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ГЕО МИЛЕВ

ГЛАВАТА МИ...
Главата ми кървав фенер с разтрошени стъкла,
загубен през вятър и дъжд, и мъгла
в полунощни поля.
Аз умирам под кота 506
и възкръсвам в Берлин и Париж.
Няма век, няма час - има Днес!
Над последната пролет ти жадно и страшно пищиш,
о шпага, разкъсала мрежа от кървави капки
сред мрака и в мрака
бог сляп ги
събира и мълком повежда към прежния призрак...
О Сфинкс, с безпощадна гримаса на присмех
- замръзнала, каменна, вечна и зла изправен в безкрайния, страшен, всемирен Египет:
пред тъмния просек Едип загубен през вятър и дъжд, и мъгла.
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ДЕН НА ГНЕВА
PRESTO I
Бягай, бягай
в галоп
не питай
ти си сам идеал!
На живота огромния топ
изгърмява ме цял
на вис към звездите.
Бягай
залягай
ставай
падай
нападай
решително
смело
стремително
неудържимо напред
- без команда, без ред напред.
Дело! Дело
е нашия зов
пряко всичко
пряко вражда и любов,
пряко звезди,
метеори
комети
- напред
без умора,

MOPE

без сън
навън
из затворите,
из градовете
центростремително
ти полети!

PRESTO II
Братя
Другари
Малоимотни
Граждани
Селяни вий млади
и стари,
които постотно сте
като животни
раждани,
стреляни Безполезно е тъй да стоим:
да се вдигнем
- напред -
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да вървим!
През дим
черни, саждиви, изкаляни без команда, без ред тъй както, когато изригне
стремително
катер.
Братя!
Сега е последния час,
последния ден:
100 години пред нас
Камил Демулен
говори разпалено
и убедително
и сочи
великата страшна Бастилия.
Сега е последния час.
Всеки от нас
с последни усилия
трябва да скочи
на крак!
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ПРОТИВ РЕАЛИЗМА
Напоследък у нас отново се повдигна, тук и там, от случайни
хора на перото един стар и неуравнен още литературен въпрос:
въпросът за пътя и смисъла на българската литература. От начало и до днес този въпрос е поставен кратко и рязко: за или
против реализма; впрочем - един основен естетически въпрос
за всяка литература и въобще за изкуството. Волен и неволен
пленник на една гневна безпътица, българската литература е
заставена да погледне мъдро на този въпрос - и чрез неговото
мъдро разрешение да изтръгне себе си из безпътицата. А всички случайни и преднамерени одумки около този средоточен
въпрос вършат само едно: увеличават безпътицата. Безконечно закъснели - по много важни причини, - ний сме длъжни да
координираме своето разрешение, с разрешението на други,
които са ни изпреварили, преди въобще да разрешим въпроса
реализъм или антиреализъм?
Реализъм у нас и другаде, на Запад, както беше преди десетилетия - е плод на едно естетическо неравновесие (по-добре:
неуравновесеност) - неуравновесеност спрямо целите на изкуството. Онези, които искат да оборват отстъпленията от свещения реализъм в изкуството, нямат никакъв друг довод, който
да подкрепи тяхното намерение, освен първобитния предразсъдък: целта на изкуството е да възсъздава живота. Животът това основно и единствено понятие в естетиката на реализма
- е понятие, напълно еднакво с понятията “природа”, “действителност”. Защото - рожба на един абсолютно материалистичен мироглед (фаталния мироглед на XIX век) - реализъмът не
предпоставя на своето понятие за “живот” едно “съзнавам, следователно, живея, съществувам”, но едно “дишам, вегетирам следователно, съществувам”. И плод на тази фалшива предпоставка е онова фалшиво (вече отдавна превъзмогнато) течение
в литературата и изкуството, завещано нам - чрез хуманизма
- още от класическия свят и познато днес под имената “реализъм”, “натурализъм”, “импресионизъм” (в живописта) и пр. - с
една дума: реализъм, т.е. изкуство на външната, материалната
реалност. Целта на реализма е да “възсъздаде” (по-право, да
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копира) реалността, действителността, с всичките фотографически подробности
на повърхността; и той прави това. Средството е: гледай! Нищо повече!
За нас обаче е неизбежен въпросът: какъв смисъл може да има за нас едно такова изкуство? Хомер, Венера от Милос, Расин, Рубенс, Ван Остаде, Веласкес, Лесинг, Шилер, Хауптман, Зудерман, Толстой, Чехов, Мопасан, Зола и пр. - Е, добре,
пред мене - както казва същият този Зола - се разтваря “един къс от природата, от
действителността”: Какво от туй? Дори ако в този “къс от природата” е вложено
голямо “настроение”: нищо - аз мога да видя, или съм видял вече, самия този “къс
от природата”, самата действителност, и ще намеря - или съм намерил вече - в
него много повече “настроение”, отколкото в копието на този “къс от природата”.
Един пейзаж, бил той от Corot или от Щъркелов, бил той от околностите на Париж
или от Борисовата градина - може да има в него голямо настроение, - но аз ще
ида всред самия тоя пейзаж от Борисовата градина, ако не мога да ида в Париж,
и ще почувствувам настроението на пейзажа, на този “къс от природата”, с много
по-голяма широчина и сила, ще почувствувам много повече наслада, отколкото
пред картината на този или онзи... Мопасан разнизва пред погледа ми някаква
случка с хора по булевардите на Париж, Дим. Шишманов или някой друг - някаква
случка по улиците на София: що от туй? - Аз съм видял и виждам всичко това не в
страниците на Мопасан или Дим. Шишманов, а в действителност - и за мене то,
действителността, е била с много повече правда, ако правдата е най-важното в
изкуството... Пред мене застава някаква фигура, “герой” на някаква поема, повест
или пиеса, фигура, копирана най-точно и подробно от действителността, някакъв
“къс от действителността”; предназначението на тази фигура от действителността
е: да произведе върху мене известно впечатление, такова впечатление, каквото тя
е произвела и върху самия автор на тази поема, повест или пиеса - впечатление
отвън: impression; това е реализъм; но аз отговарям: за мене това няма цена, за
мене това впечатление няма цена, за мене това впечатление няма художествена
цена, тъй както не могат да имат художествена цена някакви албуми с изгледи от
еди-коя си местност и т.н. Защото всичко това е: впечатление отвън, impression. И
както казва Хуго фон Хофманстал: “Was frommt dergleichen viel gesehen haben!” що полза да си видял всичко това, цялата тази действителност; да си я видял в романите или поемите на този или онзи, на Хомер или Мопасан, или Зола, или Дим.
Шишманов, или... и т.н. - цялата българска “белетристика” напр.? Защото всичко
това е: впечатление отвън, impression. То няма и не може да има за мене художествена цена.
Художествена цена може да има за мене само едно впечатление отвътре,
expression. Онова, което е противоположно на реализма: антиреализмът. Защото
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цел на изкуството не е целта на историята или обикновената всекидневна хроника: да възпроизвежда действителността за пример, назидание и поука. Изкуството не е събиране и подреждане на всевъзможни битови, етически, психологически и пр. факти, елементи на действителността, на живота; изкуството не е
близост до живота. Нещо повече: изкуството е “бягане от живота”, бягане от тъй
наречената “жива действителност” - била тя минала или съвременна. Изкуството
не е никакво психологическо и пр. анализиране, никакъв анализ, а тъкмо обратното: синтез, кондензиране. Това, което казвам и което би ужасило цялата българска литература, предимно българската “белетристика”, е изходно начало на
всяка истинска естетика.
Обаче тази естетика, естетиката на всяко истинско изкуство, естетиката на антиреализма, е нещо непопулярно, дори неизвестно у нас. Една част от принципите на тази естетика стоят в следните думи на Станислав Пшибишевски, един естет
от първа величина, по повод изкуството на неизвестния у нас норвежки художник
Edvard Munch, в книгата му за Munch’a (Berlin, 1894): “Всички досегашни художници бяха художници на външния свят; ако искаха да представят някакво чувство, те
го обличаха в едно външно явление - представяха го посредствено. Да изразяваш
душевни феномени чрез външни явления, états d’âme чрез états des choses - това
беше досегашната неразрушима традиция в изкуството. С нея Munch скъсва решително. Той се помъчи да изрази по непосредствен начин нереални, душевни,
космически явления. Той рисува тъй, както само един гол индивидуалитет може
да вижда, индивидуалитет, чиито очи са отвърнати от света на външните явления
и обърнати навътре... Неговите ландшафти са гледани не вън, в действителността,
а вътре, в душата, като образи може би на една платоновска анамнеза; неговите
фигури са чувствувани музикално, ритмично; неговите скали са изправени като
дяволски привидения в някаква визионерска треска; неговите облаци изглеждат
като спектроскопни смешения на бои; границата на хоризонта не съществува и
корабите като че плуват в небето: неговите образи са тъкмо абсолютни корелати на известна абстрактна емоционална група. В това отношение, в живописта,
Munch няма предшественици, няма традиция.
Munch иска, с една дума, да представи една психична гола емоция, известен
феномен от Платоновия свят на идеите, но да го представи не митологично, чрез
осезаеми метафори, а непосредствено в неговия цветен еквивалент, със средството на боите; и затова той се явява като “натуралист” на психични феномени
раг excellence, тъй както Либерман напр. е безогледният натуралист на външната
действителност. Munch рисува призраци, рисува страха на живота, рисува хаоса
на трескава агония и стегнатата в предчувствия боязън на бездната: той рисува
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една теория, една абстракция, една иреалност, която не може да се развива логично, но само се чувствува глухо и неясно, тъй напр. както се чувствува смъртта,
която никой не може да си представи. Munch има една само традиция, без съмнение една, за която обаче той едва ли знае нещо; именно: една литературна традиция. Защото: в Брюксел и Париж има известно число - разбира се (!) - “съвсем
побъркани” хора, които са попаднали на една - разбира се (!) - “съвсем изветряла”
мисъл - именно: да предават в слово най-тънките, най-недоловимнте душевни
асоциации, най-тихите и най-съкровените усещания, които шумят и чезнат като
сенки през душата. Тяхната душа, светът вътре в тях, е единствена реалност за тях;
един безкраен космос, част от космоса и тайнствените процеси на този свят; мигновените разтръгвания и прояснения на дълбоките пропасти на този свят; всичките явления и впечатления на този свят, които недоловимо, през сумрак и мъгла, се
изработват в дълбините на съзнанието, за да изчезнат пак мигновено; просъницата на зачеването и тихата тревога на раждането в този вътрешен свят или вихърът,
който с бурна ярост избухва към висини - да се изрази всичко това, да се сложи
в думи, да се предаде чрез музикалния звук на словото - това са си поставили за
цел тези хора. (Читатели, които се интересуват повече, пращам при М. Метерлинк
“Serres Chandes” - бележи Пшибишевски.) В това изкуство не съществуват вече
никакви външни преживелици; впечатленията се явяват отвътре, в тяхното вечно
va-et-vient, без причина, без логични връзки; логиката не съществува; контролното съзнание се презира, защото то изкривява душевния образ, защото то създава логични редици, които по-рано не са съществували. - Това изкуство действува
само чрез словесен звук (Wortklang) или чрез редица образи, които ни сугестират,
внушават, чрез загадки, емоцията на поета, “nommez un objet - казва Стеф. Маларме - c’est supprimer les trios quart de la jouissance du poème qui est fait du bonheur
de deviner peu à peu; le suggérer - voilà le rêve” (Да назовеш една вещ - то значи да
убиеш 3/4 от насладата на поемата, която е основана върху щастието; да догатваш
малко по малко; да сугестираш това, което искаш - ето нашия блян.)
Тук, при Маларме, аз прекъсвам цитата от Пшибишевски. Защото сам Маларме е най-могъщият естет на антиреализма; неговите мисли върху изкуството са
първите откровения и първите закони на антиреалистичната естетика. Величавата
заслуга на този колос в модерната и във всяка антиреалистична поезия е тази,
че против техниката на реализма: наблюдавай - описвай - копирай, той постави
една нова техника, един нов метод: метода на сугестирането: казвам едно, а то
значи друго; нанизвам думи без видима логична връзка помежду им, думи, които чрез своя елементарен смисъл и своята музика изобразяват една космическа
идея или емоция, едно état d’âme, един елемент от отвлечения “свят на идеите”.
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Оттук произхожда прословутата “неясност” на тази сугестивна поезия, каквато
е и поезията на самия Маларме. “Маларме - казва знаменитият английски поет
Arthur Symons в своята книга “The symbolist movement in literature” - беше тъмен,
не за това, че той пишеше другояче, но за това, че той мислеше другояче - не по
шаблонен, вулгарен маниер. Неговият дух беше елиптичен и доверен на интелекта на своите читатели, Маларме пренебрегваше логичните връзки между своите
идеи.” Тъкмо в тъмнотата на сугестивната поезия се крие нейната художествена
прелест - прелест, чужда на всяко реалистично изкуство. И както казва Маларме в една анкета: “той гледа на едно поетично произведение като на мистерия,
ключа на която трябва да дири сам читателят” (Journal des Goncourts , 1893, т.
IX, стр. 111). По този начин създадената в последно време (главно от Маларме)
естетика на едно ново изкуство не само че скъсва със старото класично-реалистично изкуство, но му отнема и правото да съществува като изкуство; реализмът в
изкуството не е нищо друго освен едно невъзможно в худож. отношение заблуждение. “Поезията на Маларме - казва Albert Thibaudet в своята книга “La poésie de
Stéphane Mallarmé” (Paris, 1912), създадена от лъчезарна сугестивност, има, както
би казал Ницше, две “невъзможности”, невъзможност от реалистично естество:
едната - парнасистка, която е описание, другата - романтична, която е ораторско
красноречие” (стр. 89). Тези думи, които определят вярно становището на един
поет като Маларме, застанал върху абсолютната естетика на антиреализма, върху
естетиката на абсолютното изкуство, определят и кръга на това абсолютно изкуство: то изключва цялото старо изкуство, което започва с Хомера и носи титлата
“реализъм”. Това изкуство - Изкуството - представя една противоположност на досегашното кривоположено и криворазбрано изкуство, една противоположност,
зад която умира и ще умре окончателно всичко минало, за да остане абсолютното
изкуство - изкуство, което няма нищо общо с повърхностната действителност, което не действува с безбройните дребни подробности на повърхностната действителност, а отправя своя полет към вечния извор на космическите елементи, към
платоновския свят на вечните космически идеи. Нашето време е предел между
тези две изкуства - изкуството и неизкуството на реализма. Изкуството като антиреализъм ще продължава да се развива; и ако първият поет на света, Хомер, е
“най-великият реалист”, последният поет на света ще бъде най-великият антиреалист - Анти-Хомер.
***
Да се крепи и налага в българската литература реализмът, погинало първобитно заблуждение в изкуството, което не би могло и не може да намери място
в кръга на една абсолютна естетика, е безсмислица, която няма да намери исто-

12

MOPE

рическо оправдание. Каква полза, ако се рисува животът, “съвременността, която
вълнува народа”? Това, което вълнува народа днес, няма да вълнува народа утре.
Това, което е живот днес, няма да бъде живот утре. А литературата, а изкуството
въобще не е хроника, не е история на разни животи и съвременности. А това е
днешната българска “белетристика” - като се почне с Елин Пелин и А. Страшимиров и се свърши с Й. Йовков и “Депутатът Стоянов” от Д. Шишманов; всичко
- само хроника, само великолепна история на днешния български живот. А заблудителният софизъм: че чрез описването на днешния живот, на лица от днешната съвременност се разкривали у тези лица общочовешки, вечни елементи, не е
нищо друго освен - кух софизъм; защото - тъкмо тези “общочовешки елементи”,
които са най-величавият аргумент на реализма, са - известно е това! - и основата
на реализма: реалността, действителността, наречена човек, земно кълбо. Затова
аз не изключвам от горепоменатия цикъл на българската белетристика, на българския реализъм, и последните исторически повести на Николай Райнов (“Видения
из Древна България” и пр.), които се смятат от българските ултрареалисти дори
за “бягане от живота”. Бягане от съвременността, но не и от живота, който за реализма е история. А истинският живот, животът, който живее, не е история. Този
истински, вечно жив живот е тема за истинското, абсолютното изкуство: животът,
съчетан от космическите елементи на вечността. Към това абсолютно изкуство, за
което е безразлична всяка съвременност, трябва да се насочат и пътищата на българската литература, на българската поезия, на българското изкуство.
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ГЕО МИЛЕВ И ГЕОРГИ ШЕЙТАНОВ
ИЛИ НОВИ ЗАПИСКИ ПО ИСТОРИЧЕСКИ
НАИВИЗЪМ, ПИСАНИ И ЧЕТЕНИ МНОГО ПРЕДИ
„ЕДНА И СЪЩА НОЩ”

Братът на Георги Шейтанов е бил, госпожи и господа, обезкуражаващо категоричен. „Дълбоко съм убеден – казва – от
разговорите, които имах с брат си преди заминаването му за
София, че организирането и излизането на списание „Пламък”
е негово дело, на Георги.”
И това още нищо не е, защото той продължава още по-убедено: „Немалка заслуга има и за написването на поемата „Септемврий”. Това се потвърждава и от изказванията на някои другари, между които и съпругата на поета.”
Последното е вярно, понеже го има написано в съществуващ
текст – всички знаем за онова писмо, от което ни докосва дъхът
на едно друго време, с едни други думи и с друго значение на
думите, и в което действително се съдържат намеци за влияние
на Шейтанов над Гео Милев, включително и в творческо отношение.
Говоря за Мила Гео Милева, разбира се. В писмото си до д-р
Кантарев, писано според датировката на 30 октомври 1944 година, тя пише с кротка убеденост: „Гео клонеше вече към анархизма и за мене беше ясно, че това става под Шейтановото влияние.”
Пак тъй категоричен е и Кирил Кръстев, светла му памет.
Като ни разказва как е запознал през есента на 1923 Гео МиХРИСТО
лев и Георги Шейтанов (слисвайки ни с подробности за това как
КАРАСТОЯНОВ
Шейтанов му обадил по пътя, че носи бомба и пистолет, но как
самият той не изпитал обаче никакъв страх, цитирайки безпогрешно какво е казал после Шейтанов, а какво му е отвърнал
– „с повишена пламенност”! – Гео Милев), той приключва епизода така: „Тази вечер се уговори сътрудничеството на Георги
Шейтанов като неофициален съредактор по идейно-политическата част под бащиното му име Георги Василев.”
И пак само по последните думи спор няма: точно тъй се е
подписвал Шейтанов в „Пламък”. Тези редове са от излязлата
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през 1988 година в „Български писател” книга „Спомени за културния живот между
двете световни войни” – четиво, доставящо инак голямо удоволствие, сегиз-тогиз
каращо по-внимателния читател да избухва в смях, но тъй или инак четиво-мемоар. Човешката памет е нещо твърде услужливо, за да си позволим да я използваме
като доказателствен материал. Тъй че в мемоарите често срещаме симптомите на
онова мнемоническо явление, познато на историците-наивисти като „Синдром на
Мюнхаузен”.
Защото пък според Мила Г. Милева – в същото писмо – мисли, че Шейтанов и
Гео Милев се познават от „началото на 1924 год.” и че „Николай Хрелков доведе
Шейтанов у дома”.
От друга страна категоричният тон и категоричните твърдения в спомените на
Георги-Шейтановия брат могат да се обяснят и другояче... Все пак става дума за
оня особен вид спомени, които се поръчваха от окръжните исторически музеи,
депозираха се там и най-често там си и оставаха. Помним, че целта на тази специална книжнина никога не е била да се попълват белите петна в историографията.
Целта беше максималното героизиране на човека от спомена и това обикновено
се постигаше посредством прикачването му към други имена и събития, разбира
се, вече приети за героични. Ако все пак някога тия папки излизаха от хранилищата, те биваха внимателно редактирани и прецедени в зависимост от това на кой
етап от социалистическото развитие се случваше евентуалното им публикуване и
чак подир туй се предлагаха като достъпно четиво (или в брошури, издадени от
местните музеи, или направо в изданията на "Партиздат"), за да ни служат в рамките на политическите ни учебни години.
На другия край обаче е Георги Марков. Не онзи от моста Ватерло, разбира се, а
професорът. От средата на шейсетте именно този професор неясно как иззе всички
права да ни учи на Гео Милев от най-последна (разбира се, партийноправилната)
инстанция. При него се получаваше тъкмо обратното. От предговор в предговор и
от студия в студия, той лесно и безпроблемно ни преразказваше съдържанието на
„Пламък”, пълнеше си томовете и вразумително ни разясняваше като на кретени
кой точно е организирал и списвал списанието: Гео Милев. И точка. Никой друг.
Слуховете за някакво съучастие на Георги Шейтанов в тая работа не се приемаха
дори за сведение.
Всичко това беше здравословно, но и досадно, защото излизаше, че поетът
въобще не е имал ни литературни приятели, ни съмишленици и да се неначуди
човек защо в такъв случай изобщо го е издавал тоя „Пламък”. Самото „Пламък” съществуваше в литературните пространства само като представено от професора, а
инак беше проблем да го видиш с очите си и да го прелистиш със собствените си
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ръце. (Специално за мен този проблем се разреши с бележка, че пиша дипломна
работа за Матвей Вълев, пък той нали божем също е печатал в „Пламък” – все
още като Матвей Босяка – та тъй се уредих.) Не казвам, че беше забранено издание или да го четеш беше въпрос на дисидентска храброст. Просто го нямаше.
Препечатваше се, но го нямаше.
Георги Шейтанов обаче си беше нещо наистина забранено. Когато през 1986
година в Ямбол се разреши да се проведе научна конференция по повод деветдесетгодишнината от рождението му, научният ръководител Иван Сарандев каза
едно към едно, че е вълнуващо да се участва в това събитие, защото дотогава
самото споменаване на името на Шейтанов беше паспорт за неблагонадеждност.
През същата 1986 година обаче нещо вече се беше променило и сам Георги
Марков много бързичко и много точно се беше съобразил с тая и видима, и шумна промяна. Тъкмо тогава „Български писател” издаде фототипно целия „Пламък”
и просто вече нямаше мърдане: списанието беше в ръцете ни – истинско и живо,
а не пре-пре-преправено от недосегаеми редколегии, в смисъл най-малкото нормализирано като език, според както веднага се оказа. Безценното издание си
беше все още под редакцията на Георги Марков, предговорът и той беше негов, а
там вече присъстваше Георги Шейтанов.
Беше невъзможно да не присъства, но пък и Георги Марков не се предаваше!
Слушайте сега какво става.
Като ни посочва „характерни идейни тенденции” в „Пламък”, професорът ги
изброява тия тенденции до три. За първата казва, че бихме я обозначили като демократично-антифашистка, третата според него е комунистическата тенденция,
а втората, казва, е анархистическата. На нея той е отделил най-много място – сигурно защото е било нещо ново и е трябвало да ни бъде обяснено максимално
правилно.
И той го прави.
И ето как го прави: „Трябва определо да се каже, че тя (тенденцията де, анархистическата дето била – Хр.К.) не влиза в платформата на списанието. Тя е резултат от факта, че сътрудници на „Пламък” са известни български анархисти и те със
своето мислене внасят идеи и постановки на анархизма. Несъмнено Г. Василев
ще да е причината, за да видим на страниците на „Пламък” отбелязани с рецензии такива книги като „Етика” от П.Кропоткин, „Анархизмът” от проф. Хектор Цоколи, „Психология на анархиста” от проф. Амон, а в книгописа „Анархистическата
нравственост” от П.Кропоткин, „Към младите” от П.Кропоткин.”
После, малко така учуден и недоверчив, той ни обяснява, че като поставял в
центъра на социалния живот личността, Шейтанов „…вижда развитието и усъвър-
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шенствуването на обществения живот преди всичко през призмата на нравственото и духовно извисяване на личността” – но светкавично предупреждава, че „Влиянието на анархистическите идеи в списание „Пламък” обаче не бива нито да се
надценява, нито тълкува в абстрактен план.”
Странно предупреждение, наистина... И в какъв смисъл „абстрактен план”?
Е, добре, категоричното твърдение на Мила Гео Милева, че съпругът ѝ е клонял
към анархизма и че това е ставало под „Шейтаново влияние” може да е въпрос
на някакво емоционално преувеличение – все пак писмото ѝ до д-р Кантарев е
писано цели двайсет години подир онези събития. Можем да приемем като субективно и твърдението на Иван Шейтанов, че написването на „Септемврий” също е
станало под „Шейтаново влияние”.
Само че ако си съвестен изследовател на нечие творчество, а не „професор”,
най-малко ще приведеш достатъчно убедителни доказателства, че Иван Шейтанов просто не е бил прав, нали?
А ако се опиташ като изучен филолог да разчетеш „Септемврий” обективно,
ще трябва да признаеш, че в много отношения поемата си е направо апотеоз на...
анархизма. Да оставим настрана прословутото „Без Бог! Без господар!” – което и
сега е нещо като слоган на просветения анархизъм.
Да вземем само началото на глава 12 от поемата. Там ясно се казва срещу кого
е насочена „вековната злоба на роба” и неговия „пурпурен гняв”.
Ахил беше грубата сила.
Военния демон.
Ахил беше стар генерал
на Н. Ц. В. цар Агамемнон.
Ахил бе герой.
С безброй
кръстове, ордени, ленти...
Пиедестал
на реда и тишината
в страната...
Перфектно описана държава и нейната охраняваща машина – армията. А основополагащо в доктрината на анархизма е това, че в центъра на вселената е човекът, а не държавата.
И после – другата институция: църквата!
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ДОЛУ БОГ!
и от твоя престол
те запращаме мъртъв надолу
вдън вселенските бездни
беззвездни,
железни
Да се чуди човек как убедено сме изучавали „Септемврий” като едва ли не
поетичен репортаж за някакво въстание, при това уж организирано от една конкретна политическа сила. Къде точно сме виждали тук противоборството „комунисти – фашисти”?
Впрочем имаме право да се усъмним само в „Шейтановото влияние” и доколко то е било определящо. Гео Милев, изглежда, си е бил зареден с анархизъм
още преди срещането му с Шейтанов. Например военната му книжка е пълна с...
наказания! Бил е всичко друго, само не и дисциплиниран войник. Неслучайно той
комай е единственият курсант в Школата за запасни офицери в Княжево, който не
е произведен в офицерски чин след завършването ѝ. Излязъл е от там като подпоручик, тоест подофицер. Дори да не е точно анархизъм, това във всеки случай
хич не говори за някакъв етатизъм в душата на този човек.
Но дори в годините на перестройки и гласности професорът отрича очевидното. Сиреч брани издателя, нямам представа от кого, и въобще гласността си е гласност, но доктринерството в литературната историография си беше живо. Радваше
се на добро здраве този професорски фундаментализъм, понеже си беше все още
партийна и държавна политика и понеже беше въпрос на прехрана за мнозина.
Толкоз по въпроса за инак жаркия като съчинение с елементи на разсъждение
на отличник предговор към фототипното издание на „Пламък”. Аз лично толкоз
го и четох тогава, защото по-важното беше, че в ръцете ни беше самото списание
и всички ние, щем не щем, изумени видяхме, че изучаваната като гарантирано
(доказано!) авторска (на Гео Милев!) програмна статия „И свет во тме светится”
просто са ни я пробутвали дотогава ей така, а ние сме я приемали като такава на
юнашко доверие.
А то са ни лъгали още с първото ѝ изречение. В издаваните преди съчинения
на Гео Милев то неизменно гласеше: „Кулата от слонова кост, в която живеят поетите, рухва раздробена в жалки уломки...”
Пък фототипното издание ни посочи нещо различно: „Кулата от слонова кост, в
която живеят КОСТИТЕ, рухва...” – и нататък за уломките вече е същото.
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Не е нужно да си професор, за да отбележиш тая очевидна грешка на незнайния печатар-словослагател поне под линия. Нали?
Впрочем в книжка ІІ на „Пламък” то си е посочено на достатъчно видно място,
че е печатна грешка: „Печатна грѣшка: въ кн. І, стр. 44, първия редъ отъ статията
„И свѣтъ во тмѣ свѣтится” да се чете: Кулата от слонова кость, въ която живѣятъ
поетитѣ.” Само че не съм забелязал дали оторизираният професор си е дал труда
да цитира това.
Като назначен да отговаря за Гео Милев и неговото литературно наследство,
професор Георги Марков по скромното ми мнение на историк-наивист или не си е
свършил работата, или абсолютно съзнателно е извършвал покушение върху списание „Пламък”. Издание след издание той го е пренаписвал: друга дума просто няма. Намирам неговата работа за литературна история с хладен ум и горещо
сърце. Пак в задължаващото качество на историк-наивист съм длъжен да кажа
тук нещо, което намирам за важно: никой досега, а най-малко професор Георги
Марков, не е посочил поне един разумен документ за авторството на „Свет во
тме светится”. Предупредително размаханият пръст в предговорите и в коравите
бележки в апаратите на томовете, разбира се, не са такъв документ. И никога няма
да бъдат. А пък се приемат като документ – много чудно! И се повтарят, и се цитират, и се цитират от цитати, и тъй си върви тя, и накрая излиза, че си е точно така.
После: според мен няма достоверно доказателство, че Гео Милев е писал (сам)
и „Полицейска критика” – това великолепно и язвително есе от прочутата книжка
7-8. Има смущаващи съвпадения в текстовете на двамата съредактори (според Кирил Кръстев). Например, че Гео-Милевото „Ти мълчиш? Не знаеш? – Ний знаем!”
– доста прилича на Шейтановото „Гинат хора, гине народ; престъпно е мълчанието
– и ние говорим.” Ама не! „Полицейска критика”, макар и неподписана, си е на Гео
Милев.
Само че аз мисля тъй: никой не бива да спи спокойно, докато нещо остава недоказано. Особено в литературната история, защото литературната история е история на духа на нацията.
Какво правят хората, когато се съмняват? Ами проверяват! Кому би навредило
ако оставим компютър да анализира неподписаните текстове в „Пламък” и пак
той да ги сравни с подписаните? И моля ви се, това вече си е баш професорска
работа. И когато това бъде направено, дори и ние, историците-наивисти, ще можем да кажем: хубаво, добре, ние сме вече съгласни, защото вие ни убедихте! И
няма да ни тревожат вече духовете на тия двама неразбрани от никого мъже. Нито
единият ще бъде задгърбен заради поредната нечестива конюнктура, нито пък
поради същото другият ще бъде оставен самотен в литературното пространство и
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лишен от съмишленици.
А докато това стане, за мен остава простичкото убеждение, че „Пламък”, госпожи и господа, е изключителният резултат от страшното съмишленичество на
двама наши еднакво големи предходници: Гео Милев и Георги Шейтанов. Когато
те се срещат (и е все едно кой точно и как точно ги е събрал фактически), те и двамата са завършени за годините си интелектуалци, та е зловещо да си представяме
как единият е бил „пò” за другия. Или трябва да приемем, че Гео Милев не е чел
нито ред от Шейтанов преди това, ама просто от наивност е приел той своеволно
да внася „идеи и постановки на анархизма”, според изискания израз на проф.
Георги Марков?!... Написаното от професора за идейните тенденции в „Пламък”
като общ текст (дето даже ги изброява дор три), просто отрича същестуването
на единна концепция на това списание, каквато единна концепция непрекъснато
търсим и обговаряме в „Златорог” или „Хиперион”, примерно казано. И лесно забравяме, че „Пламък” се ражда, ще ме прощавате за израза, готово. Завършено.
А през краткото си съществуване е дотолкоз последователно в отстояването на
намеренията, заявени в първа книжка, че си е трогателна неграмотност да говорим за ВНАСЯНЕ на едни или други постановки. Последвалото през годините
(когато бъдещето беше светло, а съмишлениците вместо в антологиите попадаха
в Белене) доктринерско местене и пренаместване на литературната ни история,
разбира се, доведе до абсолютното прецеждане на „Пламък”, чиято крайна цел
май беше да остане само поемата „Септемврий”. То беше полезно за още живите
по онова време релефовци и техните наследници, но не и за самия Гео Милев.
Страхувам се, че не е далеч времето, когато някой друг професор ще изброи
поредните три тенденции и ще хукне да защитава Гео Милев от комунистическата
(тенденция). Тогава, разбира се, няма да остане и „Септемврий”. Искам да кажа,
че дано само не се окажем орисани през всичките ни поколения споменаването
на нечие име да се превръща в доказателство на неблагонадеждност, каквото доказателство за неблагонадеждност беше споменаването на името на Георги Шейтанов, съмишленикът на Гео Милев.
Послепис
Чувал съм често въпроса – дали има нещо общо между тази внезапна и кратичка любов на младите ямболлии към такова стъписващо чудо като футуризма
от една страна, и факта, че Ямбол е бил един от центровете на българския анархизъм от двайсетте години. А той наистина е бил такъв център. Мигар случайно
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точно тук през януари 1923 година Федерацията на анархо-комунистите провежда
конгреса си, при това с международно участие? И че само два месеца по-късно,
на 26 март, военните си устройват една хубава кървава вакханалия и избиват маса
народ след един митинг на анархистите на площад „Кобург”... Що се отнася до
обсебването от футуризма, достатъчно е да си припомним за Cescendo, контактуването със самия Маринети, както и епатажа с прословутия „Манифест на дружеството за борба против поетите”.
Не знам. Знам само, че според една от градските ни легенди по същото това
време в педагогическото училище е преподавала някоя си София Милде. Анархистка. Ще да е била казано по днешному харизматична личност, защото пак според легендата е успяла да подпали главите на цели хергелета ученици с идеите
на Бакунин и Кропоткин. И вече не е легенда фактът, че сред избитите на 26 март
в тукашните казарми мъченици повечето са били съвсем млади хора. Военните
убиват дори едно 14-годишно момче...
Но има и още нещо. Двайсетте години на миналия век са били комай единственият миг, когато в България нещо се е случвало едновременно със случването му
в Европа. Светлозар Игов го нарече това нещо „времето на прекрасната синхронност”. Всичко преди това и всичко след това е идвало по нашите земи с унизително закъснение. Дори и непрежалимият социалистически реализъм ни е споходил
десетилетие и кусур след формулирането му в СССР. Окъсня и постмодернизмът,
и то как окъсня!...
Но и анархизмът като учение и дело е съществувал в „прекрасен синхрон” с
анархизма в Европа.
И двете неща са били достатъчно дръзки, за да може истеблишмънтът да плаши и без друго наплашения народ с тях.
За анархистите сам Стамболийски казва тъй: „Мене ми се ще да намерим едно
кътче, един вид като концентрационен лагер за анархистите в България, гдето да
ги съберем всички и да ги оставим да се устроят така, както сами желаят. По всяка вероятност и с този въпрос ще се занимае Министерският съвет, а след това и
Камарата. Крайните идеи – обобщава този мислител – са нещо като душевните
болести.”
А когато Ангел Каралийчев получава съчинения от ямболските литературни
хулигани Манифест на Дружеството за борба против поетите, възкликва, че Бог
трябва тозчас по спешност да осъди тогова, дето така вдига ръка срещу вечната
земна религия – поезията. Пък Антон Страшимиров сърдито изсъсква, че „това е
печален документ за душевното ни изтръмбушване днес”. Забележително единодушие.
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Но ето сега нещо, което само на пръв поглед няма нищо общо с въпроса...
Неуморимият директор на къщата музей „Гео Милев” Георги Янев, който буквално е омагьосан от личността на Мильо Касабов, преди няколко години откри в
тефтери на Гео-Милевия баща нещо, което го порази. Порази и мен. През цялата
книгоиздателска и редакторска „кариера” на поета, в тия невероятно стриктно водени сметки, Мильо Касабов непрекъснато дава пари на сина си. Според тъжната
смешка на Георги Янев, Гео Милев направо е водел баща си към банкрут. Дава,
дава, дава... – записано е скрупульозно колко дава, кога ги дава и за какво ги дава.
Дава дори и за неосъществени замисли на Гео Милев!
Но! Дава до началото на 1924 година! След това, представете си, почва да получава! И пак тъй ясно си пише за какво получава. Получава за продаването на
„Пламък”! В което списание той не е вложил и лев. Някой друг е „инвестирал” в
„Пламък”!
Освен това хайде да сравним вида на „Везни” с вида на „Пламък”. Вместо мизерния формат на едното – почти луксозния на другото. Вместо евтината хартия
на „Везни” – хартията на „Пламък”, която и днес стои като току-що произведена някъде във Финландия... Скъпа работа! Те тогавашните печатари верно че са
ставали каил да ти отпечатат стихосбирка срещу кошница пресни яйца, обаче за
„Пламък” в този му вид и сто кошници е нямало да стигнат. Кой е можел да си го
позволи този печатарски лукс? Почти безпаричният Гео Милев? Хм... Или може би
все пак е прав незабравимият Александър Пешев, в чиято добросъвестна памет
не виждам причина да се съмнявам. Та той пише: „Днес не е тайна участието на
Шейтанов в издаването на сп. „Пламък”. Аз мога с положителност да твърдя, че
що се отнася поне до финансовата част, при неколкократните конфискации „Пламък” не можеше да издържи и 2 броя. Шейтанов разполагаше със средства. Малцина знаеха източниците им. От гледище на революционната борба обаче те бяха
абсолютно честни.”
А пък във вестник „Утро” в броя му от 4 септември 1922 година се споменава нещичко по въпроса откъде „Шейтанов разполагаше със средства”. В статията
„Кой е Г. Шейтанов” пише тъй: „Мнозина си спомнят обира на пощата между Стара Загора и Ямбол, при който обир бяха задигнати 150 хиляди лева и бяха убити
трима души: един войник, един стражар и пощальонът. Това бе дело на Шейтанов
и другарите му.”
А из спомените на оцелелите му другари нерядко се мяркат картинки, според
които още при появата на Шейтанов и веднага са се разтваряли кесии и каси...
Викали са му на това нещо „ексове”, което идва от ентусиазирания лозунг „експроприирай експроприираното!”... Наистина са били яки тия ексове!
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(И едно малко отклонение. Историята се знае: заради поемата „Септемврий”
срещу автора е възбудено съдебно преследване; на 14 май 1925 година той ще
бъде осъден по силата на идиотския член 5 на Закона за защита на държавата (и
представете си, по минималните предвидени там наказания), но още преди това
през януари – когато е назначена датата за гледане на делото – е трябвало да се
плати парична гаранция в размер на 5000 лв. И Мила Гео Милева в спомените си
пише черно на бяло: хукнала тя по издателства, печатници, книжарници и вестникарски будки да събира парите – отчайваща работа! – а следобед дошъл Георги
Шейтанов и ѝ връчил пет хиляди лева.)
Та така...
Дали е имало нещо общо между модернизма и анархизма...
Важен въпрос, наистина.
... Ако всъщност не е просто отговор.
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"Септември" - драматургия на бунта
"Еквилибристиката" между мироглед и поетика бе методологическият фундамент на определен вид (соц)критика, която
си бе присвоила ключа към творчеството на Гео Милев: и задължително се откриваше в творчеството му един "естествен"
развой към "реализъм", увенчан с поемата "Септември"... Помним, че ”реализмът”, вкл. и „социалистическия” такъв, бе обявяван за най-висше достижение на изкуството и литературата в
човешката история… Не се отчиташе например, че "модернизмът" (му) е и светоглед, а възникващите тук и там противоречия са оставени за сметка на личността Гео Милев, способна да
ги съвместява във взривоопасна естетическа смес... Рецепцията на "Септември" задължително се пречупваше през фактурата на историческото събитие: в това изглежда се състоеше и
"реализмът" – поемата като резонанс на събитията от Септември 23-та... С "върховенството" на чрезвичайно изкривената
„реалност”(въстанието) над естетическите намерения на някакъв си объркан политически млад поет, се оправдаваше пък
апокалиптичната визия във финала на поемата – именно като
миметически спазъм... С други дума, ако не го беше имало метежа от 1923-та, който го кара да „прогледне”, Гео Милев щеше
да си остане треторазреден поет-експресионист…
„Прочитът" на "фашисткия" съд („фашистки”, според тая същата соцкритика), санкционирал съгласно ЗЗД автора на поемата, днес не ни изглежда по-адекватен от множеството интерпретации на соцестетите: вероятно тогава и съдебния състав е
открил нещо обезпокоително (и осъдително) в творбата („подбуждаща към класова омраза”); нещо сравнимо (и напомнящо)
с имитативната магичност на един "обред" (с тъй прясната революция от 1917 в Русия?), нещо като драматургично разиграване (в поемата) на една всепобеждаваща и неотменима революция, "подплатена" в конкретния хронотоп на поемата с една
абстрактна "антропология" на бунта... И Гео Милев е осъден на
една година затвор в резултат на този „прочит” в полза на реализма. Така е обаче, когато се чете буквално. А през тази визия,
солидарна с партийните постановки, ще го четат „признател-
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ните поколения” в следващите исторически десетилетия, чак до края на развития
социализъм…
"Развой" обаче към „реализъм” не съществува: за това "свидетелства" поемата
"Ад", появила се (хронологически) след "Септември"; в тази по-късна поема е
актуализирана поетика сходна на "Септември". И в тази поема, както и в "третата"
от т. нар. "революционни"поеми, "Ден на гнева", Гео Милев демонстрира характерното за него смесване на теоретично и художествено: по-точно изпреварващото (и като публикация) "акушерско" вместване на теоретичното: заемането на
лексика от критическите му текстове (дори буквални изрази), както и от преводите, които поетът е съпреживявал и пр.... От друга страна, това създава усещане за
манифестност на творбите, дори за сподавена нормативност. Както и усещането
за еклектика (в което поетът лесно би могло да бъде упрекнат). Но по-точно би
било, ако наречем това негово творческо поведение "живот-в-поетиката", за да
изразим Гео-Милевото "отношение" към литературата и изкуствата.
Въз основа на тези разсъждения може да се твърди: често в творчеството на
Милев асоциациите, "свързващи" различни художествени текстове, са толкова
мощни, че преминават през формалните стени, които "отчленяват" текстовете и
то по-скоро "календарно"... – в този смисъл си позволяваме да мислим "Септември" като част (фрагмент) от мащабен замисъл, в който се включват и другите две
поеми ("Ад" и "Ден на гнева", като вероятно "Ад" предхожда като замисъл "Септември"...). Все в този смисъл "Септември" се явява крайна фаза на замислените и
обявени в поемата "Ад": "осем кръга мъки – седем смъртни гряха и осем позорни
престъпления на днешния свят." (Г. Милев). "Ад" е първата поема от "трилогията"
"Божествена комедия" ("Ад-Чистилище-Рай"). Но не е ли всъщност този замисъл
на поета "есхатологически" сценарий за предстоящата революция? "Така адът в
"Ад" е изтеглен тук, на земята, и така в края "Септември" се пророкува свалянето
на небесния рай – отново тук, на земята".(1) В едно Гео-Милево изказване е зададен и режимът на прочит на поемите: "отхвърляне на всичко, което тежи върху човека като кървава случайност (съдба), на някакви неизвестни тъмни стихии, събрани в една сляпа фикция, наречена бог"(2). Друг е въпросът, че постфактум върху
прочита на "Септември" критиката налага историографската оптика, която "хипертрофира" фикционалния ѝ свят... Дори и в изследвания, деклариращи намерение:
да се "покаже някои най-общи принципи в изграждането на идейно-художествения свят, оставяйки настрана някои съдържателни аспекти..."(3) "историографското" виждане се вклинява и разцепва поемата на два плана: "Тези гледни точки не
са могли да бъдат помирени... Така в единия случай се оформя един събитийно
конкретен, документално достоверен пласт..."(4); и по-нататък: "Очевидно поетът
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не се опитвал да отстрани посочената раздвоеност" (5). Не се е опитвал, защото
тя не съществува (освен в съзнанието на изследователите му...). Всъщност двата
"пласта" играят на една и съща сцена.
И не "реалността" (колкото нелепа и свирепа да е), и не някакво поръчение да
възпее въстаналите народни маси влияят върху изграждането на образния свят
на поемата, а желанието (блянът) на Гео Милев да се посвети на театралното изкуство, а именно: да режисира...
Кои са тези театрални "елементи", които преимуществено ни навеждат към
различен прочит от този на соцкритиката в полза на „реализма” и подражанието
на „действителността” и „историческите реалии”? Първо: хронотопът на поемата
е "предрешен" в условната визия на сценичността: в този смисъл липсва необходимост, която да принуждава автора да "превключва" ту единия, ту другия "план"
("митологичния " и "събитийно конкретния"), според твърдението на Р. Коларов.
"Митологично" и "събитийно" се репликират, но не чрез средствата на синтаксиса, а интонационно (декламаторският строй на поемата е подчертаван многократно, въпреки че "дисонансите", които накъсват мелодиката, се основават на
графиката, така че не може и дума да става за монолитна декламация)... това не
са два "плана", а нека ги наречем два "модуса" на авторовата реч... "Митологичното" присъства като цитат, развявайки своята отявлена интертекстуалност... И
това са пиеси, които Гео Милев е "поставял" на сцена: ("Едип цар", "Електра");
превеждал: "Хамлет" ("какво е за него Хекуба?"); или посещавал като зрител(в
Германия)... Митологичното изложение е непрекъснато апострофирано (репликирано) от гласа на някакъв невидим "режисьор": например - "Отечеството е в
опасност", "Прекрасно / но що е отечество"; "Музо, възпей оня пагубен гняв на
Ахила... Ахил бе грубата сила"; "Орест със Електра уби Клитемнестра – и загина..."
Чрез тези "цитати" поетът сковава една драматургическа рамка, която споява отделните експресивни фрагменти... Дали пък поемата не разиграва "скрит сюжет",
нещо като генерална репетиция на "Държавата и революцията" (т.е. "внос на революция"... на една "пиеса" вече "раз-играна" с успех в Петербург през 1917 г., а
"отгласите" за триумфалния ѝ успех са пристигнали у нас именно като преводи на
Г. Милев: (Маяковски, Блок)?... И прозвучалият въпрос: "Кой излъга нашата вяра?"
не е реторичен, имат се предвид революционните "водачи", които изоставят въстаналите селяни и предвидливо емигрират в източна посока... (недоволството на
пролетарската критика, че "организирания авангард" никакъв го няма в поемата,
отговаря на историческата истина, агентурата на Москва буквално се е самоизнесла през тиха бяла Дунава, след като е подлъгала "народа"...). Но както казахме
поетът няма намерение да гради архитектониката, следвайки стихийния развой
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на Септемврийското въстание, а да изобрази мащаба на метафизичния бунт в "народната душа" (от типа на този изобразен у Достоевски, най вече в нихилистичен
аспект; тук не бихме пренебрегнали и личностното влияние на анархиста Г. Шейтанов)... Би могло веднага да се възрази, че в текста присъстват твърде много "реалии", за да разглеждаме "Септември" като постановка - например прословутата
топонимия: "Мъглиж, Стара и Нова Загора, Чирпан, Лом, Фердинанд, Берковица,
Сарамбей (с поп Андрей) - градове и села " и т.н.; само че въпросните топоними
бутафорно "стърчат" (като потьомкински села!) в текста, но вписани в една сценографска пейзажност – в случая уплътнена със спомената "документална " мистификация...; (а топонимията винаги регистрира, освен "географско", и историческо присъствие в дълбочина; в случая обаче второто е изличено от контекста...
"Историята" символизира традиционното статукво, нещо, което предстои да бъде
разрушено... срещу кого всъщност е насочен и изстрелът (самоубийствен?) на поп
Андрей).
"Сценографски" са всички изобразителни елементи в поемата от рода на: "на
нощта вкаменения свод", "хиляди черни ръце в кръга на вкаменения свод", "хиляди черни ръце – в червения кръг на простора", "бесилки разпериха черни ръце /
привидения в мъртва мъгла" – екстатичност, наситена с театралност... "мизансценното" разпадане на народа (на статисти): "изпокъсани, гладни...", и т.н., "се спуснаха" "като отприщено стадо", но сякаш подчинени на невидимия режисьор (кукловод!)... който сякаш мимоходом маркира в режисьорския си "екземпляр" на
текста: "Започва трагедията"!
Не е възможно да не забележим играта с осветлението в поемата (известно е,
че Гео Милев е новатор и в тази насока - в използването на технически средства
на сцената...): "Нощта се разсипа в блясъци...", "Слънчогледите погледнаха слънцето", "Блясна над родни Балкани.../ светкавица-гръм..."; и постепенно намаляне
на "осветеността" след погрома: "там горе далечни и близки хълми потъмняха...",
"нощта падна тъй ниско", "горящи села озаряват далече..." (ето ги пак потьомкинските декори !). Сценично е и движението на героите: "Първите (т.е. стъпващите срещу евентуалната публика) паднаха в кърви". Сценична видимост е налице
и в епизода с екзекуцията на поп Андрей: "Попа стоеше огромен / изправен...".
Откриваеми в поведението на поп Андрей са и реликтовите следи на една гостуваща постановка на МХАТ, оказала въздействие върху тогавашната духовна ситуация у нас: "Братя Карамазови". Образът на Иван Карамазов (изпълнен от големия
руски актьор Качалов) задава в тогавашния културен контекст един нов биографичен архетип - този на бунтаря (но бунтар, покриващ нормативите по Ницше...).
Ето и впечатленията на самия Гео Милев: "Постановката на "Братя Карамазови" е
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сложена върху принципите на тъй наречения условен театър...", "така зрителят в
театъра ГЛЕДА" (курсивът е на Г. М.); и по-натам: "Зрителят чувства кошмарния
ужас и съкрушението в романа на Достоевски: в душата на зрителя се разтваря
бездна, огнена, изгаряща, очистителна: сцената е постигнала своята задача: това
е задачата на сцената"... Ще отбележим, че Г. Милев написва и отделно стихотворение за актьорската "игра" на Качалов. В тази връзка можем и да отбележим и
нежеланието на доктринерската критика да "признае" поп Андрей за "типичен"
революционер, ясно е, че неговият анархокомунизъм е инспириран вероятно от
въпросната постановка: и ако тук направим една аналогия с "Братя Карамазови"
– последният изстрел на епичния поп, отправен към "храма", би съответствал на
"връщането на билета" от Иван Карамазов; така и заклеймителното "Долу бог!"
намира своето оправдание...
Финалът на поемата (който Е. Сугарев тълкува като "преобърнат апокалипсис")
може да се разглежда като сгромолясване върху Земята ("рррррррррррррррр...
жт-пляс!") на гигантската Deus ex machine на ненавистния традиционен културен
механизъм; машинарията е непоправимо дефектна (разкъсана е митогенната
ѝ трансмисия и обичайният ѝ циклично-календарен ход: "Септември ще бъде
май!")...
След сакраменталното: "Земята ще бъде рай!" - остава раят да бъде "снет" (а
добросъвестният театрал Гео Милев е маркирал дори и дейността на сценичните
работници: "с въжета и лостове")...
Литература:
1. Сугарев, Едвин "Българският експресионизъм", С.1988 г.
2. Милев, Гео "Отворено писмо до г. Борис Вазов", сп. "Пламък" ІІ, стр. 5
3. Коларов, Радосвет "Структура на идейно-художествения свят в поемата на Гео
Милев "Септември", Лит. Мисъл 1976 г., кн. 5
4. Пак там.
5. Пак там.
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ПОД ДЪБА НА ГЕО
Седя улисан
с превита мисъл
в дома на Гео за кой ли път.
И се въпросвам:
Защо съм? Кой съм?
А все по-силно мълчи дъбът.

ПЛАТНО СВИШЕ
С известно любопитство наблюдавам
какви ми ги Съдбата причинява.
Така най-вероятно наблюдава
извежданият на разстрел
как крайния войник отляво има
на десния ботуш възпрясна птича курешка.
А лейтенантът, който дава заповед
на фона на три хилави дръвчета,
е нереален като дим в пейзажа.

БОЙКО
ЛАМБОВСКИ

Дотолкоз нереален, че отгоре
Бог може би дори се двоуми
дали да го не изчегърта с нокът,
понеже внася на платното прекален,
убийствено безвкусен драматизъм.
Ала решава – всъщност не си струва.

MOPE

И МАМА ВЛЕЗЕ В СЛЪНЦЕТО
расте спокойствието
намаляват дисонансите
поскърцват плочите
вулканите въздишат.
чешмата бавно капе
и цъфти цъфти безспир
през зимата една китайска роза
защото мама влезе в Слънцето
тя не е първата нито последната
която влиза там
но вече имам основания
да кажа
не свършва с прах и погибел животът
макар да имаме заблуди
той какво е

ПЕТЪК-13
Капитан на бакалница, строг диктатор на 300 стоки,
Марин Накев - колко странно - отведнъж взе, та умря.
И душата му - пеперуда - между няколко сметки за ток и
два-три плача изгря като малка жълта заря.
На ъгъла между "Гео Милев" и "Симеонов век", до пощата,
стоеше един дребен дявол. Той кихна веднъж-дваж
досущ ауспух, после грабна празен боклукчийски кош и
с намигане похлупи Марин-Накевата душа.
От хлебарницата излязоха Росен и Петър Дузпата.
Над главите им млада вещица пронизително изврещя.
Хором лавнаха кучета. Хором лавнаха кучета.
Хором лавнаха кучета и залъха на смрад и сяра.
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Но не се хвана Накев. Безтелесната му субстанция
като лък се опъна, зазвънтя като тетива.
Защото беше безсмъртна, защото мразеше границите,
защото се е разпарцаливила заесенялата синева.
Защото пълзи мъглата и пейзажът се стеле ниско,
а стените са грозни челюсти на хилядоглава овца.
И - листопаднал - народът по спирките стои слисан,
и се подхилват от локвите бензинени огладалца.
И защото невидимото на Накев беше се омазолило
от любов към внуците и отбора, въобще - от тъгата тук.
То проби искрометно коша само с импулс на волята,
и закапаха черни капки от разтопения нефтопродукт.
И пеперудата - Марин Накев - отлетя в жълтото си елече,
а дяволът изведнъж ме мерна и поздрави с костелив
пестник.
- Но детето и старецът в мене - му казах - живеят вечно,
а аз - само така - минавам, и ме няма след миг.
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БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК
Език, аргат, тарикат ти майка, татко и брат;
ти – сън в утра биберонести;
хайдут, чавдар, комсомол;
Илийца, вадеща кол;
кошара с цигли изронени…
Не съм ти кон, ни ездач,
палач, ни гробокопач;
ни спирохет даже в шепата ти.
Амортизиран модем,
жегла на счупен ярем –
това си ти:
полушепотен си.
Защо тогава свиреп
вървя засмукан от теб
и сме с пръстета преплетени?
Какъв ли муз ти шепти
та ти в такива дестинации бързаш тъй трепетен?
Език мой, пръстен ли, пръст,
кошмар ли околовръст –
без тебе ме няма в себе си.
Вървя нечут, необут,
вървя амгълест и луд
през фентъзите и ребуси.
И знам, че ти ше умреш
не в Сплит и не в Маракеш,
а в самоковници собствени.
Отрано ще бъда там –
изтлял, анонимен, ням,
щастлив и вечен твой поданик.
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БАТЕРИЙКИ ПО ВЕРТИКАЛА
Не различава мравката дали
пълзи по ствол на горски исполин,
по торс на монумент от бронз, или
по строг пилон на флаг, стена, комин...
Не знае, но пълзи нагоре тя.
Могъща сила сякаш ѝ шепти.
Такава сила пролетта с цветя
накичва и планетите върти.
Сърцата ни са също заредени
от тази сила – за известно време.
Батерийки сме сиротни, това е.
Не знаем по какво пълзим, смутени.
Не знаем кой отгоре ще ни вземе.
Но силата със сигурност го знае.
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Любовта
се влачи по пода на кухнята,
тътрузи се объркана по коридора към хола,
бастунът отхвърча надалеч,
напълно сама, напълно сама,
никой още не знае какво точно ѝ е счупено,
тя самата вече не помни
кому да се обади.
Силвия?

Пазарски списък
хляб
вода
цигари
А пила, мамо?
Пилата?

Пролетта
Тя така си беше.
Тя сама се счупи.

МАРИН
БОДАКОВ
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Късна закуска с Куделка
той съедини палеца и показалеца на едната ръка
с палеца и показалеца на другата
- и ме фиксира
после извади апарата и бързо снима.
всички се направихме, че не сме забелязали нищо
час по-късно:
“о, моделът на…”, поглеждаш ме с разгорещена гордост –
и добавяш великото име
“той снима танкове, изгнаници и руини”, продължавам аз.
подчертай, миличка, вярното
оттогава се колебаеш

Кирил
човек мие друг човек:
онези места, които човекът не достига от себе си,
вече не ги достига или никога не ги е виждал,
човек търка съсредоточено, нежно и методично,
като за първи път, и последен.

MOPE

***
Септември мина,
учителите ни се провалиха.
Юни мина: учителите искаха да ги заместим
и да останат на катедрата.
Забравиха какво са ни преподавали преди години,
настройват новите си ученици срещу старите.
Прочее, вярвахме, че сме им ученици, а помежду си
небрежно са ни наричали слуги.
Учителите ни толкова много се обидиха,
че продължаваме да ги обичаме.
Само един няма гроб,
само двама.

***
разговорът ще продължи
никой няма да стане и да запали лампата
никой няма дори да се сети за лампата
докато новогодишната нощ падне завинаги
докато спрем изобщо да се виждаме
нищо особено, просто по работа
разговорът в кухнята
ще продължи
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Роден през 1986,
в София. Завършил
философия в СУ „Св.
Климент Охридски“,
магистър е по културология и доктор по
философия в същия
университет. Автор
на стихосбирките
„4 секунди лилаво”
(2003), „Гинсбърг срещу Буковски в публиката” (2004), „Списъци” (2009) и „Навътре“ (2014). За „Списъци“ е номиниран
за Националната награда за поезия „Иван
Николов“. „Навътре“
е номинирана за
първите награди за
литература на НДК.
Носител е на наградата „София: Поетики“ (2011). Съавтор е,
заедно с Иван Добчев,
на пиесата „Медея
– майка ми“, спечелила „Икар“ (2013) за
най-добро представление. Пиесата му
„Между
празниците“ е номинирана за
„Икар“ (2014) за драматургия. През 2017
г. пиесата му „Същият ден“ е поставена
в Ню Йорк в LPAC.

СТЕФАН
ИВАНОВ

***
жълта лавина залива града
лаптопи плачат баби скърбят
оранжев марсианец поглъща света
влюбен до уши в смартфон суета
в туитър признава че не иска права
да имат онези в бягство без прегръдка
хор стюардеси напомня с тъга
„пригответе се за удар“ преди катастрофа
пасажери се събуждат
душата им мирише на крака
стъпкали бебета и слънчеви зайчета
горди с големия минус в ръка
не изгрява плюс във вратата на дните
слънчогледи растат в пръст с оловни книги
трупове в сибирски самур и брилянти
танцуват угрижени из черния въздух
църквата на откритото небе затвори врати
бръснати глави убиват отдъхват и гният
съботно се спи до късно в сатурнова дупка
леглото е кораб на честната дума
гадна възглавница е да си зрител
без право на глас и алтернатива
в дъното на власт играят котки и мишки
страшно е скучно да си победил всички
в утробата на кита има отрова
пророци и лелки летят през комина
зад ограда перлено блестят увиснали думи
задници управляват без партии и не фалират
бог гаси лампата и плаче на тъмно
гали си кучето с последна любов

MOPE

казва му нежно как всичко е наред
това е тъпа шега просто фалшива новина
истината е
че ледът е горещ смъртта е бездомна
мракът блести снежни човеци се женят в морето
щастливи като панди са хората
растат в градина и никое цвете
в букет или леха
не изяжда сърцето на съседа
както ябълка хрупа
сочна свиня

***
страх
нямаш ли си друга работа
прекаляваш
иди си вкъщи
остави ме на мира
защо ме избра
не искам да ме обичаш
не мятай оловен чаршаф
не ме привличаш и не си мой тип
няма да спя с теб
не си ангел или мече
страх
защо ме искаш
и желаеш тихо да плача
с пица и сладолед
с текила водка
и сериали накуп
безнадежден да скитам
наум пред компютъра
да ме правиш луд
да не вярвам в утре
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себе си или някой друг
не искам контрола ти
не си специален
грубо и грозно е в теб
ограбваш
махай се
нямаш място тук
какво
по дяволите
правиш наоколо
ожени се за ужаса
направете си деца
разреви се от притеснение
като растат
разбери какво причиняваш
изчерви се от срам
и изчезни
безследно

***
шарли ебдо
четири отрязани ръце мълчат
по-близо до бледи звезди
и черна поляна с черна роса
отколкото до оглушително тиха редакция
с недокоснати моливи
заспали лаптопи
и кафе замръзнало от ледения въздух
превзел с взлом стая по стая
безжизненото пространство
влязъл през дупки в стъклата
преминал през липсващи прозорци
учудил се въздухът
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как косъмчета на човешка ръка
могат да настръхват
след като от устата не излиза дъх
четири отрязани ръце
се отърсват от червеното по ноктите
вдигат се от леглото на мълчанието
създават присъствие в пустото небе
замесват от усмивка и цвят
нещо остро ужасно смешно
букет от смях избуява
цъфтят роза лале карамфил
върху позналите целувки усти
на бог аллах
и другите приятели от компанията
тръни бодат пръстите на ръцете
средният пръст не прекланя глава

***
в едната ръка държа девет лалета
с другата събирам акита в пликче
с трета държа кучето
и махам за чао
на баба с бастун
която ми благодари че чистя след кучето
и ме пита дали съм чужденец
желае ми светло бъдеще
в настоящето
с другите ръце
простирам пране
проверявам цени на самолетни билети
пазарувам банани бисквити мляко и хляб
изхвърлям боклука
мия чаши и чинии
правя кафе
галя спящото в леглото момиче
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не е 14 февруари 8 март
или 1 април
тя просто работи прекалено много
и заслужава повече сън
преди
както винаги
да вземе нещата в свои ръце

***
карта на рая
с пунктир от избърсана и чиста светлина
с надупчени като скъпо сирене пътища
в чиито пробойни спят орди пеперуди
те не напускат потъващия асфалт
закриляни от армия лястовици
усърдни като музикантите на „титаник“
изпълнени с желание
да оспорят гравитацията
да приспят времето
прелитат край празен и горещ
басейн в полунощ
където две тела си играят на една тайна
скрита в порцеланова кутия от вяра и надежда
мракът се плаши че ще светне и изчезне
помни белезите от лъчи по никое време
от целувки на гугутки върху клоните
белези като мек и топъл хляб
с отчупена плът и коричка
прояден от пръсти правещи се на тестени молци
карта на рая
където хиксът е с форма на усмихващи се очи
в които не се крие нищо неизвестно
само букет от непознати досега цветя
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***
светлината се отдели от тъмнината
валя сняг
меланхолията побеля
бездната се запълни с тържество
кръвта се раздвижи
усмивката танцува
смях и сън
и песен и поглед
и всичко друго
намери мястото си
точно за момент
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Актриса, режисьор и драматург.
Завършила
е
българска филология във ВТУ.
Завършила
е
НАТФИЗ "Кр. Сарафов" (1997 – бакалавърска
степен
по актьорско майсторство за драматичен театър. Доктор по филология.
С над 30 роли в
театъра и киното, режисьор на 5
камерни спектакъла, с повече от 50
публикации в наши
и международни издания за театър,
литература и наука. Участвала е в
късометражни
и
документални филми, в озвучаването
на много сериали.
Автор е на 13
пиеси.

***
априлски вятър
вишнев цвят върху гроба
на овощаря

***
Стената на плача
едно дете ми казва
истината

***
папийонката му
в бялата ми обувка
меден месец

***

МАЯ
КИСЬОВА

истинско слънце
сенките на актьорите
в една посока

***
свята нощ...
на пешеходната пътека
един бонбон
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***
зимна сутрин
клошар се събужда
под плажен чадър

***
снежна събота
кучето от съня ми –
пред вратата

***
коледни пости
списание „Плейбой”
неразпечатано

***
японска вишна
... без гънки кимоното
на паравана

***
коледни песни
глухият свещеник
преписва нотите
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***
вишнев цвят
натежава черупката
на охлюва

***
слънчев декември
топи се усмивката
на снежния човек

***
северен вятър
студено ли му е
на Дядо Коледа?

***
красив полицай
тя избягва
пешеходната пътека

***
бледо зелено
художникът рисува
пролетен вятър
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***
вишневи цветове
възторжен кучешки лай
под дървото

***
студено лято
купувам ветрило
в топли цветове

***
вишнев цвят
поне за малко сватбена
старата обувка

***
жасминов полъх
в пощенската кутия
чакано писмо

***
климатично
до ланшните ябълки
скоро ще има цвят
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Родена през 1988
г. в София. Завършва
българска филология
и магистратура по
Литература и кино
в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.
Автор
е на поетичната
книга „Отключено
безвремие“, която
през 2012 г. печели
награда в конкурса за
дебютна литература „Южна пролет“,
провеждан в Хасково.
През 2013 г. става
носител на приза
"Най-добър
млад
славянски
поет"
в
Международния
славянски поетичен
конкурс, организиран
в Харков, Украйна.
През 2014 г. излиза
втората ѝ стихосбирка ,,Осиновени
думи“. През ноември
2018 г. излезе третата ѝ поетична
книга ,,Диагноза тишина“.
Носителка
е на специалната
награда за поезия
от Националния литературен конкурс
,,Яна Язова“ през
2019 г.

ЛОРА
ДИНКОВА

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР
Навярно няма чисти и във словото.
Така успокоявам ранното израстване,
достигнало кристално проявяване
в един сезон напълно според нормите.
Приглаждам и подреждам мислите,
които застояват, замъгляват погледа
и правят лесно време в паметта си.
Така изглежда някак си прозрачно
нестигнатото дъно на душата ми.
Пред погледа ми се сплъстява малко призрачно
жена пред раждане или пък мъж след зазоряване.
Очакваме в метафори живота си,
това, което казваме и пишем,
е всъщност личен предговор към мислите,
пред които сме с петна в душите.

РАЗГОВОР С ИВАН ДИНКОВ
не се събуждай с мисъл за поетите
от думите с поезия ще бъдеш
вечно неразбрана
написа го признавам вместо мене
ще бъда смърт и с нея ще
разговаряме във друго време
това им казваше на всички живи
че всеки ум си има личен череп
и в бялото поезията е най човечна
защото не достига до света ни
а аз дори не отговарях
какво роднинство има групата
излязла с пилците да тича
по детската ми улица
в отвъдното
да учи на летене
хората
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ЗАГАДКА
денят е нисък
аз съм възрастен
какво ти казах
каквото казах
е било погрешно
загребвах
времето пръстта и мозъка
във тях откривах тебе
разбира се
луната пламва
какво са знаците
какво са истините за любов
когато
съдбата е последователна
бъдещето е провалено
аз всъщност се шегувам
обичам те
въпрос на небесна рутина
денят е нисък
аз съм отново възрастен
без време без небе без смърт
открил съм те преди живота ти
какво ти казах
каквото казах
е загадка
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ЛУДОСТ
как ще достигнеш любовта
ако не измислиш нова територия
върху която да обичаш
душата ми
лъжлива фабрика за болка
опустошена земя е
пръст в която
няма памет
няма пъпка път и близки
неземна земя
безпаметна и само моя
създай в мен надежда
че той няма втори път
да те припознае
като своя

КРАЯТ НА ЛЮБОВТА
Времето не старее заедно с нас.
Не е ли странно, че пред погледа ми си неизменен?
За любовта няма време –
непрекъснато изричаме едни и същи клишета,
докато тя съвсем напусне света ни:
изтънява,
излинява.
Отвсякъде прииждат думи,
които не мога да подредя. Това е краят на любовта.
Някой ще каже, че е началото,
но аз знам, че тя не се разпилява напразно
и винаги носи смисъл.
Къде отива тя, когато нас ни няма повече заедно?
Необратима връзка, но и необратима смърт.
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Затова и не пиша – защото не успявам да те
върна обратно с думите си.
Паметта ми се разпада,
докато
небесната комисия наближава.

ПЪТ
Дъгата ту угасва, ту изгрява,
един самотен Бог създава
свят.
Полуреално, сякаш се съмнява,
ще издържи ли крехкият живот
на тежестта от самотата...
Лиричното встъпление за света
е само повод за добавяне на истина
към многото представи и понятия
за недовършен (и смешен) човек.
Гледам с лупа отвътре навън ,
приближавам полека душата;
от очите ми стават наспали се
на годините вечните залези...
Аз отдавна стигнах до нея,
ще ме видите сочеща с пръсти
и едва доловимо ще шепна:
под стъклото нямаше нищо!
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Родена във Варна през 1979.
Пиша при вдъхновение, от вътрешна нужда и
за лична терапия:
основно хайку стих,
но и други форми
кратък стих и разказ. Привлича ме
също жанрът хайбун – проза, която
включва и хайку.
Допълвам словото
с визуален образ
– чрез техниката
суми-е (рисунка с
туш върху оризова
хартия), понякога
просто с молив или
въглен. Ценя естетиката във всичките ѝ форми, като
по-специално изучавам естетическите
основания на Далечния изток.

***
Микеланджело
мечтата ми да нарисувам
крило на ангел

***
слънчеви откоси по пресния сняг
потъват
в зениците

***
сухите листа на кестена
разделят шума на вятъра
в петолиние

***

ВЕНЕЛИНА
ПЕТКОВА

бяло небе
отлита безкрайно
птиче ято

***
утро в индигово синьо
влиза през пердетата
сънят
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***
чемшири в двора на село
и пресните паяжини
дъхат на старо

***
деца на кого ли не
търкаляме се през глава
по селската поляна

***
в нощта след премиерата
вкусът на пудрата ми
е стипчив

***
бурен вятър
софийското поле,
осеяно със светлини

***
пуста улица
непознат говори с невидим събеседник
пред денонощния
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***
писмо с неравен почерк
край боклукчийските кофи
…колко години…

***
месец мъгла
рисуваме снежни човеци
с дъха си

***
прекършена тръстика
окото на рибарче
пред полет

***
смяна на сезона
морето и вятърът
пренареждат песъчинки

***
За какво ли да пиша?
Аромат на пилешки крилца
в новия ресторант
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***
среднощ - ни вълни, нито вятър
лунна светлина
залива празната лодка
- Доген
Чертата на хоризонта
бавно става невидима синя мъгла
слиза преднощно
будят се, заспиват риби
морски мъх лепне
по старите котви

***
широкопола,
с бледо-розова усмивка,
под първия есенен дъжд,
допива бирата си
чашите по щанда
на уличните антиквари
бавно се пълнят

***
...прекосил улици със своя бял бастун...
Минавам покрай слепия на Графа,
вдига очи
по някакъв невъобразим начин
ме разпознава
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хвърлям монета
по краткия път към Billa,
спирката на тролей двойка е все същата
от двайсет години
само витрините са други
Хубаво е,
нищо не отнема
любимия ъгъл на слепия

За ядене
Дъждовен ден. Минавам покрай улични разговори, които
започват или завършват с ноемврийските облаци, втренчена в
локвите. Почти без звук се отварят и затварят автоматичните
врати на хипермаркета. Час пик. Сновем измежду щандовете със сини кошници на колела. Шареният свят на плодове и
зеленчуци, моцарели и кисели млека, пилешки филета и картофени полуфабрикати, чипс и шоколади, украса от миналата
Коледа. Момичета със стегнато вързани конски опашки взимат
завои с новата стока върху тежки железни колички.
дълга опашка пред касата
срещам очите
на непознат

Гледки от джакузи
Този хотел на хълма някога е бил правителствена резиденция. Личи си и без да ти казват: двойно дебел бетон, подово
отопление под едновремешни мебели, лампиони с висулки от
кристал, огромни балкони с изглед към ботаническата градина.
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Кедър, маслина, калина, магнолия, ела... притичващи по перваза лисици.
След залез слънце от балкона на хотела се чува лаят на санданските кучета. В далечината заблестяват вените на гръцки
град.
На вечеря в ресторанта звучи естрада. Бамбукова горичка,
жаби, сомове, щурци и нощни птици накъсват тишината навън.
пълнолуние
белотата на гъски
в изкуственото езеро
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Теория на превода

Скъпа госпожо Шуберт, пиша Ви на полски.
Странен език. Залепва за небцето.
Ева Липска

Няма непреводим език.
Има трудно тълкуване,
неправилни форми,
глаголни времена
(които не познаваш),
от правилата повече са изключенията,
падежи, в които не падаш,
където мога да разигравам намеренията си
дълго против желанието ти,
да бъда в страдателен залог
от теб
или
във винителен към теб.
В този език можеш да ме имаш
единствена с различно окончание,
но задължително ще изменя
основната ти форма.

ДЕСИСЛАВА
КИРЯЗОВА

Простите промени често водят до усложнения
в състава на думата, изречението, смисъла.
Речниците дават примери и не разбират.
Има неописани значения.
Последователна съм като азбука в болката.
Когато превеждам от полски си мисля,
че мога да не разказвам всички тайни.
Останалото по небцето да преглътна утре.
Но в превода аз не пиша като себе си.
Превеждам невъзможен език,
този странен език,
дано ме разберат
както аз теб в репродукция
на клиширана картина.
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Практика на превода
е всеки разговор с теб.

Пастиш
Напоследък времето е постмодерно.
Няма особен смисъл за природата.
Някой все още повтаря за неразбралите:
“Синьото е най-топлият цвят”.
цветовете са предвидима смесица
единствено времето не предвижда
кога, какво, в кой подтон да те забърка.
Поне да знаеш как да се облечеш за дълъг, кратък път или планински преход.
Да си подготвен за онези хора, планините.
Да си с дъждобран, а не с чадър,
да не си помислят, че си с оръжие.
Може да е син, за да ги стоплиш,
а ако не намериш, може и червен както позволява Пикасо.
Да те запомнят като изкуство,
да искат да те пазят като негова картина.
Аз например харесвам всички художници,
постмодерното време позволява това.
Позволява да прочета по малко за всеки,
да запазвам нещата му в телефона си,
да ги гледам преди да заспя. Цветовете.
А на изложба ходя готова за планински преход,
без значение от времето,
с високи обувки, за да стигна до изкуството,
и си водя бележки, да не забравя
кой какво е искал да каже с четката си.
В синьо съм. Но е студено,
и ненужно.
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Родена в София,
Чуън Уан Чъ Хан*
с рождено име Румяна Савова Цветкова. Първите си
клечиш на рамото ми за да видиш
две книги подписва
дъжд как се стича по баира и препълва
като Румяна Савосиропираното езеро и как
ва, а творческия си
псевдоним ползва
натъпканите със яйца и сливи
от 2001 г. Магистър
се преструват на сладкиши
по теология и магистър по виртуална
култура (СУ „Св. Климежду брадичката без изход и отлива
мент
Охридски“).
си любовта която мърда там
Има много публикации в пресата, датиращи от 13 год.
гръбнакът ще извие дългата си кост
възраст. Работила
на мост или дъга до свършека на лятото
е като мениджър
ще ни излапка чичко Великан
продажби, а от 2008
г. отваря собствено
творческо ателие.
и всичко друго никога не е било
Майстор на худоили поне живяло е на друга улица
жествения занаят
керамика.
Автор
чуън уан чъ хан
на 15 книги за деца
и 2 стихосбирки. *Китайски идиом. Букв. Ако няма устни, то на зъбите им е студено". Прен.
Включена е в редица
детски сборници с Връзка между две страни, които не могат да се съществуват една без друга
“Избрано” от българската
детска
литературна съкровищница.
Уан мей джъ къ*

преглъщам впечатления 40 градуса по Целзий
хълм след хълм
уан мей джъ къ

РУМИ
РАЙК

в порцелановата ти раковина свети лицето на Шанхай
до скъсване на сезона е кожата ти обидчива и хубава
косите ти са остри колики, пълноводна Яндзъ моя
очите ти са бисерни миди сред цъфнали водорасли
хълм след хълм
уан мей джъ къ
в сърцето ми за теб приготвен е бамбукът
*Китайски идиом. Букв. Гледам кайсиите и не чувствам жажда. Прен. Когато
представата за нещо успокоява.
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Шион Йоу Чън Джу*
на битието ми в най- западната стая
една костилка от череша
настолна лампа
паяк опаковал ъглите
фрагмент от чекмедже
и всички намеци за неподвижност
подпрели настроенията си с вестник
не правят нищо друго там
освен че предполагат
каквото котката ми Джайхи чу:
чаршаф на панди в спалня - изток
кремирано мушкато гнил домат
понякога и теб шион йоу чън джу
само да не скърцаше този креват
*Китайски идиом. Букв. В сърцето ми бамбукът е приготвен. Прен. Да бъда
готов предварително.

Чи жън йоу тиен*
мъглата е дългият набръчкан шлейф
на погледа ти от лен
няма нужда
чи жън йоу тиен
отплуват патиците бели
петна в сумрака по отвитите ръце
къде ли
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пасат небесните овце
зелените къдели
край чертозите призрачни на ленивия ден
чи жън йоу тиен
сърцето ми е градинар
щадящ любовните си плевели
*Китайски идиом. Букв. Човек от царство Чи се безпокои за небето. Прен. Да
се безпокоиш за неща, които не съществуват или няма да се случат

Дзин ди джъ уа*
там в дълбокото на хладния кладенец
напипвам изумлението ти и онзи
издоен поглед
стърчиш лепкава и зелена
захапала баничката на величието си
крякаш веселата песничка за сътворението
дзин ди джъ уа
костенурките знаят че морето съществува
хубавице ако не вярваш питай щъркела
*Китайски идиом. Букв. Жабата от дъното на кладенеца. В преносен смисъл:
Хора, който нямат висока интелигентност, а само голямо самочувствие

Май ду хуан джу*
глупава е тази врява или не
расте в полето романтичен минзухар
правя вкусни козуначени милувки
и таралежи с шоколадови бодли
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не вярвам че е нужно
да си облак за да поникнеш
да си охлюв за да летиш
да си трева за да пълзиш
да си дъжд за да целуваш
да си рана за да валиш
да си устни за да болиш
вярвам в кулинарните чудеса на сърцето си
когато ръцете ми тръгват на път
май ду хуан джу
*Китайски идиом- Букв. Купувам кутия и връщам перлата вътре. Прен. Да
гледаш само външния вид, а да пренебрегваш същественото.

Бу Хан Ъ Ли*
там където привършва луната
започват ръцете ми
намират ме дните бухнали от облаци
с нелакирани нокти дращят гърба ми
тази лястовица която заслоних на челото си
изкълва слепоочията ми
затлъстя и роди задоволство от живота
нали
съм толкова нечуплива
когато се събирам
че страхът подковава дробовете ми
бу хан ъ ли
или
*Китайски идиом. Букв. Трепери се, въпреки че не е студено. Прен. Да трепериш (да се страхуваш), когато си извършил нещо неправилно.
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НЕПОДВИЖЕН
Жилищният блок е лайнер
със зле осветените каюти.
Обитаван Ноев ковчег заседнал по стръмния склон
на Арарат. Или излязъл
на друго не-библейско място.
Благоустроен, саниран,
неподвижен от години.
Нощта е проклятие и опора
за следващите крачки.
Отдалеча ли се в тъмното,
ориентирам се по звездите.

ЕДНАКВИ
Сред множеството наоколо
има хора, които не са хора.
Без да са Сталин, Хитлер,
наполеоновци, лениновци,
калигуловци, чикатиловци,
или други известни изроди.

ПАЛМИ
РАНЧЕВ

Способни са на… Знам, знам,
знам… Всеки знае на какво.
Затова и те, казвам, не са хора.
Но се срещаме. Разговаряме.
Смеем се. Външно сме почти
еднакви. Човеци. И не-човеци.
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ПРЕГЛЪЩАМ
Хората, чиито първи думи представляват
слуз и гной. Хората, които държат кормилото
на чуждия живот. И се забавляват. Участват
в играта на подчинени и господари. Хората,
без които можем, докато търсим причини
да се оправдаем защо ги търпим. За същите
хора говоря, от които винаги ми се повръща.
А все не успявам. Давя се. И само преглъщам.

КАРТИНА
Кученцето, порода рошава
и дребна, лае френетично.
Срещу друго куче. Срещу
живота. По принцип. Или
просто иска да бъде чуто.
И няма изгледи да стане
търпеливо като господаря си,
който го държи на каишка.

ОПЛАКВАНЕ
Звукът на вълните е прекалено висок.
Постоянно се прекъсват една друга.
Не постигат хармония. Или поне съгласие.
И банално повтарят вече известното.
Трябва да приемем закон за нарушилите
скъпоценната за всички нас тишина.
Срещу буреносните, често разрушителни,
и неспособни да се контролират вълни.
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ПРЕПЯТСТВИЯ
Трудно се отдалечих от кея.
Спираше ме неочаквана плитчина.
Сянка на голяма риба, смях
на приятели. Удоволствието
да гледам хоризонта от брега.

УСМИВКА
Харесвам простите игри
с дребни печалби.
И несъществени загуби.
Не влизам в игрални зали залагам на тротоара.
Срещу играчи като мене нямаме много за губене.
И се връщам вкъщи
с една и съща усмивка –
при загуба или печалба.

СЪСЕДЪТ
излиза сутрин в 4 и 30. Ослушва се, върви.
Отива на работа. Ще спечели някакви пари.
За хляб, сирене, месо. И килограм домати.
Ще има още за цигари. Две бързи ракии
ще изпие вечерта, ако отново се наложи
да промени посоката. Може даже да почерпи.
Сега за друго мисли. Шепнешком изпсува
изкривеното дърво. Трябва да заобиколи.
После смутено се усмихна. И му се извини.
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ВРЕМЕ
Станал съм прекалено рано навън е още почти нощ.
Не съм напълно сигурен
ще успея ли да продължа,
стигна ли края на улицата.
Там тъмното е по-тъмно.
Или направо е още черно.
Ако започна да падам,
ще имам ли още веднъж
възможност да се усмихна.
И примирен да помисля случи се каквото очаквах.

ОБЕЩАНИЕ
Дядо и баба вървят със ситни крачки.
Хванати за ръце. Гледат пред себе си.
В очите на двамата – светлинки живот.
И крехко желание да са един до друг.
Заедно през целия ден. И следващия.
Тя, милата, знае от малка къде отива.
Той е обещал никога да не се страхува.

СРЕДНОЩЕН ЧОВЕК
Искам да се събудя,
да се спася от гласовете.
Обвиняват ме
за всичко лошо на света.
И аз не им оставам длъжен.
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Накрая отварям очи
за по-обикновен живот.
Видях човек.
Погледите ни се срещнаха.
Непознатият забърза.
Ей, приятел, чакай.
Чакай! Нека поговорим.
Няма страшно.
Даже ако се посбием.
Боят ще е разговор.
Нещо ще си кажем.
Думи?... Думи също.
Ще се разберем.
Полицай! Откъде се появи!
Палка, белезници, униформа.
Стой далече. И не се намесвай.
Направи се на разсеян.
Ние сме добри.
Добри сме. Само разговаряме.
Виж, луната заслужава
твоето внимание.
Свети криминално.
И убива. Бавно ни убива.
Докато зад облак
в тъмнина изчезва.

ВСИЧКО
толкова бързо отминава. По-бързо, още по-бързо.
Къде ли отива, ако никога и никъде не пристига.
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ОБЯСНЯВАМ
Любопитството да изкачиш оградата – и да погледнеш.
Или да заобиколиш – различни гледни точки и картини.
И малката подробност – вися на разтреперани ръце.
Стъпала, колене раздрани – в ръце да се превърнат искат.
А друг – или аз самият – вървя по дълъг обиколен път.
Сега не искам никого да плаша. Или да съблазнявам.
Накратко обяснявам смисъла на своята неподвижност.

МЯСТО
Мога да установя, че животът
няма смисъл и вкъщи,
седнал до масата, вдигнал
крака на съседния стол.
В чашата си имам още глътка
кафе. Отпивам с поглед
и забравям, че всичко оттук
започва – сега ще започне.

ПОСТЕЛЯ
Отново бавно умирам –
недоволен от себе си.
И от всички останали.
Приближавам кревата
на заспалото си дете.
Слушам го как тихо
и спокойно диша. Диша.
Накрая нещо смислено.
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БОГ
Искам да вярвам, че има такъв дядо.
Готов е да ме погали, когато заплача.

ОТНОВО ЗА НЕГО
Напоследък често се сещам
за някогашния благ дядо.
Дълго време се надявах
да ме погали, ако заплача.
Знаех, добър е. Вярвах го.
Сега го моля: нека погали
някой като мене разплакан.
Или да му помаха отдалече.

ЧЕРТИ ОТ АВТОПОРТРЕТА
Притварям очи. Напрягам се.
Превръщам се в силна лупа.
Събирам в точка небесните лъчи.
После я насочвам. И тихо охкам.
Ох, боли, боли... Много ме боли!...
Листът, върху който пиша.

НЕБРЕЖНО
Не искам да съм тук, а там, далеко. Например
в бързащ нощен влак. Хипнотизиран от звука
на колелата. Не броя тракането на траверсите.
Не събирам звуците на изброеното. По-важно е
да чувам как се движа, как прониквам. Навътре
в тъмнината. И небрежно звуците да разпилея.
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ИЗПЪЛЗЯВАНЕ
На човек му се приисква
да се скрие в дупка. Не винаги,
но днес например може.
Да гледам в тъмнина, в безизход –
и нищичко да не стърчи.
Да не показвам, че ме има.
Да съм умрял – и нищо повече.
Желанията с това не свършват.
Обзема ме съклет – от дупката,
от тъмнината... Изпълзявам
пак навън. Къде ли другаде?
И се оглеждам – да не се издам.

ПОГЛЕДЪТ
Не мога да помръдна ръка.
И не искам – няма смисъл.
Тялото ми тежи във фотьойла.
Бавно поглеждам нагоре.
Изкривил съм в гримаса
лице – не ме интересува нищо.
Нищо, нищо, нищо, нищо,
нищо, нищо, нищо, нищо...
Погледът ми стига тавана,
отскача и се връща обратно.
Мълча, съсредоточавам се –
опитвам се да го следвам.
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МОЖЕ ЛИ
Проскърца тишината –
въображаема врата
се отвори. Процеп.
Тесен да се провра,
да премина оттатък.
Мисълта ми успя.
Докосва си дънките,
почесва се. Чувам я,
пита: може ли тук?...
По малка нужда.

В ТРОЛЕЯ
благодарих на русото момиче,
подало ми билета си преди да слезе.
Разменихме съзаклятнически усмивки.
Нейната беше такава. И аз се опитах
да я погледна по същия начин.
Дано съм успял. Още няколко пъти
се усмихвах, докато стисках билета.
В продължение на цели три спирки
като редовен пътник четох книга.
Чувствах се спокоен, умен и избран.

ДОПЪЛНЕНИЯ
Седях пред кафене „Флорино” и гледах
как хората се движат от ляво на дясно.
И от дясно на ляво. Животът можеше
да е само това, мислех унило. Тогава
малка пеперуда кацна до чашката ми
с кафе: замря. Допълнение към общото
движение. Или съвсем отделно събитие.
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ЩУРЧЕТО
Монодрама

ДЕЙСТВАЩО ЛИЦЕ
Славко Иванов Щурчето – четник от
небесната дружина на
войводата Христо Ботев.
Поляна в гора. На
преден план ниско полуизсъхнало дърво с
дебел ствол, под него
огромен камък. Пейка,
скована от неодялани
клони и постлана с
чердже. Пред пейката равно отрязан дънер, напомнящ кръгла
маса. Долу до масата вързоп и бъклица. На най-ниския клон
на дървото окачена козинява торба като ония, в които
дават на конете зоб. Наоколо запустение - високи треви,
листа, дребни камъни и сухи храсти. В дъното – силует на
скала. На преден план - яма.
Късен следобед. ЩУРЧЕТО дреме, облакътен на „масата”
– човек, изморил се от очакване.Чува се характерният звук
от звънчетата на приближаващ файтон. Той скача.
Спрете, спрете, г-н Стамболов! Спрете! Тук няма път. Хендек има! Яма дълбока! Недейте се туря в опасност. Тук пайтон
не може мина. Пешком! Пешком! По пътеката, все по пътеката
нанадолу и ей ви тук! Насам, насам!
Звукът отминава. Никой не идва по пътеката. ЩУРЧЕТО
се лута все още в очакване, връща се при пейката.
Два деня вече. Два деня чакам. То туй агне (Вдига вързопа

НЕДА
АНТОНОВА

72

MOPE

и го слага на масата.) ще вземе да се вмирише от жегата, виното (Надига бъклицата, опитва го.) ще се вкисне. Той може и да не дойде. Може нещо да се
е случило… да са го например… убили, я поради политическа нужда, я на дуел
заради онази… жената на генерала…
Сяда. Чака.
Ама как тъй няма да дойде? Туй ще бъде една протестация против нашето
дело и паметта Ботйова… Пък ей го, тук е написал черно на бяло, че тръгнува…
Вади плик за писмо.
Отговори ми лично телеграфически. Никогаш преди това не ми е отговарял.
Петнайсет години откак тук стана българско, аз всяка пролет се мъча да сбера
четата на помен и поклонение и все каня г-на Стамболова да ни почете със драговолното свое присуствие.
Вади от плика хартия и чете:
„Уважаеми г-н министър-председателю на княжество България! Брате Стамболов! И тази година на 20 май ние, оцелелите четници от небесната дружина
на воеводата Ботйов, ще ви чакаме коленопреклонно да ни се явите на лобното
онуй място, дето заедно да се поклоним и да споменем с добро както погиналите в святото ни дело наши другари, така и осталите живи; да се прегърнем, да
си спомним хъшовските онез времена, когато смъртта ни се виждаше като една
мила усмивка, щото беше смърт за Отечеството!
С братска прегръдка и всесърдечно очакване:
ваш Славко Иванов, именуван в онез времена Славко Щурчето.”
(Свири щурец.) Охо, Малък! Ти си се събудил, Свирчо! Момчето се събудило!
(Изважда щурчето от джоба си и го слага на масата.) Стой тук и мирувай,
щото имам приказка с министера.
Ей я и ответната телеграма от министерството. Истинска. С печатите му, с подписите му. „Господину Иванову: Благодаря поканата. Тръгнувам щом мога. Печете агнето. Ваш Стамболов, хъш, поет и премиер-министър.”
„Тръгнувам щом мога…” Ей го де е София… А при добри коне като неговите…
Вслушва се.
Скоро ще се мръкне. И от нийде ни шум, ни знак. (Към щурчето.) Как мислиш, Свирчо, дали ще дойде? Откакто тук стана българско, никой от четата не
е стъпвал на лобното Ботйово място… Всичко тук тревясало, като че е гроб на
сирак. Само аз. Ката година. Ката година. Само аз...
Докато говори по-нататък, той скубе тревата, събира листа, сухи хра-
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сти, клони, струпва ги на куп. Върху тях хвърля дребните камъни.
Идвам, поливам дървото, после изпивам виното и чакам… А къде полунощ
ей тука, в клонето ми се явява една сокол-юнашка птица… Една такава омайна и
ненадейна… стои-стои, па току приплесне с крила… (Търси я с поглед.) Дава ми
нишан. Нишан ми дава, ама какъв? Кажи ми, сестро, кажи ми какво ми казваш…
тя мълчи… И вълк съм виждал да се навърта тъдява… Един такъв сивкав като
меджидия… А очите му златни. Златни и тъжни. Къде си днес, посребрени ми
братко!… Но виж – самодиви – хич! Да имаше барем една… в каквато и да е премяна… Те, самодивите се явяват само на лудите и на поетите… А аз какво съм?
(Към щурчето.) Кажи бе Свирчо! Аз поет ли съм? Щом мълчиш, туй ще рече, че
не съм. Луд ли съм?! А смей да свирнеш!!! Може и да съм малко лудичък, но
то е последствие от живота… И ей ме – и тази година седя сам, чакам… Какво
чакам и аз не знам. Неизвестността е хубаво нещо – от нея могат да произлязат
безброй пози и същества… Та си седя аз, пия си и си приказвам на ум ту с войводата, ту с другите хъшове, но най-често със Стамболов, щото само той едничък
остана жив и е най-високо помилван от свободата, а и щото… Аз, Свирчо, не
че искам да се нещо похваля или пък да туря обществото в съмнение, че диря
извънредни облаги… не! Само искам да се знае и помни, че на млади години
лично съм спал с министър-председателя на днешна свободна България. И туй
нещо го имам за висока заслуга към историята. Ама не по известния на всички
ви природен начин, ами по-иначе сме спали: в положение на цифрите 6 и 9.
Един ден той - 6, аз - 9, другия ден – аз съм 6, той е 9.
Показва върху пейката. Щурецът свири.
Свириш, щото разбираш. Който разбира – свири. Който не разбира – играе
по чужда свирка. Закон за взаимната радост. В онез времена аз бях малко над
осемнайсет, а бай Стефан – на двайсет и някоя. Ще речете, що е туй „бай”. Туй е
най-високото и уважително словесно отличие на българите, нещо като графския
титул в Европа. И то не зависи от възраст, прадеди и богатство, а от душевните
проявления на човека. Като застанеш например пред хашлаците в кръчмата на
Дочо Царски, като им кажеш „Байовци!!”… все едно че им викаш „милорди”!
Хем качествено високо, хем количествено достатъчно! Мене например, не ме
титулуваха никак, освен с хъшовското ми име. „Ей, Щурчо!”. (Щурецът свири.) А
ти вземи малко да млъкнеш, че да си чуя акъла.
Продължава да плеви и трупа.
Тогаз аз тъкмо бях напуснал Медицинското училище в Букурещ поради спо-
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летяло ме сирачество, а бай Стефан бе дошъл от България при приятеля си Ботйов. И ей ни двуица безпарични и безхлебни гости на главата му: Стамболов
щеше да става апостол на Зааралийската буна, а аз дирех да се цаня на каквагоде работица. Като нямаше къде да живеем, гостувахме на бай Христа. А той и
жена му, г-жа Венета – младоженци. Често гладувахме, освен ако бай Христо не
намереше отнякъде два франка, та да купи хляб и маслини. През пролетта берях
коприва из покрайнините, а г-жа Венета вареше чорба с много чесън. Ние със
Стамболов спяхме на миндер, тесен като ей тъз пейка в едно стайче без прозорци, дето семейството си държеше зимнината. Но тъй като Ботйови нямаха
ни зимнина, ни летнина, помещението се даваше на гости. За да не се задушим,
нощем лекичко отваряхме вратата. А оттатък младоженците не смееха да пошават, да не би да ги чуем и да ги уличим в нещо природно... Но, изглежда, са ни
издебвали да захъркаме, щом по едно време стана видно, че ще си добият дете.
(Към щуреца.) Ей, ама ти си гладен? Гладен е миличкият ми Скокльо! Ей ти
листо от глухарче. Яж и слушай. В онез години бай Стефан често ходеше до Гюргево по комитетски работи. Един ден на гащите му се появи препятствие във
вид на дупка, отворена точно на най-неблагонадеждното място. Под дупката сал
една настръхнала кожа. Свали той гащите и ги даде за кърпене на г-жа Венета,
а за приличие се уви с черджето от миндера, дето ни служеше да постилка и
завивка.
Показва.
Седи увит и чака поправката. Гащите на Стамболов не бяха виждали вода от
самия потоп насам, та госпожата, дали от милост или от погнуса, решила да ги
изпере. „Айде, ма, Венето, какво става с кърпежа?” „До надвечер ще изсъхнат,
Стефане.” Той – бесен и псува. Трябвало да ходи някъде по важна работа. За да
не повредим комитетските дела, аз му дадох моите гащи – подгънахме ги отдолу,
подвихме ги отгоре, щото аз съм слаб, но висок и затуй ми викат Щурчето, а той
слаб, пък нисък. Увих се вместо него в постелката и чак до вечерта се стисках, щото
не иде по светло да тръгнеш към нужника, увит в чердже. (Към щурчето.) Чуеш ли
нещо, Свирчо? Да се нещо задава откъде Враца? Тъй във вид на звукове?
Слуша, обикаля, въздиша. Не губи надежда.
Обичахме се с бай Стефана. Той търновец и аз търновец. Ближни един вид. Че
то ако не бяхме ближни, щяхме ли пърдим в едни гащи?! Неговият баща – кръчмарин, моят баща – учител, все паметни люде. И с г-жа Венета. И тя търновка.
Живеехме бедно в Букурещ, но сладко: по два деня не слагахме троха в устата
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си, но върнеше ли се вечер бай Христо, двамата със Стамболов захващаха жарко да рецитират едни експромти, дето са ги те съчинили… Па се втурваха и да
пеят – ей тъй широко и от цялата дълбочина на своя гладен стомах… И двуицата
гласовити… (Пее.)
Вземи ме, мари Тодоро!
Ако ме, либе, не вземеш,
аз ще се, либе, обеся
в бащини ти дворове,
баща ти в беля да вкарам…
Туй се казва песен, Малък! Словесна музика! А как говореха двоицата! И все
за борбата – имаха я за нещо като сватба, а тях си имаха за млади кумове – с кемер и пищов на кръста, моми им поклони чинят, момци им вино наливат, мечка
им ръка целува… И нито дума за смърт. Тази дума те не я знаеха. Не щяха и да я
предположат.
После нещо стана помежду им. Бай Стамболов вече не идваше в Букурещ
или, ако дойдеше, не се вестяваше ни в печатницата, ни в къщата на Ботйов. Взе
да се чува измежду хъшовете, че бай Стефан заделял комитетски пари и ги тайно полагал върху олтаря на комерцията, а Ботйов не търпеше пари да омърсяват
душите и делото ни… А и самият бай Христо се отдалечи от комитетските дела.
Чух, че го били нещо отритнали поради спор около революционните окръзи в
България и техните апостоли…
Но после като стана оня съкатлък с Тотя войвода, пак до Ботйова опряха.
Сяда да почине на пейката. Оглежда рисунките от двете страни на бъклицата – примитивни портрети на Филип Тотю и Панайот Хитов.
От тати ми е остала (Пие). Ей го Тотю, ей го Панайот – навсякъде ги изображаваха – билям и по табалите на младоженческите кревати. Двуицата вехти
войводи. И подир резила – пак те. Тоз резил произлезе в началото на седемдесет и шеста. Из хъшовете в Букуреш се замълви, че в България се готви всеобщ
бунт против империята, а вехтият войвода Филип Тотю щял да поведе дружина
в помощ на бунта. Настана радост и въодушевление гръмко. Събираха се пари,
въздигаха се надежди, наяве се бълнуваше бъдещето… А за Тотя войвода – като
за Господ! То не бяха прищевки, то не бе галене и теманета! Че и бая суха пара
му дадоха на ръка, и то предварително, само срещу едната му честна дума… А
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докато се ний тука възнасяхме в крепки блянове и други почуди, от Враца пристигаха кървавите писма на Стоян Заимов с отчаяни вопли за немедленно преминуване на Дунава: народът отсреща бил готов да въстане, две хиляди заклети
момци и още толкова незаклети чакали да им се донесат пушки от Влашко, за да
се влеят в борбата, по села жени и девойки шият байраци, месят сухари и вият
венци и китки, за да срещнат четниците освободители… Думи, Свирчо! Думи!
Думи! Безсрамно облечени в най-груба тенденция!
А тук хъшовете нещастни, бедните онез момчета, какво мислиш, че правят?!
Скубят коси и се канят да се удавят в най-дълбокото, ако нямат късмет да се впишат в редовете на четата…
Играе.
„Пиши, домнуле! Пиши ме: Влъчко Иванов Коджаиванов от село Средни колиби…”
„И мене пиши: „Къньо, Къньоиванова от Сливен”!
„Василчо Дамаджанов, брат му Станчо и чичов му син Недельчо!!”
„Хаджи Бенчо от Плевен! Пиши там – с парите си ида!”
„И мене? И мене – Василчо Миндилдонкин от Лясковец…”
Два дни и две нощи.
„Доста! Кой записан – записан! Свършиха се вече местата под байрака на Тотя
войвода! Запълниха се листята от тефтерите му! Конец!”
С лъжа започнахме тази работа, бай Стамболов, с лъжа я и завършихме! Ти
знаеш т о в а най-добре!
Изхвърля купчината боклук в ямата.
Войводата Тотю взе парите, тайно се качи на влака и замина за Белград. Двамата апостоли на Врачански окръг Никола Обретенов и Георги Апостолов – и
двамата твои душевни приятели – харчиха комитетски пари на воля из кафаните
на Букурещ, а според неотречени подозорения, май били спастарили тез черни
пари за белите дни на свободата…
Пушки за въстанието обаче не купиха!
И тъй до девети май пак на същата оназ седемдесет и шеста, когато от влака
на гара Филарет слезе незнаен човек, дето всички го чакахме…
„Що щете тук бре, кьопеци! Нямате ли работа, нямате ли си къщи…”
„Тотя войвода чакаме. Щото сме Тотювите четници!”
„Янлъш сте, джанам! Нито сте Тотюви, нито сте четници, току земете да си
одите дома!”
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И се тогаз разбра, че Тотю е офейкал и няма да има ни чета, ни смърт. И настана един смут, един плач и едно тропане с крака. Докато някой изрева: „Тръгнувайте!”
И се всинца изсипахме пред печатницата на Ботйова – тъй както си бехме
с осланени надежди и осиротели души! Стоим, мълчим и чакаме да настане
правда и справедливост! Таквоз събитие се случва веднъж в българската история, Скокльо: народ – бол, лидер – йок! Часове ли стояхме тъй, векове ли… Не
мръднахме от вратите, докато Ботйов не излезе и не зина да рече: „Аз ще ви
стана войвода.”
И ни изгледа твърде значително.
И пак плач, и пак тропане с крака, но без смут и терзание! Само прегръдки,
целувание по чела юнашки и благодарствени възклицавания към Бога и към
Войводата. Щото е той предопределен от небесните стихии да води подир себе
си хора, да заповядва и да прави епохи!
Изхвърля в ямата няколко камъка.
Никой не знаеше за решението на Ботйов: ни майка, ни съпруга, ни брат му
Кирил. Това бе решение на мига, на великия онзи чутовен миг, когато самата
съдба се настанява в ухото ти и ти нашъпва велики идеали, понятия и темпераменти… А ти като омагьосан от биле търчиш подир шъпота на съдбата и не
сещаш ни страх, ни глад, ни умора… И твоята буйна фантазия не скланя глава ни
пред факти, ни пред пророчества и присантиманти…
О, бляскава апогея! Как равни бяхме тогази пред всеобщата наша надежда!
Как красни и осоколени викахме къмто Бог, че сме честити да заменим живота,
дето ни го е дал, срещу сладката свобода на Отечеството… А Бог ни гледаше от
висините си и бе просълзен да познае себе си в нашите лица… Може да сме
бивали и стадо някой път, но в онзи ден, бай Стамболов, ний бяхме ято! Ято от
бели жерави! Бели и беззащитни! Откъдето и да ги целиш, все ще да ги улучиш!
Сяда на ръба на ямата. Все още очаква.
Няма да дойде, Малък! Няма. Не че не иска, иска човекът! Но като няма удобство и сгода! Тъз яма… тъз пуста пропаст дълбока… тя пречи на идването. Щото
ни е тя турила в една жива разделба – натук ние, натам – онези… Ни те при нас
могат да дойдат, ни ние при тях можем да идем… Ако например речем да някак
запълним видната тъз пропаст геенска… де с туй, де с онуй… всеки да даде нещо
от него си… пълним, затъпкваме, заравняваме и накрая правим път… Царски
път – за министерски пайтон… Да се някак съединим с властта, власт и народ да
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станат като едно тяло… и да си чуваме приказката, да си споделяме дертовете…
Аз да ти изплача моите ядове, бай Стамболов, ти да ми кажеш твоите… па да
плеснем с ръце и се прегърнем… Щото власт без народ няма, а народ без власт
не може… (На Свирчо) Малък, ела да помагаш! Не щеш!
Докато говори, събира каквото може да се откъсне и пренесе. Внимателно
го полага в ямата като в зидария.
Питаш ме какво станало по-нататък? Събития станаха, Свирчо, събития и същ
мистицизъм! Подир като се призна за войвода, Войводата обиколи градовете
по брега на светата Румъния, за да събере от темелните българи пари, церове и
оръжие... Седмица по-късно – на 16 май надвечер тръгнахме двамата с фиакър
към букурещката гара Филарет, отдето заминува влака за Гюргево. Бай Христо
целуна момиченцето си, едва на четирийсе деня горкото, понечи да подаде ръка
на госпожа Венета, па дръпна ръката си: „Какво има да се толкоз прощаваме.
Отивам за три деня до Олтеница, на четвъртия съм си тука. Хайде… бъдете здрави и… гледай Иванка”. За да не достави на жена си подозрение и тревога, бай
Христо тръгна без бастун и пардесю. Все едно до кафенето отива.
На път ни бе улица „Каля Мариша.” Чувал бях за тази улица и за къщата с двата червени фенера… И точно под фенерите пайтонът спря, Ботйов пусна в джоба
ми нещо като пари и направо ме изрина да сляза. „Грехота е, Щурче! Грехота е
да умреш, макар и за свободата, без да си познал жена.” И замина. Аз – какво?
Самин... (Към щурчето.) Свирчо, където и да си, затули си ушите с крака! Скоро
и веднага! Деца не бива да чуват таквиз срамотии! Самин като камък. Над мене
– фенерът. Прекрачвам уж да вляза, а усещам като че стъпям по мене си. Вътре –
салтанати, свирки и всякакви рахатлъци. А мирише на кланица. Срещу ми жена,
възгола до кръста – не сварила да се облече горкана, ама сварила да се белиса и
червиса. „Буйрунус, домнуле! Кааве или нещо францушко?” Хвана ме ей тука над
лакета – още имам синини – и ме поведе. „Мадмоазел Ортааанс! Вотър плезир,
сил ву плеее!” Усетих един страх да пълзи по мене – ту нанадоле, ту нанагоре…
Накрая се спря ей тук (Сочи слънчевия сплит.) и ме захапа. Ха да побегна. Но се
отвориха райски двери таквиз и от там изпълзя една златна мъгла. Златна, по
краищата розова... А аз се питам, сънувам ли, или чиста действителност гледам…
Отвъд мъглата – сал едни щрихове. Щрих натук, щрих натам. Пак натук, пак натам. Мъглата полека взе да се вдига… Тя се вдига, аз умирам. Тя пак се вдига, аз
още по умирам. Колко съм пъти умирал за тоз един час, не помня. Излязох от
стаята на четири крака, като направен от тесто... А долу възголата госпожа тъкмо
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изпровождаше едного... Гледам го – скулуфите му влажни, ризата му закопчана през копче, а погледът му на човек, дето яко държи на умиране… Видяхме
се тогава с бай Апостолов, пратеника на Врачански революционен окръг, но не
пожелахме да се познаем… (Към щурчето.) Стани си от ушите, Малък! На теб
ушите ти са на краката, нали! Ела да се гушнeм.
Взема го от тревата и го слага на рамото си. Разкопава тревата около
дървото.
Ботйов ме посрещна на влака. Огледа ме.
„Пораснал си. Станал си мъж!”
И ми подаде ей тази торба, дето виси на дървото. (Взема я.)
„Ти колко си учил за доктор, Щурче?”
„Седем месеца без девет дни.”
„Стигат ти! Турям те за спициерин на четата.”
В торбата – бинтове, йод, хирургическо трионче. (Вади от торбата хляб,
лук и нож.) И бутилка жълта ракия. (Вади и бутилка.)
„Тя ни е за упойка.”
А най-долу – револвер и шепа патрони. (Изтърсва торбата. От нея пада
гъдулка.)
„Стрелял ли си, Щурче?”
„Тц”.
„И аз не съм. Ще се научим”.
„Как тъй ще стрелям?! Каил съм да стрелят по мене, ама не вземам грях на
душата си аз да пушкам по други”.
„Ще въздаваш милост и мъжко причастие”.
(Към щурчето.) Ти, Малък, знаеш ли какво значат тез думи? Мълчиш. И аз
мълча...
Подир Войводата ме заведе при щаба си – все лични мъже, някак си сходни
помежду тях си, но различни от него: подвойвода Перо Херцеговеца, военният
команадир Никола Войновски, врачанските апостоли и знаменосецът Куруто от
Търговище.
„А това е Мито Цветков.”
Прибира съдържанието на торбата обратно.
И с велик жест Войводата посочи едного като да бе той Айфелювата кула. И
човекът наистина излезе забележителен за всинца ни: тих мъж, смирен, по храброст душевна станал касиер на Врачанския революционен комитет. Заложил
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бащината си къща, с парите купил стока, продал стоката скъпо и сумата до грош
внесъл в комитета за въоръжаване на населението от Врачанско… Попитах го как
така се е решил да остави челядта си без покрив. А той:
„След месец като стане тук всичко българско, що ти е тебе покрив, щом имаш
свобода…”
Дори аз, дето бях тъй млад и зелен, подир тез думи издълбоко въздъхнах.
След две години свободата наистина настана, клетия Мито Цветков го погнаха кредиторите българи, той, завалията, не можа да им се наплати, макар целият
град да знаеше, че бе затънал заради борбата. Взеха му къщата и го пратиха в
затвора. Умря като сетен сиромах.
Щурецът свири силно и бодро. Звукът се прелива с файтонджийски звънци.
Ей го! Иде! Иде! Ти свири (Пуска щуреца на земята.), а аз ще наредя трапезата! Свири! Свири, Малък!
Разстила бохчата с агнето, туря най-отпред бъклицата, бутилката,
лука, ножа. Чака. Песента на щуреца тресе въздуха. Файтонът отминава.
Никой не идва.
(Към щурчето.) Кого лъжеш ти бе, гиди гадино ниедна! Кого подлъгваш с
музики и комплименти! Глава ти откъснувам, Юдо Скариотска!! Ела тук да ти
откъсна главата! Скоро и веднага!
Сяда сам пред трапезата. Вече не чака. Смрачава се.
Язък за хубавия ден. За хубавия ден – язък! Те, скръбните работи в добри дни
се започнуват. А оня ден бе хубав… като чужда невеста в деня на твоята сватба…
Ни да тъжиш, ни да възтържествуваш! (Търси с поглед Свирчо.) Махни се оттук,
Свирчо. Иди да си играеш в тревата. Иди ей там! По-далечко от мене, Скокльо!
Хубав ден бе седемнайсети май хилядо осемстотин седемдесет и шеста година
– понеделник. Чист ден и ясен като звън на камбана…
Бавно прибира нещата от трапезата, свързва всичко в бохчата, чуди се
какво да я прави. Мята я на рамо, иска да я занесе някъде, но не знае къде.
Четата на войводата Ботйов – близо 200 души момчета – тръгнахме да минем
Дунава под байрака със страшната онази девиза „Свобода или смърт”. Кой да
знай и кой да ни каже, че свободата, докато е жива, все иска жертви… Животно
едно такова…
А там – на парахода – всичко стана, както го знаете от читанката по история!
Уж всинца сме градинари и пътуваме за Сърбия с австрийския вапор: натоварихме сандъците с надлежните сечива и потреби, налягахме по кувертата гърбом
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един към друг, га че не се познаваме, сърцата ни тупкат до пръснуване, а отсреща се зеленее българската земя… На Оряхово параходът спря и се качиха двоица българи. Комитетски хора. Аз по заповед на подвойводата Перо Херцеговеца
трябваше да бъда сякогаш около Ботйова. Перо ми рече:
„Аз съм горял в три въстания и знам да се пазя. Ти гледай войводата, щото
той е поет, а те, поетите, са като децата…”
Стоварва вързопа на пода, сяда и го използва за облегалка.
Та легнах аз пред камерата на нашия четоводец и чух всичко, дето онези двоица от Оряхово му казаха. И сега пред ей това дърво кърваво мога да се закълна,
че там - в камерата на кораба „Радецки” - започна убийството на Христа Ботйова, продължило после цели три дни и още много години!
По-високият от мъжете с по-силния глас рече:
„Трябва да се върнете, брате!”
А Ботйов: ”Как така да се върнем!?”
Оня: „Ми, както сте тръгнали. По двама, по трима…”
„Какво да кажа на момчетата?”
„Каквото аз казвам на тебе: народът по Врачанско още не е готов. Елате след
две-три седмици. Белки дотогава сколасаме”.
Пак Ботйов: „Ами кървавите онез писма?! Ами воплите, че сме се били много
бавили! Ами момите, дето плетели навои и виели венци и китки…”
„Абе всичкото туй Заимов ви го е писал под напора на своя възбуден мерак…”
„Ами Апостолов и Обретенов! Очи в очи ми казаха същото!”
„Пълководски каприции! Вместо да обикалят селата и да строят комитети, те
цяла зима гостуват на Заимова и се карат кой е по-бабаит и кой ще стане губернатор на Враца, когато изгоним турците…”
„Жалки епически пилци!”
„Истината е, че нищо отсреща не е готово! Народът е уплашен и стреснат,
откъде Тракия се чуват едни страхотии за кланета, палежи и зверства…”
„Нали Балканът бил наш и се владеел от 40000 юнаци с пушки! Нали тук, във
Врачанско, вие сте си играели с турците и сте ги водели на сиджимка!?”
„Ний додохме да ти кажем, Христо, да се повърнеш наназад и да не водиш на
смърт толкова млади души!”
„Не аз тях, байовци, те мене водят, а аз им дадох само името си!”
„Приказваш като стихотворение!”
„Що не ми обадихте поне ден по-рано?! Що не дойдохте вчера!?”
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„То и днес не е късно. Ей го де е Бекет, като спре вапора, ти командвай „слизаме” и туй то!”
„Не го мога направих, господа!!”
„Твоя работа, Ботйов! Ти земаш грях на душата си. Нашата беше дотук! На
Козлодуй слазяме!”
Чух Войводата как изохка като прободен:
„В Европа революцията изяда децата си, а нашата само им изпива ума и ги
оставя да господарстват безумни…”
Там и тогава му бе нанесена първата рана. И за нея в торбата ми нямаше ни
цяр, ни упойка.
Но вместо да командва връщане, Ботйов облече генералско рухо юнашко – па
хубавец! – и изрева към момчетата: „На оружие!” Екна рог, развя се байракът и
заробихме парахода „Радецки”.
По предварителна заръка някои от нас взеха да викат „Да живее Франц Йосиф! Да живее Дунавската Империя и граф Андраши!” Тез благословии обезоружиха духовно австрийците и скоро войвода и капитан стиснаха мъжки десници,
а бели немкини заразнасяха по ковертата ядива на момчетата…!
Тогаз Войводата извади шашката и извика:
„Братя! Вижте я! Вижте отсреща нашата мила озлочестена България! Към нея
отиваме ний! И няма да крия – отиваме да умрем. След малко ще спрем на Бекет. На който му се живее – нека се върне! Бог ще прости слабостта му. Мигът тоз
е ваш и волята – ваша!”
Не му дадохме да се изрече. Ревнахме и захванахме да се радостно кръстим!
Дърти мъже, Свирчо, домовити, честни владелци на златната касова книга с
две само страници – „взел” и „дал”, а хълцат като бабички и се детински прегръщат. Миг величествен, миг небесен – в най-лучезарната смисъл на тази дума!
Тъй австрийският кораб „Радецки” стана първата ни свободна земя!
Хвърля вързопа в ямата.
Но онази – истинската, дето я сънувахме в хъшовските си сънища и я горко оплаквахме в клетите си пиянски песни… (Пее.) „Чер арапин бял кон язди…” Нашата България… тя не ни припозна за свои. Ни за освободители, ни дори за кръвни
синове. Свири, Малък! Където и да си – свири!
Щурецът мълчи.
Тишина. Като тогава – на Козлодуйския бряг. Посрещна ни тълпа власи и цигани. Ние минахме под знамето, заклехме се пред двете на кръст положени саби и
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целунахме свидната пръст на отечествения ни бряг… А онези ни гледаха като да
бяхме стадо овни, подкарани към Стамбул за коч-байрама.
А не бяхме ли???
Ей, ти, къде се шмугна?! (Търси го из тревата.) Ела да слушаш. Тук вече е
за слушане. От Козлодуй взехме няколко коня и волски коли за багажа и мунициите. И тръгнахме по пътя към Балкана. Уж вървим, а цървулите ни – крилати.
Първите петнайсет километра минахме, без да спрем за почивка. Войводата
на гривест ат, със сърмени дрехи, лъскави ботуши, позлатена шашка и шапка с
перо! Наполеон Бонапарт, Гарибалди и Свети Георги Победоносец на куп! Златен ангел на бял кон…
Сал дето съдбата му черна… (Намира щуреца на камъка под дървото.) А,
ей те къде си бил! Колко съм ти пъти заръчал, на бял камък да не седиш! Ще
се нещо простудиш, после по докторя – тичай, тропай, пари троши… Отде се
взе тоз бял камък! По-рано го нямаше. То миналата година и ямата я нямаше.
Буря ли страшна, провидение ли ги е сторило? Тъй като ги гледам, двамата си
приличат. Като ключ и ключалка. Що ли не ги съберем… Хайде, Малък, бутай
да бутаме!
През целия по-нататъшен монолог актьорът с всички сили приближава
камъка към ямата.
Втората рана сполетя Ботйов в селото Бутан. Пристигнахме на разсъмване.
Селото едно таквоз подозрително. Тихо и опразнено откъм хора, гаче е чумаво.
Влязохме с песен като истинска народна войска. Първо се показаха няколко стари жени, а като разбраха кои сме, мегданът се напълни с народ. Прегръщат ни,
целуват знамето.
„Готови ли сте, братя, да тръгнете с нас?!” – пита Войводата и разгръща ръце
да прегърне света.
„То ний сме готови, ама без джепане тръгнува ли се… Казаха пушки ще докарат, три деня чакахме с колята на Ряхово, ни пушки, ни гявол, а тук кърската
работа не търпи чакане…”
Донесоха ядене, докараха коли с волове, плакаха от радост… Но не тръгнаха
с нас…
„Това ли са ти хората, бай Обретенов! И твоите, бай Апостолов… Храбрите
онез витязи, дето хляб не ядат и сън не заспиват от нетърпение да прегърнат
борбата…”
„Не съм чувал да има комитети по тези села, Войводо…”
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„А оръжието! Защо не сте препратили оръжие нанасам?! Защо сте излъгали
хората?!”
И син-зелен от мъка той се обърна към Мито Цветков, касиера на комитета:
„Какви пари им изпрати ти, Мито?”
„Е па – вика Мито, – веднъж 13000 франка от продажбата на пастърмата – тях
ги занесохме лично в Гюргево заедно със Стамболов и Заимов. В касата на Гюргевския комитет внесохме 4000 златни франка, 6500 бяха дадени за закупуване
на оръжие за тукашния революционен окръг, а останалите – сметни ги колко са
– дадохме в заем на господа гюргевските дейци, да не гладуват. После още веднъж пратихме, след туй пак… Но за какви нужди са ги те изразходвали, не мога
да знам. А оружието, предварително заплатено, трябваше да се достави в брой
от 500 пушки, толкоз револвери и 100 000 патронa.”
„А са доставени някакви си петдесет пушки! Петдесет! Така ли е, братя апостоли?!”
Той викна вопиющо и се после свирепо обърна, да го не виждат блъснат и
гневен.
Повече не продума, но всички се ние запитахме – кой с почуда, кой с отровно
съмнение – къде е изтекла толкоз народна пара?! Ами то си е за питане, Свирчо,
сал дето отговорът и до днес се губи като вода в пясък...
На тръгване от Бутан зърнах Обретенова и Апостолова да вървят отделно от
другите и по-далечко от Ботйова. Видяха ли ме край тях си, прекъснаха си приказката.
За трети път забиха нож в душата на Ботйов в село Борован. (Към щуреца.)
Абе, аз на теб рекох ти да се махнеш оттук! Не ти трябва да знаеш! Това не са
приказки за деца! Истината поврежда щуреца! Иди да скачаш в тревата… Тичай
да скачаш! Та в същото това село Борован трябваше да ни чакат двеста юнаци, та
заедно с нас да тръгнат към онез четиридесет хиляди въстаници в Стара планина. Но не би. Стигнахме в селото по тъмно. Блещукат светулки, мирише на мирна
нацъфтяла природа… И ни жива душа. Сал пцета лаят, ама лаят на стръв. Стърчахме на мегдана в средата на селото жадни, като да бяхме в пустиня. Накрая се
явиха две циганки, донесоха на три-четири пъти вода, та се утолихме. По-старата
попита Ботйов:
„Паша ефенди, щом вече тук е българско, може ли да вземем воденицата на
Кючюк Айредин и да си мелим за продан…”
Ботйов се засмя. Тъй тъжен бе този му смях, че и днес не мога да кажа като
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какво бе тъжен.
А през дупките на плетищата страхливо надничаха отметналите се от своята
клетва не двеста, а четиристотин души божем мъже.
Трябваше да го запали Ботйов това село! Както ти би го запалил, бай Стамболов! Както Бенковски е палил селата из Тракия… Трябваше! Но Христо Ботйов
бе завинаги поет, и само за три дни войвода. А и все още вярваше, че там, в пазвите на Балкана го чакат… (пее протяжно.) „под всяко дърво и юнак, под всяка
шумка – и пушка…”
Чакаше го само куршумът.
Сяда на камъка.
Чувал съм някои да казват, че на тръгване от Борован Ботйов отново бил припомнил на пишман-апостолите повелите на революционния устав и дори бил
споменал престъпленията им, които се наказват със смърт. Бях до него, вървях
до главата на коня му, но нищо такова не съм забелязал. Четоводецът яздеше
мълчалив и тъжен. Беше беззвездно, безлунно и валеше ситен дъжд. И всички
бяхме отпаднали поради път и горки съмнения.
Призори на осемнайсети май ни пресрещна черкезска потеря. Улучихме неколцина и ги свалихме от конете им, та другите се разбягаха. Но малко по-късно
пак ни пресрещнаха и докато заемахме отсрещния връх, те ни обградиха от три
страни. Осъмнахме на белия Милин камък. Не връх, а камък надгробен!
В този ден през младото ми сърце премина покрусата на всичкия свят...
Бихме се храбро, бихме се яростно и без да скъпим кръвта си! Знаехме, че ще
умрем и нямахме страх. Ботйов като хала летеше напред, куршуми го засипваха,
но ни един не го улучи. Убиха коня му. После убиха всички коне. За двайсетина
момчета първото ни сражение остана последно. Денят бе дълъг и горещ. Нямахме вода. Врагът долу в ниското имаше ручей и гъста гора, а нашите ранени
издъхваха, шепнейки „водица…” Устните ни залепваха като медени пити. Някои
момчета смучеха куршуми – студенината им намалявала жаждата. Едно козарче донесе малко вода в кратунката си и Ботйов я раздели по глътка на всички
умиращи. Там – на Милин камък – куршум рани в коляното подвойводата Перо
Херцеговеца и улучи в стомаха байрактаря Никола Симов. Враговете, дето бяха
в подножието на върха, видяха как нашето знаме са олюля и клюмна, та ревнаха гороломно и паднаха на колене да благодарят на Аллах. Ботйов с наведена
глава даде знак: един от четниците откова знамето, целуна го и го уви около
кръста си. Пак там аз по молба – щото беше молба, а не заповед – на Войводата,
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въздадох милост и мъжко причастие на храбрия наш знаменосец.
„Иди, каза ми Ботйов, и го спаси от мъките. Душата му ще се зарадва.” Затворих очи и насочих револвера: „Сбогом, брате!” Гръмнах. Той извика и вместо
след това да се умълчи, продължи да стене още по-силно. Бях му отворил друга
рана. Тогава стиснах зъби, коленичих до този тъй храбър мъж и с отворени очи
пушнах в сърцето му.
На Милин камък оставихме 22 души убити и тежко ранени. Двоица избягаха.
Единият бе Кирил Ботйов. Той още в Гюргево изглеждаше трескав и жълт, но не
послуша батя си и тръгна… После стана генерал. Ти как мислиш, Свирчо, щом
беглецът е допълзял до върха, докъде ли щеше да стигне Войводата? Докъдето
и стигна. До небето. (Тих глас на щурец) Не свири, Малък. Недей!
А в оня ден слънцето се бе заковало и не мръднуваше. Този вторник нямаше
край. Край имаше само животът ни и ние го всинца желаехме от сърце. Отчаяние, жега, предсмъртни стонове, смрад на разлагащи се тела… И тишина адова…
Тогава някой извика: „Вижте! Откъде Враца се дига пушилек от много крака…”
И скокнахме всички! Кой на камък стъпи, кой на скала, един другиму на раменете се покачихме и викахме, и размахвахме калпаци…
Самият той от камъка скача на масата, от там – в клоните на дървото.
Господ не бе ни забравил!
„Спасени сме, братя! Избавление иде! Враца ни иде на помощ! На крак, момчета! Запейте, та и мъртвите да ни чуят!”
И пръв запя. Войводата. „Не щеме ний богатство, не щеме ний пари…” Къде
беше, брате Стамболов, да ни чуеш, да видиш как засия Ботйовото лице, как
блеснаха орловите му очи и как гласът му като йерихонска тръба се извиси над
нажежения камък… В тази небесна минута той вярваше в Бог!
Бездънни са, Господи, силите на надеждата…
Гласът на щурчето.
Но… бинокълът показа аскер. Турски аскер идваше срещу ни, да ни пресече
пътя и да ни попречи да стигнем Враца. Както бе стъпил на скалата до мене,
Ботйов отпусна бинокъла и изглежда краката не го държаха… Седна. Лицето му
имаше гробен цвят. А ние – кой на колене, кой затулил лицето си с ръце… Земя
и небо ридаеха с нас. Чуха се възгласи на греховни хули към Бога… Някой стреля
във въздуха право нагоре.
Слиза от дървото в обратния ред.
В този ден косата на Войводата се прошари.
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Уж все гледах да съм до него, но привечер на същия този осемнайсети май
той изчезна от полето на битката и никой не знаеше де е. Намериха го надолу
по склона в пещерата под една скала. Вървях след щаба и чух да казват: „Ботйов
паднал духом”. Намерили го отчаян, а очите му пълни със сълзи. Не можел да
говори. От мъка. И много след смъртта му все му натякваха тази слабост – не на
него, на паметта му натякваха – че е допуснал да бъде човек, когато е трябвало
да е кремък.
„Да тръгнем към Сърбия… Все по билото… както направи Панайот войвода…
Да спасим четата…” Понякога в мъката си човек съзира път към спасението. Но
никой не откликна на Ботйовата надежда. Мълчаха и гледаха в краката си. Онези двамата. Страхливо мълчаха и зло гледаха. След всичко, което после направиха те, съм сигурен, че още там се бяха сговорили пъклено и престъпно… И
само чакаха черния си час.
Нова рана в необятната и скръбна душа на Поета!
Продължава да тласка камъка.
Привечер се видяхме обградени от редовен аскер и черкезки потери. Незаварден остана само пътят към Стара планина, та минахме Орханийското шосе
и потеглихме отсреща към Веслеца. Ранения подвойвода носехме на ръце. Зад
нас изоставените умиращи все още се молеха да се смилим над мъките им и да
ги пушнем…
Не плачеше само който не знаеше как се плаче.
Гласът на щурчето.
На деветнайсти май Бог ни даде почивка. Навлязохме в самия рай едемски:
гъста трева, бистра вода и блеене на стока. Проснахме се като отсечени и искахме само едно: сън.
А отсреща над Милин камък се виеха орли и кълвяха отворените очи на живите още момчета…
Надеждата отново слезе в сърцата ни – Ботйов по нарочен човек изпрати
писмо до Заимов във Враца: „Ако вие не въстанете и не превземете града, то ще
да нанесете неизгладимо петно върху челото на българския народ…”
До обяд ни отговор дойде, ни човекът се върна. Втори хабер изпрати Войводата. Този път вестоносецът бе за убиване: докато чакали четата ни да влезе в
града, за да го освободи и да бъде посрещната с тържество, хората на Заимов
се били скрили зад високите дувари на едната от църквите и за кураж на населението давали по два-три гърмежа из улиците и даже убили едно куче… Те ча-
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кали нас да влезем, ние чакахме тях да излязат. И докато се чакахме едни други,
в града нахлул аскер и започнала сеч, палежи и мъки геенски… Цял ден. Само на
Заимова никой не посегнал – ни въстаници, ни войска… И едните, и другите се
гнусели от него. Видели го да се крие в лозята, облечен в женски дрехи, познали
го, наплюли го (Бута камъка в ямата.) и го пратили в кауша.
Пада на колене от умора.
А ние всинца – братя по дела и помишления – лежим на поляната и не чакаме
нищо. Гората наоколо зелена, прохладна и празна. Де са онези хиляди четници,
владетели на Балкана… Де е святата свобода, заради която се клехме да умрем!
Пред нас беше само смъртта. Някои ѝ се молеха да побърза. „Аз ви казах, момчета… Още на вапора ви казах… Ние сме тръгнали да станем курбан… За мене си
съм честит, че Бог послуша молитвата ми…”
Христо Ботйов не вярваше в Бог. Но Бог сбъдна най-съкровената му молитва
и така го направи вярващ. Тук – на Веслец – часове преди срещата им, Бог и Войводата се помириха.
Плах глас на щурчето.
Недей, дете! Не се опитвай да ме омаеш. Там, където има мъка като тази,
няма забрава…
Камъкът е изпълнил ямата. ЩУРЧЕТО подравнява, размества, прибавя
дребни камъчета, съчки, затъпква, докато получи гладка повърхност.
На 19 май вечерта оставихме поляната и тръгнахме към истинския Балкан.
Накъде – никой не питаше. По стръмна и тясна козя пътека един по един като патета възлязохме на равно и тучно място. Надявахме се да сме в Балкана. Натам
– Сърбия, натук – димяща от пожарите Тракия… В средата – ние. Не се знаехме
колко сме. На поляната – кошара. Овчарят даде каквото поискахме, доброволно
го даде и дори покани войводата в колибата си да се той преобуе, че от лъскавите му ботуши бе останало само горнището и краката му кървяха охлузени. Аз
превързах ранения Перо, другите накладоха огньове и всички зачакахме печено
агне. Но дочакахме само аскера. Овчарят пръв видял войската и много окуражен
извика на Ботйов:
„Айде, дайте си ми парите за агнетата, че потерята вече иде…
„Господи, господи! И аз съм тръгнал народ да освобождавам… Дайте му…!”
Последен куршум в душата Ботйова...
Турците пълзяха нагоре, имахме два часа време да потънем още по-надълбоко в пазвите на Балкана, но аскерът ни намери и там.

MOPE

89

Оглежда запълнената и подравнена яма.
Добре стана. Не път за министерски пайтон, ами за княжеска каляска! Няма
вече причина за неидване! Остава да чакаме.
Сяда.
Сутринта на двайсети май започна, а вечерта завърши последният бой на
небесната Ботйова чета. Укрити в камънаци и зад скали, ние пушкахме храбро,
покосихме доста чалми и не дадохме нито една жертва, докато бе светло... По
залез, когато слънцето седна ей на оня хълм отсреща (Над главите на публиката.) турската тръба засвири отбой, гърмежите секнаха, аскер и башибозук се
обърнаха гърбом към нас и потеглиха към селата наоколо да ядат печени пилета и да пият вино червено… Съгласно своята етикеция, турците не водят нощен
бой. Нашата тръба също даде знак и ние – отново гладни и жадни, но окуражени
от собствената си сила в геройската битка, тръгнахме ей нататък (Сочи страната на публиката.).
... Нататък тръгнахме. (Пак сочи.) Някому би се сторило чудно защо поехме в
посоката на отстъпилия враг… Щото там беше водата, бистрата и сладка вода на
Крушевсктите извори… и щото аскерът и черкезите бяха вече потънали из селата… И цялата планина бе наша.
Подирих Войводата, да питам как са раните по краката му и го видях да се
отделя от четата заедно с Обретенов, Апостолов и ранения Перо, когото двама
четници подкрепяха да върви. Все още бе достатъчно светло и можах да видя
измъченото лице на Ботйов, отпадналата походка… Но погледът му… Това бе
погледът на ликуващ човек, намерил тайния изход на ада. И тъй – четата отива
натам, щабът – неизвестно защо – отива натук. Смрачава се, аз се чудя накъде
да поема… Двамата, дето водеха Перо, ме видяха край тях си и ми дадоха знак
да се махвам… „Не ти е тук мястото!” – извика единият, а другият ме отпъди с
ръка. Усетих дълбока тревожност. Поогледах се – четата на километър далече
от тук, войводата сам сред хора, дето са престъпили революционния устав и
се боят за живота си… Шмугнах се в туфите отстрана и пълзешком се движех
след групата. (Показва.) Вървяха какво вървяха, стигнаха до ей това дърво. Тогаз Апостолов се обърна и даде знак на онези двамата да доведат Перо и да се
махат. Те се оттеглиха на двайсетина крачки – нещо като охрана – и останаха там
до края. Четиримата от щаба продължиха нататък, стигнаха ей до онази скала
и се спряха. Припълзях до дървото, залепих се за дънера му и се молех никой
да не ме забележи. Беше тъмно и тихо. Перо легна на тревата, другите седнаха.
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„Е, какво ще правим сега?” – попита Войводата с един такъв глас, от който
личеше, че той вече знае какво очаква от него историята.
„Продължаваме по билото на Балкана за към Панагюрски революционен окръг, там се срещаме с оцелелите чети и продължаваме заедно…”
Това бе гласът на Апостолов.
„Накъде продължаваме заедно?”
Ботйов май се усмихваше иронично.
„Към победния край на борбата!”
Туй пък бе гласът на Обретенов.
„Не, братя мои! Ако тръгнем от това място, то ще тръгнем само за Сърбия!
Нито един човек няма повече да похарча и нито един бой няма повече да приема! Нито един! Доста невинни жертви! Да пестим българската кръв! Тя ще ни
бъде потребна!”
Днес мога да кажа, че тези негови думи бяха едно изражение на епохата. Настана мълчание. Мисля, че чувах мъчителното дишане на ранения.
„Аз тръгвам с Войводата!” – каза Перо. „Ей я Сърбия де е… на ден и половина
път… Пък и доктори има…”
Пак мълчание. Но нажежено. Да драснеш клечка – ще лумне.
„Е, братя, да идем и да кажем на момчетата… Да вземем решението си с вишегласие!..”
Ботйов стана, обърна се и тръгна насам. „Спри се, Ботйов ! Спри се! Жив оттук
няма да мръднеш!”
Блесна дуло и се чу гръм. Ботйов падна по лице. Ей тука падна. Никакъв шум.
Онези стоят. Ей там. Едва различавам силуетите им в тъмното.
„Нито дума на никого! Питат ли за него – „не знаем го къде е Войводата – или
с момчетата на Войновски, или е назад с ариегарда”.
„Дайте да го претърсим!”
„Хайде, вземайте кой каквото ще взема и да вървим!”
Пистолетът, портмонето с петте наполеона, часовника, компаса, шашката,
пушката, калпакът с перото… Войниците си поделят дрехите на Христос. Всеки
взе онова, за което бе завиждал на Войводата.
„Да вървим…”
„Ама той май още диша…”
„Нищо му няма. Ще подиша-подиша, па ще спре.”
Вече не различавах гласовете им. Заминаха. Без сбогом, без кръст и молит-
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ва… Постоях още някое време залепен за дървото, после припълзях до Ботйова,
обърнах го по гръб, той дишаше тежко, но дишаше … Опитах се да го примъкна
дотук и да облегна главата му на дървото… Той умираше. И както съм чувал, че
става преди смъртта, животът се връща за малко, за да се прости с нас и да ни
даде сетня възможност… Войводата се оживи.
„Кой е…”
„Аз съм, Войводо… Щурчето…”
Въздъхна. Но скоро започна да хърка.
„Щурче… слушай… не казвай… на никого… че българин ме… Закълни се…”
Знаех, че няма надежда.
„Заклевам се, Войводо!”
„Прости ме, брате, и… въздай ми милост… и мъжко причастие…”
Тук не издържах и ревнах… С пълен глас… с цяло гърло… нека ме чуят, нека се
върнат… Един по един ще ги гръмна…
„Щурче…”
Допрях ръка до сърцето му, то биеше силно и бързо… Свалих калпака си, сложих го на гърдите му и през него гръмнах…
Неистов писък на щуреца.
Помня, че паднах до мъртвия. Исках само едно: да си тегля куршума и да
остана до него в братска прегръдка завинаги, далеч от всички световни блаженства… А нощта наоколо бе като един океан. И звезди блещукат – ще речеш,
брегът е отсреща… И на брега някой те чака. Тогаз видях нещо по самодивски
бяло да се въздига нагоре още нагоре… още… То е била светата душа на Поета…
И отлитна, прегърната от ангели със сияйни крила… Как исках да съм там… Но
бях тук и бях жив. Не знам колко време съм прекарал в такава несвяст. Преди да
тръгна, рекох да затворя очите на Войводата. Но клепачите му бяха изстинали и
вкоравени. Така го оставих с отворени очи… Целунах челото му, сплетох пръстите на ръцете му, както е по християнски, и тръгнах нанякъде…
Сигурно съм вървял в кръг. Хванаха ме същия ден, вързаха ме и ме хвърлиха
в хендека до Орханийския път. А вечерта някакъв мазен башибозушки главатар
бе облякъл Ботйовата куртка с еполетите от златна сърма, крещеше и се гавреше
с паметта му в една умопомрачителна пантомима… Насред града бяха набучени
на кол глави на наши момчета. Само аз знаех, че отворените очи бяха на Ботйов.
Тази тъжна картина докрай отражаваше своята още по-тъжна епоха.
Остава опрян о ствола на дървото.
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Това исках да ти кажа, брате Стамболов… Да знаеш кой е убиецът на войводата Христо Ботйов! Да знаеш и да разказваш… Нека се помни името ми, нека връз
мен падне проклятието на сите потомци… За да не каже някой някогаш: „Българите убиха Войводата си!” Не българите! Един, само един клетник-българин!
Славко Иванов - Щурчето! Не съдете по мене за моя народ! Не петнете челото му
с моята мерзост! Недейте!..
Вижда щуреца, вдига го от тревата и го слага под шапката си. Сяда край
масата. Вдига бъклицата.
Осъдиха ме на доживотно заточение и ме пратиха в Хакия. С Обретенов бяхме заковани в едно желязо. Заедно спяхме, разхождахме се, боледувахме и ходехме по нужда. Двамата като едно тяло. Но нито веднъж не споменахме името
на Ботйова. Аз – от почест сърдечна, а той… Съвестта му нека му въздаде заслуженото.
И подир Освобождението – също. Все едно не е имало ни чета, ни Ботйов, ни
нас… И когато се свика Учредителното събрание, кой мислиш влезе в него? Нито
един Ботйов четник, дори ти, бай Стамболов… Дори тебе отритнаха. Там поканиха онези, дето цял живот се бяха учили да живеят – адвокатчета, чиновници
в турски кантори, търговчета и възпитаничета на Роберт колеж… А ние, дето цял
живот са ни учили само на едно – как да мрем…, ние останахме в хендека на живота и на историята. Захвърлени край пътя на нашата мила България…
Пие.
Наздраве, бай Стефане! Толкоз години се питам, защо стана така, че всички
ние – хъшове и поборници – дето обичахме България еднакво – до смърт! – като
придойде свободата, България взе да ни обича различно! Досвидиха ѝ се два
метра земя за гроб на Ботйова да даде, а на теб ти хариза хиляда декара ниви…
И свободата ще излезе една гювендия… На едного дава, на другиго не дава!
Но най ми тежеше, дето всинца забравиха войводата и го направиха не по
свое желание, а по твоя, бай Стамболов, заповед! Не ни бил нужен днес Христо
Ботйов и нямало за какво да го помним. И че тоз, дето го бил пушнал, трябвало
да бъде възнаграден… И ти лично си щял да му забодеш ордена, щото ако бил
останал жив, Войводата щял да всява само раздори в целокупното ни общество,
да разединява, да води партии и да ожида постове министерски… А по що се той
отличава от тебе, бай Стамболов? Ти хъш и той хъш, ти – апостол, той – войвода,
ти – поет, той – по поет… Ти оратор, той – дваж… Ти – тепе, той – Балкан… Ти можеш да бъдеш министер, премиер и европейска глава,… а той не бил можел…
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Страх те е, бай Стамболов, от сянката и от името му те е страх… Щото народът
може и да не доразбирва някои работи, но историята помни, сравнява и се произнася…
Затуй сторих нещо не много почтено като за мъж с моите хрисими дарби,
но… направих го. Станах мечкадар.
Вади от торбата гъдулката.
Купих си мечка – млада, но научена на мурафети, и тръгнах из България по
панаири и сборове, по сватби и по седенки… Де седна и стана, с Ботйовата песен
започнувам и с нея свършвам… (Пее в стила на образа) „Сиромах Ботйов, сиромах, два го куршума чакаха и двата го застигнаха на връх на Стара планина…”
Нататък карам на рецитация. „Не плачи майко, не тъжи, че станах ази хайдутин…” Накрая питане: „Знае ли някой къде е гробът на Войводата? Не знаете. Ми
де ще знаете! Той няма гроб, щото е жив!”
И начевах да им разправям, че уж Войводата се бил прехвърлил в Русия, че
там го направили генерал и самият император го пратил с три кораба войска по
Дунава – да слезне пак при Козлодуй и на път за София да мине през Враца…
Тез дене – викам – вапорите ще пристигнат. Народът слуша със зяпнала уста,
пуска по нещо в паничката и се разотива, за да разнесе надеждата като зараза…
Изстрадал народ се най-лесно лъже…
И като плъзна една мълва, бай Стамболов, оттук та до двореца. Нито е тази
сказка възможна, нито е за вярване. Но е за безпокойство сърдечно и умствено
колебание. Това исках – да се стряскаш в съня си, да ти горчи виното, да ти се не
услаждат медените целувки на шафрантиите ти, да виждаш във всяка бразда от
имота си неизвестния Ботйов гроб…
А как ти се радвахме, брате Стамболов! С каква те гордост гледахме как си
възлязал там горе високо – на покрива на България! Ти беше един от нас и ние
всички бяхме тебе… Пиехме от радост и ревяхме като дърти магарета: „ Господи,
запази го такъв за славата на всинца ни…”
Подир както загубихме Войводата, ти беше героят юначен на нашата надежда, лучата сияйна на младостта ни немила-недрага, сбъднатата всенародна молитва и най-висш поданик на свободата…
Но ти не искаше да си втори Ботйов, ти искаше да си Стамболов Първи. Какво
направиха с тебе, бай Стефане?! Каква те зла умисъл тъй пагубно урочаса и преобрази? Как можа да посегнеш въз пенсията на светата майка Ботйова, защото
не била тя заслужила с нищо пред Отечеството! Как ти даде сърце да не позна-
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ваш чедото Ботйово и клетата госпожа Венета, дето ходеше да слугува по чорбаджийските къщи, за да има детето ѝ хляб… А мене… по личната твоя заповед
двама джандари ме биха на женския пазар, за да ме мене прокудят, щото съм
пеел развратителни Ботйови песни, а мечката ми имала бълхи…
Хвърля гъдулката.
Тъмно. Уж пролет в силата си, а нощите стават все по-дълги и все по-студени… И нищо добро… нищо честито и свято… Нищичко, мили ми Свирчо...
В робството, дето е робство, пък и там имаше що-годе надежда. Лъч надежда за избавление. Храна за душата и струна за тялото. Под робството бяхме
народ. Може такъв, може онакъв, но народ. А свободата ни разедини! Под свободата човек сам избира какъв да бъде. И станахме глутница кучета – гладни,
умилкващи се и бездомни. И всяко куче си търси стопанин… И с гладни очи
дири да зърне няма ли някой нужда от него, да го така употреби… срещу пари
или власт… И ти, бай Стамболов…, ти и твоите партизани – жалки прокубани
песове… Толкоз години си търсите господар – той да ви храни, а вие да хапете
по негова заповед… Днес Русия – утре Австрия; (Движи се като махало.) Русия
– Австрия… Русия – Германия… Русия – Франция... Русия – Англия…
Днес – Изток, утре – Запад, Изток – Запад… Изток – Запад… Изток – Запад…
Изобрзявайки махало, разиграва сцена с куче, което се бори за кокъл: джавка, ръмжи, лае, вие, скача, скимти, пълзи, извива се, кляка в очакване… В
мига, когато скача най-високо за подхвърлен кокал, гръмва изстрел. Улучен
е в рамото.
Ти дойде, господин премиер-министър…
Втори изстрел. Тъмно, още изстрели.
Виждаме Щурчето проснат върху дънера-маса, както в началото.
От обърнатата до главата му бъклица се изцежда вино.
Протяжен и тъжен глас на щурец.
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Орфей
Малките къщички между блоковете една по една ги бутаха.
Разчистваха храстите и дърветата. Идваше багерът и започваше
да копае. За няколко месеца вдигаха цяла кооперация.
С пространствата между големите стари блокове се случваше същото. Някъде тези пространства бяха по-облагородени,
другаде гъсталакът между високите дървета беше завзел всичко. И там за няколко дена орязваха зеленото. И идваше багерът.
Само тази градинка кой знае как беше оцеляла досега. Може
би защото от едната страна граничеше с големия двор на стара масивна къща, превърнат в красив парк, с алеи, с екзотична растителност. Къщата беше наета за офис на чужда фирма и
имаше будка за охрана на входа.
От източната ѝ страна беше градинката. В нея растяха дузина стари дървета, достигащи височината на околните кооперации. Дебелите им грапави стволове веднага те пренасяха в
друг свят. Освен няколкото импровизирани кучешки колибки от
шперплат, дело на милостиви жители на района, в средата на
градинката имаше поставено бюро със столче, явно изхвърлени от някого. Тук всяка сутрин пристигаше и сядаше един човек
с молив и тетрадка. Той седеше с часове на бюрото. Оглеждаше
се и се ослушваше и се виждаше как силно стиска молива. Но
винаги си тръгваше, без да напише и една буква в тетрадката.
Този човек живееше в блока в съседство. Живееше тук отдавна, от дете. Майка му и баща му бяха починали. Беше се
женил веднъж, но за кратко, жена му го остави и отиде да пее
по корабите в Норвегия. Той беше работил какво ли не, сегашната му работа беше като охрана в едно училище. Казваше се
Орфей. Смените му бяха такива, че една седмица работеше и
една почиваше. И когато не беше на работа, той се отдаваше на
любимото си занимание – да сяда на бюрото в градинката и да
чака стиховете.
Защото този човек беше издал една тъничка стихосбирка навремето, като млад, и без значение колко добри бяха стиховете
вътре, той беше разбрал най-важното – какво представлява поезията. Беше разбрал, че стиховете не се появяват по принуда,
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а трябва просто да ги чакаш. И ето, той сядаше на бюрото в средата на градинката
и чакаше.
Сигурно изглеждаше странен за минувачите, за тези, които не знаеха какво
прави. Възрастен мъж, седнал на малко, почти детско бюрце, по цял ден зяпа в
клоните, сякаш се намира в стаята си и зяпа по тавана. Но тук не беше стаята му,
тук беше навън. Наистина странна работа.
Добре, че за спокойствието му се грижеше Белчо, едно от трите кучета, живеещи в колибките. Този Белчо веднага скачаше, ако някой квартален пияница се запътеше към поета и го пропъждаше. По същия начин той преследваше и големите
двайсеттонни камиони, които минаваха по улицата, пълни с пръст от поредния
изкоп наоколо. Дебнеше и момчетата, които трупаха мускули на близката спортна
площадка, а после, в ръце с кенчета с енергийни напитки, тръгваха на шумна група по улицата, да не би да свърнат към поета и да започнат да го закачат.
Някъде към два следобед поетът се надигаше от бюрцето. Свиваше на руло тетрадката и я пъхаше в джоба си. Отиваше до кафенето в един от близките блокове, с масички отпред на тротоара, където Влади, момчето вътре, му правеше без
пари две кафета. Тях поетът изпиваше бавно с пет цигари една след друга, това му
беше дневната дажба от цигари, за повече пари нямаше.
Сега, през есента, градинката е особено красива, с нападалите пъстри листа,
с тайнствения сумрак, който винаги цари в нея. Само дето Белчо го няма, беше
подгонил един от големите камиони, хвърляше се към голямата гума, шофьорът
се ядоса и завъртя колелото и го премаза.
Един ден, тия дни беше, в градинката влязоха два буса с работници. Те кашляха, дълго пиха кафета, пушиха. После извадиха бензиновите резачки. И се започна.
Сега градинката е празна, светла. Огромните стволове са натъркаляни в единия край и чакат да ги извозят.
А после ще дойде багерът.
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Княжевският трамвай
Двата вагона на електрическия трамвай, закритият и откритият, гърмейки екливо по релсите, напущаха Княжево, претъпкани с народ, както бива
всеки празничен ден.
Иван Вазов, „Княжевският трамвай” (наблюдения)
Да кажа, че често пътувам с княжевския трамвай, ще излъжа. Нито съм кой знае
какъв турист, който от Княжево атакува редовно Витоша, нито пък имам някаква
работа в самото Княжево. Минавам всяка събота или неделя с колата оттам и толкоз. Но и това не е цялата истина. Все пак един или два пъти в годината хващам
трамвая до последната спирка и слизам в Княжево. Това се дължи на носталгията
ми по детството, правя го като вид помен за дядо ми Никола. Дядо ми Никола
почина много рано. Беше бивш директор на русенска гимназия, математик. Но
и рисуваше много хубаво. Рисуваше на двамата с брат ми щъркелчета, зайчета,
елени, вълци, мечки. Няколко пъти ни заведе на излет на Витоша, с трамвая до
Княжево и оттам нагоре по пътеката.
Когато се уморяхме, сядахме на някоя дървена маса с пейки да си починем, а и
да хапнем доматите, сиренето, кюфтетата и хляба, които той беше увил грижливо
във вестници в една раница-еднодневка.
Хапвахме, пиехме вода. После той се навеждаше, събираше с ръка няколко шишарки, пробиваше им дупчици с джобното си ножче, издялкваше няколко клечки
и правеше от шишарките и клечките щъркелчета. Една клечка за шия, една клечка
за клюн. И две клечки за крака.
Преди няколко седмици пак се наканих да отида до Княжево. Взех петицата
от „Македония”. Беше следобед и в трамвая нямаше много пътници. В последния момент вътре се качиха двама мъже и едно младо момиче. На тези двамата
веднага им личеше, че са клошари, макар че бяха облечени сравнително добре, с
якета и раници. Клошарството лъхаше главно от лицата им, опечени, небръснати,
покрити с онази кафява скитнишка кора, която не е непременно мръсотия, а поскоро волност, късане със синджирите на обичайните условности и обвързаности.
Бяха мъже в силата си, суровият живот на открито още не беше изпил силата им.
Какво правеше това доста младо момиче с тях, не беше много ясно. И тя беше
малко размъкната, но още твърде млада, свежа, за да я наречеш и нея с лека ръка
клошарка. Всеки от мъжете носеше по една двулитрова бира в ръка, а и раниците
им доста тежаха на гърбовете им, сигурно и в тях имаше бутилки. Бяха в добро
настроение, подхвърляха си шегички, надигаха бирите. Сигурно бяха намерили
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някакво убежище и сега пътуваха натам. Вгледах се в момичето. То беше доста
хубавичко, но някак отнесено, сякаш изобщо не му пукаше какво се случва със
самото него.
На следващата спирка се качи едно момче, което бях виждал и преди. То беше
глухонямо, преди време продаваше в трамвая вестници, а сега носеше една табла
с играчки, с някакви неугледни фигурки. Спираше пред пътниците и кратко измучаваше пред тях нещо, а те или гледаха навън през прозореца и не му обръщаха
никакво внимание, или го отпращаха с ръка. Но момчето не се отчайваше. Спираше пред всеки и предлагаше своята стока. Спря и пред клошарите. Момичето
изведнъж се оживи. И започна да си говори с момчето на езика на глухонемите.
Ръкомахаха, смееха се, личеше си, че се радват на срещата. Може би бяха съученици. Накрая се разделиха и момчето се отправи към мен, аз бях седнал в дъното
на трамвая.
Разгледах с интерес играчките на табличката му. И в мига, в който разпознах
какво представляват те, нещо ме задави.
Бяха щъркелчета, направени от лакирани шишарки. Една клечка за шия, една
клечка за клюн. И две клечки за крака.
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Хорът на зелените жабки
Едно нетърпеливо момченце се втренчва в куфара ми и пита
майка си. Тя защо има зелен куфар? Не зная, казва майката като
стеснително-извинително поглежда по посока към мен. Но на
детето му е скучно, а моят куфар изглежда толкова интересен.
Ти как мислиш, питам, какво може да има в един зелен куфар?
Не зная. Нещо зелено, подсказвам. Какво зелено? Ами най-зеленото. Малки зелени жабки. Детето се ококорва. Къде ги носиш? Нося ги за подарък на един щъркел, който е прочут диригент. Детето се ококорва още повече и заприличва на жабка.
Ами да, нося му цял жабешки хор. Не си ли бил край реката? Не
си чувал как се надпяват жабите? Ами кажи им тогава да попеят. Късно е, казвам, те спят. Детето започва да чука по куфара.
Жаби, събудете се и попейте!
Възрастните наоколо се забавляват не по-малко от детето. Мисля, че е добре ти да им изпееш една песен и тогава те
може да запеят с тебе. Зеленчуци който не яде... подхваща детето предпазливо и със силно заострени уши. Мисля, че не те
чуват, казвам лекомислено, много дълбоко са заспали. Тогава
момченцето, за ужас на майка си, виква с цяло гърло Зеленчуци
който не яде, той голям не ще да порасте... Веднага от няколко
места на залата други, невидими за нас дечица подхващат ...не
ще има розови страни, всеки ще го победи... Възрастните прихват. Ето, казвам най-безотговорно, видя ли как зелените жабки
се събудиха и започнаха да ти пригласят. В този момент ни извикаха за самолета.
По време на нощния полет, докато повечето спяха, се размислих върху моята весела и набързо скалъпена история.
И сега се чудя какъв ли смут ще се породи в душата на това
дете, когато разбере, че щъркелите всъщност обичат да си похапват жаби. Представям си каква многогодишна психоанализа
би последвала. Жалко, че цялата хубава работа ще цопне накрая в най-близкото блато.

99

Родена в Нови
пазар през 1953 година. Завършила е
университета във
ВТУ през 1975.
От 1983 година
живее с част от
семейството
си
последователно в
Истанбул и Рим, а
от 1988 година се
установява в град
Стрьомстад, Швеция. През годините
работи в няколко
шведски училища
и с различни обществени проекти
свързани с култура
и социална проблематика. От 1994
година е аспирантка на Института
за славянски езици
в Гьотеборг, а през
2001 година защитава
докторска
степен по етнология в Департамент История на
културата в Нов
български университет в София.

СВЕЖА
ДАЧЕВА

100

MOPE

Освобождаване
Пътувам с автобус. Пътят е дълъг. Уморена съм. Затъпявам. Искам по-бързо да
стигна целта. Изнервям се. Да изпадна в собствените си мисли е стресиращо. Сетивата ми са запечатани като на мъртвец.
Изведнъж откривам, че ако се концентрирам върху отделни неща от пейзажа
край пътя – дърво, дом, ограда, скала – прехвърлям се при тях, влизам в тях и дори
се превръщам в тях. Започвам да чувствам физически това, което се случва навън.
Вървя по тази пътечка, прескачам онази ограда, приближавам се до бялата къща и
почуквам на вратата... Ето, сега съм това дърво, вятърът си играе с клоните ми... Аз
съм птицата, която долита в онова, направено от съчки гнездо... Разхождам се по
тънката пътека в гората. Чувствам меката пръст под краката си и горчивия мирис
на тревите край нея... Сетивата ми се отварят така, че виждам и чувствам как тупти
лавата в сърцето на земята...
Обзема ме особено вълнение. Също като да четеш майсторски написана книга.
Излизаш от затвора на Аза и на неговото житие-битие. Чувствам се свободна от
пътуването, от автобуса, от мислите се, от самата себе си. Чувствам се по-жива от
всякога. Сетивата и сърцето ми са като възродени.
Изведнъж в паметта ми изплува далечен спомен: как час по час търча в градината на баба ми, за да видя колко от минзухарите са скъсали пелената от ланшни
листа, и после – как растат пъпките на нарцисите и колко още им остава да се разтворят и да заухаят... Същото чувство – сякаш самата аз бях могъщ мистичен извор
на живот и напоявах със себе си цветята.
Толкова много врати, на които можем да почукаме. Врати, които ни чакат, за да
се отворят и да ни пропуснат в едно ново измерение. Единственото, което трябва
да направим е да се вгледаме истински в нещата, вместо да профучаваме край
тях, а по този начин – и край самите себе си. Вместо да глътнеш плода цял, яж го
дълго и се радвай на сладостта и уханието му.
Два дни след това мое почти религиозно преживяване, в един такъв късен следобед почина майка ми. Ако е вярно, че смъртта не настъпва внезапно, а е процес,
може би участвах в освобождаването на майка си от оковите на материалния свят.
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Молитвата
Когато автобусът тръгна от летището, светещо табло ни информира, че ще
пристигнем по всяка вероятност в 18.30. Много добре, помислих си, за 10 минути
ще успея да хвана влака за моя малък град. Навън обаче валеше и светофарите
сякаш нарочно светеха все в червено, а пътниците кой от кой по-бавно се изнизваха по спирките, влачейки тежките си багажи. Автобусът явно закъсняваше и аз
започнах да се моля и влакът да закъснее, защото иначе ще се наложи да чакам
три часа следващия и ще се прибера съвсем омаломощена вкъщи чак в полунощ. Автобусът пристигна на гарата в 18.36 и аз, като роден оптимист, се юрнах
с тежките куфари към перона. Моя влак обаче го нямаше. На мястото на номера
на перона се мъдреше един мистичен хикс. Такъв перон просто няма, констатирах
аз и се запътих към бюрото за информация. Там ми обясниха, че влакът не е пристигнал, защото не може да мине по един отрязък от пътя, затова в 19.00 ще ни
вземе автобус, който да ни откара до Uddevalla, откъдето да продължим с влака
до Strömstad. Значи молбите ми са били чути! Причината за цялата промяна и за
закъснението била, че влакът е блъснал някого или нещо на релсите в този участък. Настръхнах, защото знам, че много самоубийци избират този начин, за да си
сложат край на живота.
Сега пътуваме ние в уютния автобус на нашата така добре уредена държава.
Повечето имат слушалки в ушите си или са се втренчили в мобифоните си. Една
жена с прошарени коси плете шарено детско чорапче. А аз си мисля дали нямам
вина за кръвта, разлята на релсите, за кръвта, която дъждът сега се опитва да
отмие там някъде, в тъмното. Ето затова избягвам да отправям молитви. Затова!
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Видя ли сърничките
Станах със задника нагоре, както се казва. Сякаш в съня си бях предусетила
деня – безнадеждно мрачен и сив. Пък и трябваше да пътувам. Вече във влака ми
звъни телефонът. Обажда ми се моят любим от другата страна на Европа. Какво
правиш в този тъжен ден, го питам. Защо тъжен? Ами мрачно, сиво и аз съм скапана – пояснението ми отнема всичките останали сили. Не мога обаче да заспя.
За четене и взиране в мобилния телефон и дума не може да става. Просто седя
като зомби. По едно време решавам да си сложа очилата. Ами че то не било чак
толкова лошо – я виж колко е зелено. Почти веднага видях три сърнички да пасат
на поляната край железопътната линия. После четири млади еленчета. По-нататък
непослушно самó лосче се тътри покрай гората – изглежда нещо не ставаше на
неговата. След някое време заек притича и с дълги скокове се скри в гъсталака.
И още сърнички, разпилени като детски играчки в далечината. Все едно пътувам
през Серенгети, си казвам. Навън беше все така предъждовно, но вътре в мен изгря слънце и усмивката се върна на лицето ми.
Слизам от влака и се задържам на перона. От същия влак слиза едро момиче
с развлечени дрехи, с платнени обувки на краката и с избеляла раница на гърба.
Лицето му е строго и опънато до скъсване, по-мрачно и от мрачния ден.
Възможно ли е да си е забравила очилата? Възможно ли е да не е видяла сърничките?
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„Легенди от Белинташ“
/Откъс от повестта/

Анонс:
Трима туристи замръкват в близкото село в подножието
на митичното тракийско светилище „Белинташ“. Приютява ги местен старец, който им разкрива мистериозни събития, случили се около храма през годините. Разказът на стареца пренася читателя две хилядолетия назад във времето,
когато в Древна Тракия избухва най-голямото въстание на
траките. Причината за него е храмът на Дионис, който, по
думите на мъжа, се е издигал в Белинташ...
Неочаквано тримата герои се изправят пред предизвикателството да разбулят тайните, които древното светилище е криело през вековете...
История, вдъхновена от реални исторически събития и
изпълнена с неподозирани обрати, в която едни от най-забележителните личности на Древна Тракия оживяват във
въображението на читателя.
***
Рея и Котис яздиха през гората чак до зазоряване. Никой от
тях не поглеждаше назад. Искаха да оставят кошмара от отминалата нощ зад гърба си. Напред ги водеше малка тясна пътека
между боровете, която трябваше да ги отведе в равнината, а
оттам да поемат към Севтополис.
Като жрица на храма, Рея си даваше сметка колко страшен
грях бе извършил брат ѝ. Беше се поддал на гнева и жаждата
за мъст и бе загърбил мисията си да пази слабите и да въздава
справедливост. В сърцето си тя вече знаеше, че битката му е загубена и скоро виденията ѝ щяха да се превърнат в реалност...
Изморена и сгушена в гърдите на Котис, Рея прошепна:
– Брат ми извърши нещо ужасно, а ти въпреки това се върна
за мен...
– Ти нямаш вина за това, което извършиха твоятб рат и моят
баща – отвърна Котис. – Изгубих братовчед си... не знам какво
бих правил, ако изгубя и теб – каза той и млъкна. Беше осъзнал,

103

Дебютира в литературата през
2018 г. с повестта
„Откритие“, отличена с националната литературна
награда
„Еквалибриум“ на издателство
„Либра
Скорп”. Още през
същата година по
книгата е заснет
пълнометражният игрален филм
„Откритие“.
През 2019 г.,
съвместно с екипа
на
предаването
„Риалити роман“,
организира радио
романа „Нестинарски танц“ по Българското
национално радио.

ТАНЯ
МИР

104

MOPE

че след всичко преживяно, признанието, което Котис се боеше да направи дори
пред самия себе си, сега само бе излязло от устата му. В отговор Рея стисна ръката
му. През последните месеци в този объркан свят имаше само него. Вероятно и
занапред щеше да бъде така...
Внезапно обаче песните на птиците в лятната утрин се смесиха с още някакъв
звук, който се губеше в тропота от копитата на кафявия жребец. Котис предпазливо дръпна юздите на коня и накара животното да спре – бяха мъжки гласове и
идваха от пътеката точно пред тях.
Принцът направи знак на Рея да запази тишина. Тихо слезе от коня и скрит между дърветата, на пръсти се приближи. Бяха само двама и бяха облечени с типичните сапейски военни доспехи. Щом се приближи още малко, Котис ги разпозна
– двама от най-верните хора на чичо му, Раскос. Бяха спрели за кратка почивка
край пътя. Реметалк със сигурност вече знаеше, че Котис е тук и вероятно бяха
изпратили тези мъже да го търсят. Успокоен, че най-после този кошмар приключваше, принцът се върна при Рея.
– Тези са сапейци, от нашите. Явно са дошли да ни помогнат – каза той и поведе
коня си към тях. Когато се появи на пътеката, по лицата на двамата воини се изписаха изненада и стъписване.
– Аз съм принц Котис, син на вашия цар Реметалк! – побърза да заяви Котис.
Леко объркани, двамата мъже му отдадоха почит, а после единият от тях каза:
– Принце, чичо ти ни изпрати да те търсим след предателството на Вологез. Ела
с нас.
Котис видя разтревожения поглед на Рея, която все още седеше на седлото и
побърза да я успокои:
– Не се бой. Познавам тези мъже – каза той. Отново хвана юздите на коня и
се приближи до тях. Воините един след друг стиснаха ръката му за поздрав. След
това принцът се обърна, за да помогне на Рея да слезе от коня.
В следващия момент сянката, която хвърляше силуетът на един от мъжете, рязко привлече вниманието му – Котис видя как воинът отзад внимателно бръкна в
дрехата си, а в следващия миг над него надвисна острието на нож.
Без дори да се обръща, Котис бързо извади меча си и с всичка сила замахна
назад. Стонът, който чу, му подсказа, че е уцелил.
– Бързо! – извика той и се хвърли на коня си.
– Стреляй, по-живо! – изкомандва раненият воин. Докато препускаха, две стрели профучаха край Котис и Рея, но за щастие не улучиха. Щом видя, че се отдалечават невредими, стрелецът хвърли лъка и се метна на коня си.
– Какъв глупак съм. Трябваше да се досетя, че чичо ми ме иска мъртъв! – про-

MOPE

105

шепна задъхано принцът, докато препускаха. Раскос изглежда си беше дал сметка, че след смъртта на Раскупорис, ако се отървеше и от Котис, щеше да се превърне в единствен наследник, както на Сапейското, така и на Одриското царство.
Кафявият жребец препускаше с всички сили по тясната горска пътека. Техният
преследвач обаче съкращаваше разстоянието с всеки изминат метър.
– Твърде тежки сме! – каза Котис. – На следващия завой аз ще скоча от коня. Ти
ще продължиш!
– Не! – отвърна Рея и хвана ръката му.
– Така няма да успеем... Искат мен, а не теб!
– Няма да те оставя! – отсече тя. – Има и друг начин. Дай ми юздите!
Сега Рея пое юздите на коня и го отклони напряко между дърветата. Изненадан от внезапния завой, преследвачът им остана назад.
– Къде отиваме? – попита Котис.
– Ще видиш!
XIX.
(Рея)
Котис и Рея продължаваха да препускат напряко през гората. След известно
време измежду дърветата започнаха да се виждат някакви скали. Когато стигнаха
до тях, Рея спря коня и слезе от селото.
– Стигнахме! – каза тя.
Котис объркано се огледа наоколо. Едва когато вдигна глава нагоре и зърна
Белите скали, осъзна, че се намираха в подножието на прочутия храм на Дионис.
Виждаше го за пръв път в живота си и не можеше да отрече, че гледката на величествения храм на върха на планината спираше дъха, беше повече от величествена.
– Храмът е в ръцете на Вологез, ако ни намери, той също няма да ме пощади –
каза Котис, като все още не можеше да откъсне очи от храма, който се издигаше
високо над тях.
– Брат ми така и не опозна истински тайните на това място.
– Какво искаш да кажеш?
– Виждаш ли водата на поточето? – Рея му посочи едно малко поточе, което
извираше от скалата до тях. Ако не му го беше показала, Котис едва ли изобщо
щеше да го забележи. – Отпий от водата му!
– Защо?
– Тази вода извира направо от сърцето на светилището. Когато отпиеш от нея,
ти се свързваш с мястото. Така храмът ще провери дали си с чисто сърце и ще
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реши дали да те допусне да влезеш.
– Не разбирам... Това звучи невъзможно!
– Не е нужно да разбираш – настоя Рея. – Няма време! – тропотът от копитата на
коня на техния преследвач вече се чуваше отчетливо. Воинът идваше все по-близо
до тях. Това накара Котис да посегне към меча си, но ръката на Рея го спря:
– Не! Просто отпий от водата!
Без да разбира докрай какво точно прави, Котис се приближи до поточето и
напълни вода в шепите си. Отпи няколко глътки. Не последва абсолютно нищо.
Объркан, принцът се върна при Рея.
Едва тогава го видя – в твърдата скала бе изсечен кръгъл отвор. Нещо като каменна врата, която скриваше входа към светилището. Котис гледаше смаян... Можеше да се закълне, че преди да отпие от водата този отвор не съществуваше...
или просто той не можеше да го види.
– Помогни ми да отворим вратата! – подкани го Рея. Двамата избутаха каменната врата – пред тях се откри мраморен коридор, който завършваше със стълби,
водещи някъде нагоре.
Котис и Рея тъкмо пристъпиха прага, когато преследвачът им пристигна. Войникът видя кафявия жребец, който кротко пристъпваше наоколо и се огледа объркано.
– Той не вижда отвора. Не вижда и нас, но входът е отворен и трябва да върнем
вратата на мястото ѝ... – обясни Рея. След като отново избутаха каменната врата на
мястото ѝ, Котис най-сетне попита:
– Какво точно е това място? – през това време Рея взе една факла, закачена на
стената и с помощта на два камъка запали огън в нея.
– Ела с мен и ще видиш! – усмихна се тя. Светлината от пламъка сега позволи на
принца да огледа по-добре мястото, в което се намираше – мраморният под беше
украсен с фина мозайка от скъпоценни камъни. Върху стените отново със скъпоценни камъни бяха изобразени различни етапи от прочутия ритуал с вино, който
жреците извършваха в храма над тази зала.
– Кой е построил това място? – попита Котис, докато се качваха по стълбите.
Парапетът им беше изящно изваян от мрамор и инкрустиран със злато.
– Предците ни, но никой не знае имената им – отвърна Рея.
Из „Легенди от Белинташ“
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НЕДОСЕГАЕМИТЕ
драматична фантазия
за Любовта и Смъртта
ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА:
СЛЕПИЯТ
МЪРТВАТА
1.
Октомври. Мрачна привечер. Бедно обзаведена стая. Легло, маса, стол. Слепият е оставил сакото си върху облегалката на стола. Той е по риза, яка, вратовръзка и жилетка. На
масата – кутия с цигари, мастилница, изгризана перодръжка,
бели листове, лупа, черни очила. Лицето на слепия е пръстено
жълто, с разкривен израз като антична маска. Клепачът на
лявото му око е паднал. От време на време той си слага черните очила и двата черни кръга изглеждат като очни дупки
на череп. Маха ги, защото го дразнят. Опипва с ръка масата
– търси нещо. Напипва бастуна. Става и бавно се приближава
до вратата. Ослушва се и се връща. Пали цигара.
Прозорецът е с бяло тюлено перде. Невидим вятър го размърдва мистично от време на време като живо същество…
Слепият взема лупата и силно наведен над листа пише едро
буква по буква. Спира се, сякаш долавя шум. Вслушва се с наклонена глава…
СЛЕПИЯТ: /дочул е шум/ Атанасе… /гласът му е мек, с глух
тембър/ Атанасе… Колко е часът? /ослушва се./ Къде са цигарите? /отново се ослушва, вади джобния си часовник и го приближава до дясното си око, с което вижда малко/ Сутрин ли е…
Вечер ли е…? Времето сякаш е спряло… Атанасе, казах ти, върви
да чуеш поне една лекция. Много се заседя, братчето ми… Няма
го… /ослушва се/ Кой е тук? Асене, ти ли си? Не се обаждаш,
а? Шегуваш се? Влез, седни… /мълчание/ Вчера се канех да ти
кажа… Заблуждаваш се. Не разбирам аз тайните на човешката
душа! Не, нищо не разбирам от човека. Защо е такъв? Защо се
разкъсва между небето и ада? /ослушва се/ Асене, ти снощи ми
говори за нея. Много ти благодаря… И недей ми се смя, аз не съм
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човек на науката и вярвам в чудесата… Тя е винаги край мене. Усещам я. И тука… И
на улицата… Струва ми се… ще направя няколко крачки, тя ще забърза зад мене и
ще ме настигне… Ще сложи ръце на раменете ми… Аз ще се извърна и ще я видя.
Ще прогледна и ще я видя!... Затова аз не мога да напиша некролога, за който ти говорих… Нека други пишат за нас – НЕКРОЛОЗИ… Най-много, което мога да направя,
е да ида завинаги при нея… Тя ме вика! Аз вече прекрачих в царството на сенките.
Поезията, която писах, стана за мене действителност. Разбираш ли това чудо?... Асене… Златарче… /ослушва се/ Хм… Халюцинации… Хм…
Той запалва цигара. Отвън се понася бавна мелодия на гъдулка. Заслушва се.
СЛЕПИЯТ: Слепецът пак засвири пред нас… Сле-пе-цът… Да не повярваш, че тия
звуци излизат от толкова прост инструмент… /взема лист и перодръжката, пише
сричайки/ Се… с…тро…, мо…ля те, и…де…те на гро…ба на ма…ма, за…не…се…те една
китка цветя, за…па…ле…те ѝ свещ и прошепнете, че това е от ме…не. /прекъсва писането/ Мама не знае нищо… Спи спокойно…
Изведнъж проехтява протяжен изстрел. Слепият бързо запушва уши. Звукът
секва. Той отпуска ръце, но изстрелът отново проехтява. Слепият пак запушва
уши – звукът секва.
СЛЕПИЯТ: /крещи/ Тя се самоуби… Тя се самоуби… Нали ви казах!... Въпреки че
бях сред огъня на македонската борба, аз цял живот учех да не се убива. Да не се
убива!... За да ме нарекат днес убиец!... Боже, колко много неприятели! Озлобени…
Защо?!?...
Припряно опипва масата, намира лист, взема перодръжката и взирайки се с
дясното си око, пише…
СЛЕПИЯТ: „ Къл-на се в гроба на майка си, че казах пъл-ната истина по смъртта на
же-на ми!... Когато дойде щастливият ден да отида при нея…” /спира, ослушва се/
Кой е?... Има ли някой тук? /пердето силно се разлюлява/ Атанасе, върна ли се?...
/тишина, с лупа в ръка той прочита последното изречение/ Ко-га-то дойде щастливият ден да отида при нея... /рязко се обръща към прозореца/ Ти! Ти!... Ти тук?...
Зад белия тюл е застанала Тя – Мъртвата, и му се усмихва. През цялото време поведението на героя е като на слепец, но когато се появява Мъртвата, той
проглежда и поведението му е на зрящ.
СЛЕПИЯТ: Ти дойде?...
МЪРТВАТА: Навсякъде мрак… Угнетителен… Убийствен мрак…
СЛЕПИЯТ: Знаех, че ще се срещнем…
МЪРТВАТА: Разпознавам единствения си непримирим враг – Тъмнината!
СЛЕПИЯТ: Готвех се да дойда при тебе на годишнината на мама… Но ми попречиха…
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МЪРТВАТА: Откога ме преследва… Ненаевиждам я! Мразя я! Но не се боя от
нея…
СЛЕПИЯТ: Готвех се да дойда и на годишнината от венчавката ни… но и тогава ме
спряха…
МЪРТВАТА: Само съм уморена, но не и победена… Мъчително е да я усещаш
навсякъде – сред ложето си… сред градината… сред хорските души…
СЛЕПИЯТ: Въздухът е натежал от нашите стенания, скъпа…
МЪРТВАТА: Смъртта все още не е убила никого!
СЛЕПИЯТ: Защо… Защо го направи…
МЪРТВАТА: /сякаш едва сега го вижда/ Ти си много хубав! Но си тъжен…
СЛЕПИЯТ: Защо го направи?...
МЪРТВАТА: Устните и брадичката ти са тъй детски… Наистина те чувствам като
мой син…
СЛЕПИЯТ: Защо го направи!...
МЪРТВАТА: Твоите мечтателни, тъжни очи, твоите нервни чувствителни ноздри,
тези разочаровани гънки край устата ти – в тях има толкова желание да видиш, ти,
всичко виделият, и да узнаеш, ти, всичко узналият…
СЛЕПИЯТ: Защо го направи…
МЪРТВАТА: Ти наистина си един „вампир”, майка ми имаше право. Но ти си найинтересният вампир на света… Бях забравила колко си хубав.
СЛЕПИЯТ: Не си се променила…
МЪРТВАТА: Нека да помилвам косите ти и да целуна очите ти…
СЛЕПИЯТ: Нямам очи… за целуване…
МЪРТВАТА: Зная… Ти ги загуби, когато аз отпътувах… Още чувам изстрела ти…
СЛЕПИЯТ: Аз чувам твоя… Не ми дава покой… А не дава покой и на онези, които
се забавляваха с нас!
МЪРТВАТА: Ние сами сме си съдници, мили.
СЛЕПИЯТ: Какво ли не писаха след тебе… „Тя бе известна с внушителната си красива физиономия…”
МЪРТВАТА: А! /смее се/
СЛЕПИЯТ: „… обладателка на вихрен темперамент, нейният живот бе пълен с
приключения…”
МЪРТВАТА: О! /смее се/
СЛЕПИЯТ: Щяла си да бягаш с първия си мъж…
МЪРТВАТА: /смее се/ Така ли?... Да знаеха само как живеех със свито сърце – за
тебе, да не те изгубя, да не не изоставиш…
СЛЕПИЯТ: Решиха, че аз съм те убил! От ревност.
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МЪРТВАТА: Ти?! От ревност?! /смее се/
СЛЕПИЯТ: Не беше смешно скъпа – Беше убийствено! Да чуваш зад гърба си:
Убиец! Убиец!...
МЪРТВАТО: Прости ми, прости ми, мили…
СЛЕПИЯТ: Обвиняваха ме, че лъжа… А тебе – че не си дорасла за истинска спътница на поета…
МЪРТВАТА: Съжалявям…
СЛЕПИЯТ: Крещяха: Той живот не ѝ даде… Той ѝ отне живота…
МЪРТВАТА: Господи…
СЛЕПИЯТ: Твоят куршум гръмна като бомба!
МЪРТВАТА: Но смъртта е радост и успокоение…
СЛЕПИЯТ: Тя е един ужасен призрак!
МЪРТВАТА: Църквата „Света Неделя” беше препълнена, а тебе те нямаше..
СЛЕПИЯТ: Аз бях в болницата… Не можех и да те изпратя…
МЪРТВАТА: По обяд ковчегът ми се изпълни с живи цветя…
СЛЕПИЯТ: Последваха тежки, кошмарни безсъници… Смазан от рани и клевети…
МЪРТВАТА: Моето „заминаване” ми струваше големи усилия… Последното, което бях способна да направя, за да те накарам да ме обичаш!
СЛЕПИЯТ: Аз те обичах!
МЪРТВАТА: Ти ме обичаш сега. Тогава ти обичаше работата си… свободата си…
себе си…
СЛЕПИЯТ: Бяха ми чужди жестовете…
МЪРТВАТА: Неравенството е мъчително. Когато човек е готов на много, очаква да
му върнат с много.
СЛЕПИЯТ: Ти искаше да вървиш с мене, но моят път водеше към Голгота.
МЪРТВАТА: Мили мой, мечтаех да съм необходимата радост в трудния път на
един мъж – дори, ако пътят е към Голгота. Но никога не съм искала да се натрапя
на някого. За жалост не постъпих съобразно мечтите си… Аз ти се молих, следих те,
унижавах се… И съжалявам за това. Днес ми се струва, че аз отново съм своя собствена господарка.
СЛЕПИЯТ: Винаги съм искал да си господарка на себе си, мила. Уважавах личността в тебе.
МЪРТВАТА: За мене идеалната любов бе тази, в която жената е за мъжа най-близкият приятел, най-нежната сестра и най-желаната метреса…
СЛЕПИЯТ: Ти беше тази жена…
МЪРТВАТА: Дойдох при тебе с искрена нежност и ведра жизнерадост. Но нещо ги
уби. Душата ми се разболя… И когато разбрах, че дните които идваха, не бяха наши
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– мои и твои – аз се изплаших.
СЛЕПИЯТ: Но ти си отиде като агнец Божи, като невинна жертва!
МЪРТВАТА: Струваше ми се, че разбъркания ми живот нищо не може да го оправи и подреди…
СЛЕПИЯТ: Защо не стреля в мене?...
МЪРТВАТА: Можех да бъда съдница само на себе си… Бях напуснала семейството си, детето си, бях застанала срещу близките си, срещу цялото обществено мнение… Бях се насочила към нови цели…
СЛЕПИЯТ: И ме остави с чувството за вина…
МЪРТВАТА: Каква вина? Когато още на осемнайсет години виждаш трезво живота, ще намериш ли илюзии по-късно? Нямах вече никого и нищо…
СЛЕПИЯТ: Нищо… И никого…
МЪРТВАТА: Някой насилствено ми беше поднесъл отровна чаша. Сковавах се,
а изпитвах желание да се движа, да вървя нанякъде, далеч… Оставяйки всичко и
всички…
СЛЕПИЯТ: Не беше ли прекалено самонадеяно?
МЪРТВАТА: Не исках да смущавам твоята вътрешна свобода… Въртях се в истеричния кръг на хилядите мои въпроси…
СЛЕПИЯТ: След погрома… душата ми се беше изцедила…
МЪРТВАТА: Струваше ми се, че ти не си това, което изглеждаш, нито това, което
аз зная зе тебе…
СЛЕПИЯТ: Самият аз не зная кой съм.
МЪРТВАТА: Мечтаех за дете, наше дете… но и това не бе писано. А човек има
толкова неблагодарна душа! И в оня хаотичен живот на нея ѝ се приискваше някаква странна смърт, бърза и внезапна, за да няма време да потърси смисъла, да
се опомни…
СЛЕПИЯТ: Скъпа, колко пъти си преживявала това…
МЪРТВАТА: Чувах… „смърт”… „смърт”… /замисля се/ У нас няма… няма храм на
вярата! Вярата, която повдига духа…
СЛЕПИЯТ: У нас има лицемерие, коварство, простащина…
МЪРТВАТА: Колко нещастия предстоят на тия хора, а всеки се надява, че нещастието ще отмине дома му и ще влезе при съседа.
СЛЕПИЯТ: Що за съдба…?
МЪРТВАТА: Какви признания ти направих! Но ти заслужаваш истината, макар и
горчива… А твоята?...
СЛЕПИЯТ: Сама виждаш. Мъртвец, който търси гроба си!
МЪРТВАТА: По твоя път има тръни, но има и цветя…
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СЛЕПИЯТ: Детето на съседите ми каза истината в лицето: „Много си грозен!”.
МЪРТВАТА: Ако някога красотата беше една физическа дарба, днес тя е една душевна способност.
СЛЕПИЯТ: Душата ми пресипна да ридае за простор и светлина…
МЪРТВАТА: Търсиш пролет?
СЛЕПИЯТ: Колко светла и топла беше студената нощ, когато ти дойде за първи
път при мене…
МЪРТВАТА: Ще си остана с надеждата, че под други небеса ще срещнем топлината си и ще се разхождаме из пустите небесни улици един до друг.
СЛЕПИЯТ: Нощес сънувах, че летим – ти с твоята оранжева душа, аз с моята тъмновиолетова. А целият свят се беше събрал под нас като на второ пришествие… Къде
си, скъпа?
МЪРТВАТА: Тук съм… Сред цепнатината между двата свята… Дотук се стига с
воля…
СЛЕПИЯТ: /започва да губи зрението си/ Отново пада кървавочервена мъгла.
/изпада в паника/
МЪРТВАТА: Замяркват се очите на моя син…
СЛЕПИЯТ: Ще се изгубим ли?
МЪРТВАТА: Тъгувам… и се радвам…
СЛЕПИЯТ: Като при всеки кръстопът…
МЪРТВАТА: Дали моето „заминаване” е само един край… Или е и едно начало…?
СЛЕПИЯТ: Нашата любов е упорита да смърт… Ще има ли за нея едно
НЯКОГА?!
МЪРТВАТА: Може би… Никога?!... /това е гласът ѝ, защото тя е изчезнала/
СЛЕПИЯТ: Никога?!...
2.
Той отива към пердето. Опипва го, за да се убеди, че тя не е там. Бавно слепешката се връща към масата. Търси лупата, перодръжката и листа, на който
е писал. Напипва ги. Чете написаното до тук.
СЛЕПИЯТ: „ Къл-на се в гро-ба на майка си, че казах пълната истина по смъртта на
жена ми. Когато дойде щастливият ден, да отида при нея… /дописва останалото/
… мо-ля при- я- те-ли-те да ме погребат при нея.” /сепва се, дочул шум/ Кой е?...
Атанасе, върна ли се? /ослушва се, взема друг лист и пише/ „Дра-ги док-то-ре, найсърдечни бла-го-дар-ности за Вашите доброта и грижи. Тъй се случи обаче, че аз не
ще мога да Ви посещавам по-нататък. Тъй да се каже, аз сменям лекаря си…” /прекъсва писането и произнася замислено/ Кой знае, на оня свят дали ще има възмож-
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ност да се отплатя на тия хора? /долавя шум/ Кой е?... Има ли някой?... Тодоре, дойде ли? /засмива се/ Получи ли си паспорта? Паскалев с брада е досущ като тебе…
Колко си прав: „ Нещастна страна сме! Злочест народ!”… Но ти си стоманен човек…
Чудотворен… Не съм виновен, брат! Кълна се във всичко свято, невинен съм! Защо
ме оклеветяват?... Знам, ти ми вярваш… Кога ще заминаваш?... Тодоре... Александров… Господи, пак моите привидения… /заема се с писане/ „Бо-я-не, ти по-вяр-ва!
Как можа да го допуснеш? Ти се шегуваш, както се шегуваше, че мъката е благодатна за мене, защото събира душевните сили. А у поета нищо не умирало…” /прекъсва писането/ В тая страна витае някаква тъмнина… Тя се разсипва навсякъде като
черен прах… /взема нов лист и продължава да пише/ „Мили Кръстев, ти който ми
по-да-де ръка, на мене неизвестния телеграфист, ти направи толкова нещо за мене.
Бла-го-да-ря ти! Прости ми моите волни и неволни прегрешения към тебе, ако ги
имам… /спира да пише, но продължава изповедта си/ Знаеш, че ме сочат като
убиец. Горчивото съмнение на моите съвременници ме убива… Високи магистрати
влияят за моето погубване… Какво мога да сторя аз? И какво можете да сторите вие
– трима, четирима останали Човеци?... Добре съм като Исус в Гетсиманската гора! /
продължава да пише/ „Прав си – аз, който не исках да зная за света и имах „честолюбието” да имам силна душа, трябва да победя човешката си слабост…Животът
не е висше благо, а средство за висшето благо и висшето призвание! Ти не се съмняваш, че колкото и да е болезнена кризата ми, ще я преживея…” /ослушва се, става,
отива до прозореца, опипва го, докосва нежно пердето, връща се, пали цигара,
рязко се обръща/ Кой е? Асене, чаках те! Нали си изгубил екземпляра, който ти
бях подарил? Ето ти нов. /опипва масата, търси книгата/ Асене, вярваш ли още
на думите: „Убиец… Син на касапин…”… Ще ти искам отрова, братко. Не ми казвай
нищо! Днес паднах и никой не ми подаде ръка. Строполих се сред купчина въглища
– забавна картина за минувачите, чувам ги още как се смеят… Ще ми помогнеш ли
да се спася от униженията? Или искаш да ме видиш един ден как протягам ръка за
милост?... Мълчиш? Не искаш?... Колко жесток човек си бил. Малко отрова!... Драги
мой, виж какво остана от мене! /и той почуква с бастуна омършавялата кост под
коляното си/ Мълчиш… Асене! Асене… Няма те… Няма никой… И никой няма да
дойде. Кой ще дойде при един убиец!...
Чува се протяжен изстрел. Слепият запушва уши. Звукът секва. Когато отпуска ръце, отново се чува изстрел. Той пак запушва уши… Тишина.
СЛЕПИЯТ: /крещи/ Тя се самоуби! Тя се самоуби!... Нали ви казах… /като на разпит припряно, механично, бързо/… И двамата влязохме в трапезарията. Аз ѝ казах:
Защо правиш това? Тя ми отвърна: Като фиксираш чуждите жени, по-добре е да се
разделим! Аз: Добър ти път! И отидох в кабинета си. Съблякох се и легнах на кана-
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пето. Панталона преметнах на един стол. След малко… вратата се отвори, силуетът ѝ
отиде до стола, опипваше панталона. Когато светна, видях да държи револвера ми…
Опитах се да я успокоя. Тя не ми възразяваше. Изведнъж направи движение с ръка
към гърдите си и се чу глухо изгърмяване… Скочих и я прегърнах преди да се залюлее. Увисна на ръцете ми. Успях да я сложа на канапето… Ужасно беше!... „Помощ…
Доктор… Бързо, помощ!”… Тя се беше смъкнала от канапето и като видях кръвта и
раната, ужасът ме обзе напълно… Тогава съм написал… „моята мила… се застреля
сама…” и съм стрелял в мене… /всичко дотук на един дъх/
Отново се чува гърмеж. Той запушва ушите си…
СЛЕПИЯТ: /крещи/ Не съм у-би-ец!!! Не съм…
В тоя миг се чува гласът на Мъртвата. Не сме усетили кога се е появила.
МЪРТВАТА: Не си… Ти не си… За всичко, което ни заобикаля и ни дразни, ние си
отмъщаваме на себе си!
СЛЕПИЯТ: /отново прогледнал/ Ти се върна!... Защо ме наказа?...
МЪРТВАТА: Прости ми! Сама съм ти говорила за егоизма на моята любов. За желанието ми да съм постоянно край тебе… Да те виждам… Да те чувам… Но това е
егоизмът на всяка човешка любов. Нормално…
СЛЕПИЯТ: Защо? Защо ме наказа?
МЪРТВАТА: Прости ми. Причината, може би, е скрита още в моето детство? Всичко бе мъчително и некрасиво. Неврастенията не беше далеч от мене… Когато заставах пред тебе, аз бях сломена… А ти ме посрещаше враждебно, ти си въобразяваше,
че аз идвам да се боря с тебе, да искам онова, което не се иска със сила. И ти се защитаваше храбро, докато въображаемата борба те ожесточаваше и те превръщаше
в несправедлив и лош…
СЛЕПИЯТ: И лош!... Ти бе заета твърде много със себе си…
МЪРТВАТА: Въобразяваше си, че си много силен като не отстъпваше сърцето си…
СЛЕПИЯТ: Бях само сдържан…
МЪРТВАТА: Сдържаност и мълчание! Това е резюмето на твоето поведение…
СЛЕПИЯТ: И баща ми ме бе нарекъл „затворен сандък”…
МЪРТВАТА: Аз бях отчаянието! Струваше ми се, че не бих ревнувала, ако ти обичаш друга по същия начин… Този мъчителен начин…
СЛЕПИЯТ: И аз не можех да запуша с кърпа устата на душата си, защото щях да
се задуша…
МЪРТВАТА: Нямаше защо една лъжа да ни свързва.
СЛЕПИЯТ: Не! Лъжи нямаше! Имаше един сложен, объркан живот, в който ме
притискаха критики, клевети, обвинения…
МЪРТВАТА: Това те разстройваше, но аз не можех да ти съчувствам. Егоизмът ми
надделяваше.
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СЛЕПИЯТ: Признавах ти, че е нещастие човек да бъде поет.
МЪРТВАТА: И аз ти признавах, че е по-голямо нещастие да бъдеш жена на поет.
СЛЕПИЯТ: Ти беше жена, която един поет трябваше да разгадае…
МЪРТВАТА: Моят сън се повтаряше като кошмар… „Хвърлях се със стенание върху мъртвец и му шепнех, говорех му, крещях му, това което отдавна съм искала да
му кажа… А той оставаше неподвижен и бездушен.”
СЛЕПИЯТ: Сънувала си ме като мъртвец?
МЪРТВАТА: Наоколо хиляди познати уста се кривяха в злоради усмивки, фалшиво се прививаха от смях, смееха се до безумие…
СЛЕПИЯТ: Беше плод на вътрешното ти безпокойствие. Ти нямаше миг покой.
Мислите ти подскачаха като подплашени скакалци…
МЪРТВАТА: Тягостно беше да си присвоявам една любов, която отказваше да
бъде моя.
СЛЕПИЯТ: Несправедливо е, аз те…
МЪРТВАТА: Аз те… Виновна ли бях, че те обичам повече, отколкото бих искала
аз самата?
СЛЕПИЯТ: Аз бях един комита, както казваха роднините ти…
МЪРТВАТА: Всичко ми изглеждаше черно…
СЛЕПИЯТ: Бях женен за тъгата, а ти я прогони…
МЪРТВАТА: Малко чувственост, малко навик…
СЛЕПИЯТ: Светът беше легнал върху раменете ми.
МЪРТВАТА: Аз не исках навика и чувствеността ти. Исках душата ти, нежността
ти… Ако исках чувственост, щях да остана при мъжа си… Аз – „материалистката”! А
ти – „идеалистът”! – какво даде от душата си на мене?
СЛЕПИЯТ: Душата ми се изповядваше сама пред себе си.
МЪРТВАТА: Ти се скри, затвори се в твоето тайно скривалище…
СЛЕПИЯТ: Скъпа, душата ми е едно налудничаво дете, болно от лошите пъпки
на нашето време – лекувам я с изстискване и тя крещи! Но умът ми е строг. Казва:
„Нека крещи”. И върши хладнокръвно своята работа на лекар.
МЪРТВАТА: Сега спокойно мога да търся причината за омразата, която ни спохождаше.
СЛЕПИЯТ: Омраза?
МЪРТВАТА: Не се учудвай на тези думи. Ние се обичахме, нали? За да се мразим
всеки път, когато не се обичахме… Често улавях в очите ти студенина и враждебност. Тогава аз замислях… „заминаването”. Знаех, че ние ще се обичаме силно след
раздялата.
СЛЕПИЯТ: Искаш да кажеш, че ти се принесе в жертва пред олтара на любовта ни?
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МЪРТВАТА: Аз не съм способна на никакви жертви. И никога не съм вярвала в
жертвоприношенията.
СЛЕПИЯТ: Още от Париж повтаряше: „Ще се самоубия! Ще се самоубия!”... Като
камбанен звън отекваше у мене.
МЪРТВАТА: Понякога усещах как зад челото ти пълзят тягостни мисли. Само една
моя дума… и те биха изчезнали. А наоколо хора…
СЛЕПИЯТ: Ти заплашваше и майка си, че ще се убиеш, за да я накажеш…
МЪРТВАТА: Думите са престанали да бъдат знаци за общуване. Те са безсилни
да хвърлят мост между хората… Враждебност, враждебност изпълва човека. И ти я
знаеш… Дори любовта не можеше да ни свърже.
СЛЕПИЯТ: Непримирими у нас се бореха и дяволът и ангелът…
МЪРТВАТА: Страдах силно, че не можеш да почувстваш моята нежност и те намразвах.
СЛЕПИЯТ: Нещо инстинктивно… парализираше всичките ми пориви.
МЪРТВАТА: Аз те мразех винаги, когато казваше, че ме обичаш. Защото все помалко вярвах, че си способен на това.
СЛЕПИЯТ: Аз ти завиждах, защото бях влюбен в Любовта.
МЪРТВАТА: Защо в чувството ти към мене нямаше и помен от твоя поетически
бяс?
СЛЕПИЯТ: Творческата стихия е съвсем друго нещо. Тя е откривателство в действие…
МЪРТВАТА: Действието бе същността и на отношението ти към Македония! „Където има барут, там съм!” – беше казал.
СЛЕПИЯТ: И това бе друга стихия.
МЪРТВАТА: Само в отношението ти към мене нямаше стихия… Може би отнемах
от времето ти, предназначено за твоето бъдещо възцаряване!?
СЛЕПИЯТ: Аз не бях човек за женене… И за семеен живот…
МЪРТВАТА: Когато чуеше за женитба, любовта ти се превръщаше в непреодолима ненавист.
СЛЕПИЯТ: Предварително чувствах свободата си ограничена, мечтите си обезкрилени, гордостта си накърнена. И душата ми виеше…
МЪРТВАТА: … като ранен вълк!
СЛЕПИЯТ: Знаех, че нищо добро не ще излезе!
МЪРТВАТА: Беше мъчително… Ужасявах се и от хората – да не доловят нашия
разрив…
СЛЕПИЯТ: Твърде много те занимаваха хората…
МЪРТВАТА: Не можеш да отречеш това и за себе си.
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СЛЕПИЯТ: Съобразявахме се с обществото, което не се съобразява с нас.
МЪРТВАТА: Беше един кошмар! Търсех спасение, търсех помощ от онзи, когото
обичах… Къде беше?
СЛЕПИЯТ: /изумен/ Аз бях твоят най-добър приятел…
МЪРТВАТА: Приятел! Това не можеше да ти се отрече. Но къде беше моят найдобър приятел?... Ти, търпеливият философ във вечна медитация…
СЛЕПИЯТ: Ти искаше абсурдното – да те гледам в очите и да те люлея като пеленаче…
МЪРТВАТА: Исках да бъдеш само мой!
СЛЕПИЯТ: Бях само твой!
МЪРТВАТА: … И на работата си, на театъра, на поезията, на Македония…
Мълчание.
СЛЕПИЯТ: Така беше…С тях ли не можеше да ме разделиш? Или и с друго?
МЪРТВАТА: С друга…
СЛЕПИЯТ: Това е глупостта ти!
МЪРТВАТА: Аз исках всичко и нямах време да те деля с когото и да е. Исках всичко или нищо!
СЛЕПИЯТ: С никого не ме делеше. Твоята идея фикс…
МЪРТВАТА: Още когато се запозна с нея, усетих тревога, предчувствие за нещо
лошо и непоправимо.
СЛЕПИЯТ: Самовнушение!
МЪРТВАТА: „Хубавото малко момиче”, което така неочаквано се интересуваше
от мене, не беше ли избрало най-удобния начин да се интересува от тебе?
СЛЕПИЯТ: Това бяха твои фантазии.
МЪРТВАТА: „Годеницата”, после съпруга на твоя приятел, „свири великолепно
Траурния марш на Шопен”… И след година можеше да ѝ кажеш: „Още тогава, когато свиреше Реквиема…”
СЛЕПИЯТ: Не беше симпатичен този твой навик…
МЪРТВАТА: Не исках да я виждам, тя те харесваше…
СЛЕПИЯТ: Но аз…
МЪРТВАТА: Ти… Един ден заяви, че можеш да обичаш едновременно няколко
жени!
СЛЕПИЯТ: Нелепости!
МЪРТВАТА: … Че ще ме обичаш дори, ако не съм твоя! Но аз не мислех така. И не
бе въпрос на самолюбие!
СЛЕПИЯТ: Самолюбието ти бе най-язвителното ти място!
МЪРТВАТА: Не-е-е… Аз те обичах много, за да мисля за самолюбието си. Не при-
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лагай твоите теории.
СЛЕПИЯТ: Ревността ти беше от обич, но и от самолюбие – болно самолюбие!
Защото болно чувство на обич не съществува.
МЪРТВАТА: Не можех да се примиря, че ми предлагаш само една снизходителна
полулюбов. Това ме възмущаваше.
СЛЕПИЯТ: Не! Ти стигаше до лудостта от ревност! Ти! Ти! Как скочи, за да видиш
коя съм въвел в гостната, когато лежеше с кръвоизлив и ти беше забранено да се
движиш…
МЪРТВАТА: Да, бях въплътената злоба. Аз – без сина си! Аз - току що лишената от
зародиша! Аз – която бях насилвана от собствената си майка да повярвам, че съм
луда… А онзи ми внушаваше и да се самоубия… Да, аз бях въплътената злоба!
СЛЕПИЯТ: Когато обезумявах и аз не бях цвете за мирисане… Но не можех да
работя! Никога не оставах сам. Самотата ми беше необходима. Ти не искаше да разбереш, че без работата си аз не можех…
МЪРТВАТА: Не обичах работата ти, не обичах името ти… Обичах тебе! Исках и ти
да обичаш повече мене от работата си.
СЛЕПИЯТ: Затова приличах на „затворен в клетка”!
МЪРТВАТА: Мълчеше и мълчеше…
СЛЕПИЯТ: В любовта не всичко трябва да се произнася.
МЪРТВАТА: Ти познаваш магията на недоизреченото слово…, мълчаливецо мой.
СЛЕПИЯТ: Аз се страхувах…
МЪРТВАТА: Мислиш, че не го долавях ли? Твоето вътрешно оттегляне?
СЛЕПИЯТ: Ти загубваше широтата на мисленето си, достойнството на реакциите
си, деликатността на чувствата си…
МЪРТВАТА: Усещах, че вътрешната ми сила се превръща в разрушителна стихия…
СЛЕПИЯТ: Защото бе подклаждана не само от пламъка на чувството, но и от опасния огън на амбицията.
МЪРТВАТА: В името на моята любов бях готова да се откажа от всичко. За да се
превърна в пазителка на тази любов, във весталка пред храма на едно-единствено
божество, от което изисквах същата всеотдайност.
СЛЕПИЯТ: Не долавях опасностите… Не разбирах, че е започнала една драма,
развръзката на която можеше да бъде фатална и за двама ни…
МЪТВАТА: Аз вече познавах две поражения. А ти, какво знаеше ти?
СЛЕПИЯТ Само онова, което бълбукаше у мене и всеки миг искаше да изригне…
Бях един жив вулкан. Не зависех от себе си…
МЪРТВАТА: Ти не зависеше от себе си?
СЛЕПИЯТ: Невероятно, но беше така. Сякаш някой отвън ме зареждаше и предиз-
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викваше…
МЪРТВАТА: Не ме оскърбявай с претексти. Твоето превъзходно хладнокръвие
можеше да подлуди всеки.
СЛЕПИЯТ: Защото ти поставяше ултиматуми.
МЪРТВАТА: Ти ги възприемаше така, мили войводо.
СЛЕПИЯТ: Казваше: „Пази се, защото съм способна на всичко!”
МЪРТВАТА: Постъпвах като коминочистача: „Обикни ме черен – бял всеки може
да ме обикне.”
СЛЕПИЯТ: Казваше: „Един ден ще съжаляваш за любовта ми, каквото да и ми
струва!”
МЪРТВАТА: Но ти беше едно храбро момче – не се изплаши!
СЛЕПИЯТ: Сестра ти смяташе, че си много нервна – „с надеждата да не си болна”?
МЪРТВАТА: Не бях болна, а бях глупава. Колко е глупав човек, когато обича…
СЛЕПИЯТ: Ако харесвах саксия с цвете, ти я чупеше. Ревнуваше ме от и от мъртвите предмети.
МЪРТВАТА: Това не зависеше от мене!
СЛЕПИЯТ: Два пъти напусна дома ни…
МЪРТВАТА: Но се върнах… Ти констатираш противоречията у мене. И си прав.
Защото всичко у мене и всичко у тебе, и всичко наоколо си противоречи.
СЛЕПИЯТ: Ти не можеш да губиш!
МЪРТВАТА: А ти, ти умееш ли? /мълчание/ Майка ми се подиграваше, че кучето,
което ти подарих, е добър символ на моята преданост.
СЛЕПИЯТ: Подобна преданост никога не съм приемал, защото не съм я изисквал.
Аз ценях твоята свобода, както ценях личността ти. Ти сама се сковаваше от амбиция и ревност… до зависимост.
МЪРТВАТА: Раждала съм два пъти и разбрах колко малка е разликата между жената и животното. По-скоро, че няма разлика. И се чувствах сломена душевно… Инстинктите на са моята стихия.
СЛЕПИЯТ: Но ревнуваше…
МЪРТВАТА: Ревнувах душата ти… Духа ти…
СЛЕПИЯТ: Духът ми не можеше да принадлежи на никого. Дори на мене.
МЪРТВАТА: Но усещах осезателно духа у мене, както го познаваш и ти в творческите си мигове…
СЛЕПИЯТ: Аз бях като сляп в прегръдките му още като дете. Усещах изгарящия му
пламък, но се опивах от болката и я търсех…
МЪРТВАТА: Винаги знаех, че в тия усещания сме сродни…
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СЛЕПИЯТ: Но ти кръжеше и в света на прагматичното. Къщата… Гостите…
МЪРТВАТА: Копнежът ми за дом и семейство с тебе… Твоята непрактичност…
СЛЕПИЯТ: Колкото я имах - ми стигаше…
МЪРТВАТА: /с ирония/ „Да живее прозата – с апартамента и кухнята!” Никога не
съм я разбирала като онези тесноглави хорица – нашите роднини. Те се обичат, но
надали имат какво да си кажат когато са сами. Някаква чувствена любов – веднъж
уморени един от друг, те вече не съществуват един за друг. Макар че завиждах на
всички, които се обичаха, щастието им ме дразнеше като някакво оскърбление.
СЛЕПИЯТ: /на себе си/ По-добре да бях убит… тогава във войната.
МЪРТВАТА: /замислена/ Лишеният от вяра се вкопчва в греха!... Защо една жена
да не е готова на престъпление, за да запази любовта на един мъж?
СЛЕПИЯТ: Винаги те е дразнило, че може да ме тегли нещо друго – извън тебе.
МЪРТВАТА: Не, твоята непроницаема крепост ме предизвикваше към бунт.
СЛЕПИЯТ: Ти се опитваше да ме водиш като сляп…
МЪРТВАТА: Може би си „отидох”, за да те оставя свободен!... Мислех си, че найважното е нашата ЛЮБОВ! /мълчание/ … И сянката на покойното момиче – твоята
икона – лежеше между нас…
СЛЕПИЯТ: Чувствах някакъв грях пред нея. Тя бе една блага вест за мене.
МЪРТВАТА: Ти сравняваше…
СЛЕПИЯТ: „Имаш ли много работа… и не ти ли преча?” – питаше тя…
МЪРТВАТА: „Трябва да бъда в центъра на всички твои интереси!” – налагах се аз…
СЛЕПИЯТ: „Ти можеш винаги да ме пожертваш, не искам в нищо да се чувстваш
ограничен от мене…” – говореше тя…
МЪРТВАТА: „Аз искам всичко или нищо!” – заявявах аз…
СЛЕПИЯТ: Кой знае, тя дали е съществувала в реалността…
МЪРТВАТА: Борбата с една жена-съперница не е така тежка, както борбата с един
призрак… Но „тук” аз не я срещнах…
СЛЕПИЯТ: Господи, само призраци… моите близки…
МЪРТВАТА: Животът ме беше изморил… Едно истинско нещастие щеше да разведри душата ми…, ако след него биха дошли добри дни…
СЛЕПИЯТ: „Добрите дни” дойдоха, скъпа! Ето ние завинаги сме заедно. Но жертвата не е ли голяма?...
МЪРТВАТА: Ти казваше, че имаме много време!
СЛЕПИЯТ: Имаме… цяла вечност!
МЪРТВАТА: … /като ехо/ Цяла вечност…
СЛЕПИЯТ: … Помниш ли ручея в планината при първата ни среща? Ти хвърляше
златисти листа в него. Какво мислеше? Заклинания ли правеше?

MOPE

121

МЪРТВАТА: Мечтаех… Мечтаех за течение, което да отнесе и мене като листата.
СЛЕПИЯТ: Тогава аз се питах: Коя си ти? Празна кокетка, както те представяше
хайлайфската мълва, или нов тип жена? Тази привлекателна външност, тази загадъчна усмивка, тази видима отзивчивост – крият ли интересно съдържание…
МЪРТВАТА: Е…?
СЛЕПИЯТ: Е…?
Дълга пауза.
МЪРТВАТА: … И течението ме отнесе…
СЛЕПИЯТ: И ти остана неразгадана!
Тя е изчезнала. Той е изгубил зрението си.
3.
Слепият тръгва припряно из стаята. Опипва навсякъде.
СЛЕПИЯТ: Къде си?... Къде си?… /сяда на стола, търси перодръжката и взема
лист./ Защо да чакам? Да изпадна до степента на просяк или да отида в лудницата! /пише/ „Тате, сестро… няма по-топла стряха от бащината, по-успокоително небе
от родното… Исках да живея дните си при вас… само вие искрено ме обичате… Не
страдайте… Знам, чувствата не са дрехи, за да ги хвърлиш от себе си… С нищо не
засягайте името ѝ… Всъщност аз съм мъртъв от момента, когато посегнах пръв път…
Вървях през живота прав! /прекъсва писането/ За кое общество да живея?! Аз му
дадох душата си, а то как се отплаща?... Клеветете! Клеветете! Все ще остане петно
от хвърлената от вас кал!... Земята ме тегли, тегли… /заслушва се/… Върна ли се,
Атанасе?... Кой е?.. Тодоре?... Докторе? Докторе, искам да живея!... Да напиша книга за нея… Не съм виновен, братче! Уби се от луда ревност… Защо, защо ме погуби,
мила! ти живя… Бедната! Несправедлив съм към нея… Тя беше болна… /ослушва
се/ Няма никой… Никой, никой, никой… /долавя шум и рязко се обръща/ Бояне, ти
си. Само ти така стъпваш – на пръсти… Благодаря ти… Нали знаеш, аз вече не виждам слънцето… За мене е тъмно и вътре и вън… Лесно е да кажеш: „Застани високо
над укорите и върши спокойно своята работа.” Слепотата се носи, свикнах с нея.
Страшното е, когато си напуснат от всички и те задушава страшното подозрение.
Това ми пречи да излея в стихове оня цикъл – моите некролози за нея. Но защо
трябва да умираме, за да блеснат истината и стойностите!?! … Оставам съвсем без
средства. Знам, вие, приятелите, няма да ме оставите, но аз не мога… И ще дойдат
да ме арестуват… Не може да се живее повече, трябва да се свърши… Да знаеш,
приятелю, какво има в душата ми… Но аз няма да го изрека в стихове – хората не заслужават. /прихванал главата си с ръце, той шепне/ Да, да, приятелю, ще трябва
да се свърши… Аз чувам как тя ме вика! И трябва да я намеря… Те пуснаха ледената
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си стена пред мене! Трето премеждие ме очаква… Бояне… Приятелю…
Слепият се оглежда, ослушва, разбира, че пак се е заблудил – няма никой. Запалва цигара, после решава да напише последните си писма.
СЛЕПИЯТ: /пише/ То-до-ре, пиша ти на свещ, която вятърът иска непременно да
изгаси… Прав беше… рухват нашите идеали… грозно бъдеще ни готвят нашите държавници… /прекъсва писането/ Кажи на тая страдалчица Македония, че нейният
син /аз се считам неин/ умря в свободна България, увенчан от една мръсна клевета… Най-черните дни… Нейната любов бе едно сложно и тъмно чувство, което
неминуемо водеше към смъртта… Нашите съдби бяха решени, когато си подадохме
ръка…
Прекъсва, дочул е шум, предполага…
СЛЕПИЯТ: Ценооо… Идваш да ме рисуваш ли?... Ценооо, художнико,… за кога!...
Как да ти позирам днес? Така… /той застава в нелепи пози, които изразяват слепотата му/ Или така… /заема гротескно-героически пози/ Художеството е фалш… лицемерие… /смее се/ Цено?... Няма те, разбира се… Отиде си… Не се издържа такава
гледка… остава и да я рисуваш…
Започва да подрежда и да сгъва написаните писма.
СЛЕПИЯТ: За нашите… За Тодор Александров… За д-р Кръстев… /пак се сепва/
Кой е? Атанасе?... Владо? Владо?... Престраши се… Готвя се за последната операция… Гнети ме, че ще причиня страдание на моите близки, но… Владо!... Знам, че
няма никой… Имам нужда да си поговоря. Ха-ха-ха… Между величието и лудостта
– само една стъпка, между успеха и падението – само една стъпка… между живота
и … Само една стъпка…
Рязко реагира на дочут шум. Надежда, че някой идва. Лицето му се озарява от
усмивка. Обръща се към вратата.
СЛЕПИЯТ: /шепне конспиративно/ Влизай, влизай… Носиш ли ми? Сигурен бях,
че си ми приятел… Знаеш ли, още във Виена, щом чух, че зрението ми не ще се върне, щях да свърша със себе си. Същата вечер! Но исках да съм на наша земя. Аз съм
българин и обичам земята си… А-се-не, мога ли да понеса ужаса на униженията?
Бях горд, ти знаеш… Ти даже ми каза, че аз никому не съм бил приятел, че това е
бедата на затворените души като моята. Ти си прав: ЦЯЛ ЖИВОТ ЖИВЯХ САМ! Не че
в сърцето ми нямаше приятелско чувство, а защото се боях да не проявя слабост,
нещо, което би ме унижило. Аз се борех за НЕДОСЕГАЕМОСТ! И успявах! Никой не
можеше да надникне в лабиринта на сърцето ми… Това е мъка – да не можеш да
се доближиш непосредствено до тези, които обичаш и които те обичат… Но аз имах
този жребий!... Тук нищо не ме задържа. Аз потеглям. /рязко, сякаш някой го спира/
Моля те, не ме спирай!
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Силен есенен вятър хвърля шепа златисти листа през прозореца. Пердето
се разлюлява като бяло знаме за примирие. Слепият се обръща към прозореца и
отново проглежда. Там тя е застанала и му се усмихва.
СЛЕПИЯТ: /зарадван/ Отново дойде…
МЪРТВАТА: Не ми се сърдиш, че те безпокоя, нали?... Струва ми се, че сме се
разделили отдавна… Исках да ти кажа, че те обичам. Сега не познавам друг Човек
освен тебе. И ти ме обичаш…
СЛЕПИЯТ: Аз виждам чрез тебе…
МЪРТВАТА: Цялото ми същество чувства радост! Вкъщи нямах спокойствие, за
да я почувствам.
СЛЕПИЯТ: /като прозрение/ Смъртта не е краят?... Тя е тържество на Духа?...
МЪРТВАТА: Не бъди тъжен, мой мили… Помниш ли, когато ти ме обичаше помалко, но разсъждаваше по-добре, предлагаше да се разделим за известно време.
Тогава аз живеех не само с чувството си към тебе – неприятни всекидневности и
дреболии ме разсейваха, вдребняваха ме, правеха ме взискателна и несправедлива към тебе. Прости ми за това… Докога ще остана Тук? Помогни ми, помогни ми да
бъдем заедно… Аз не съм щастлива. Не, аз не съм щастлива…
СЛЕПИЯТ: Колко е тесен този живот!
МЪРТВАТА: Държах дълго лицето си до твоето, додето ти се стопли и оживя… Но
защо са толкова тъжни очите ти?.. Обичам ги…
СЛЕПИЯТ: Аз нямам очи. Само очи нямам!... Но те виждам.
МЪРТВАТА: Направих ти зло. Ти не трябва да ми го прощаваш. Ако не искаш да
престана да те обичам… не трябва да ми прощаваш!... Не биваше да ти го казвам…
СЛЕПИЯТ: Не го казвай…
МЪРТВАТА: Грешката бе, че те обичах много. /навежда се и го целува/ Някога ти
се бунтуваше, че те целувам…
СЛЕПИЯТ: Може би смятах това за слабост.
МЪРТВАТА: Колко си добър! Приличаш по характер на татко.
СЛЕПИЯТ: Къде е нашият дом, скъпа?
МЪРТВАТА: Може би… Никъде…
СЛЕПИЯТ: Може би никой никога не е у дома си?
МЪРТВАТА: Когато идваше… поглеждаше към прозореца, усмихваше се някак
учудено, като че ли готов да се върнеш, но все пак се качваше… Ти ме обичаше
тогава, спомняш ли си? Нали и сега ме обичаш?... Ще сес ърдиш ли, ако един ден
почукам на вратата ти… и ти дам един ключ!
СЛЕПИЯТ: Ключ?... От какво?... Ключът?!
МЪРТВАТА: Не! Оставаме си най-добрите приятели на света, без да се прибира-
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ме под един покрив.
СЛЕПИЯТ: Под небесния покрив ще бъдем винаги заедно!
МЪРТВАТА: Сега е пролет и всичко е нацъфтяло в бяло…
СЛЕПИЯТ: Сега е есен… всичко е оголено и опустяло…
МЪРТВАТА: Наоколо ухаят миризмите на нов живот…
СЛЕПИЯТ: Наоколо витае студеният вятър на космоса…
МЪРТВАТА: Пръстите ми са в косата ти, устните ми са… /докосват се/
СЛЕПИЯТ: Сякаш смъртта, която мина през тебе и отмина край мене, е донесла
едно освежително разведряване!
МЪРТВАТА: Сега има затъмнение. Луната покрива слънцето. Слънцето и Луната
се сливат…/притегля го към себе си/ Неразграничими…
СЛЕПИЯТ: „Чудна двойка!” – казваха някога. „Как потъват погледите им един в
друг, загърнати в някаква тайнственост…”
МЪРТВАТА: Виждаш ли оранжевата ми душа?
СЛЕПИЯТ: Усещам пулсирането ѝ… А моята? Тъмновиолетовата…?
МЪРТВАТА: Ти си от щастливите хора.
СЛЕПИЯТ: Ще бъдеш в бяло… с вейка от маслина… Аз мисля, че не е прогнил от
зло светът… Щом той е твоята родина…
МЪРТВАТА: Обичам стиховете ти…
СЛЕПИЯТ: Вече не пиша… В стиховете има много лъжа. И не мога да се върна към
тях.
МЪРТВАТА: А „Некролозите”, които ми обеща?...
СЛЕПИЯТ: Не мога… Аз отказах да напиша некролог и на мама…
МЪРТВАТА: … Вече не искам твоята любов, искам твоя живот…
СЛЕПИЯТ: Непрекъснато усещам твоето физическо присъствие…
МЪРТВАТА: Не съм те напускала никога… /облакътява се на рамото му/
СЛЕПИЯТ: Сякаш облакътена на рамото ми… Ако се обърна и…
МЪРТВАТА: Приятелю мой… Магьоснико…
СЛЕПИЯТ: Сиянието ти е земно… Плътта ти е мираж… Земна и призрачно неуловима… /търсят се, докосват се/
МЪРТВАТА: С каква радост бих се върнала… аз… но при тебе, само при тебе…
СЛЕПИЯТ: Защо ме издигна на пиедестал? Вкамени ме приживе…
МЪРТВАТА: /смее се/ Въображението придава чар на живота…
СЛЕПИЯТ: Аз вися между земята и небето. Едва докосвам с пръсти земята, а душата ми се рее в небесата…
МЪРТВАТА: Ти пътуваш към непознати земи. Не тъгувай на тръгване…
СЛЕПИЯТ: Живеем в тайна. Тя ни обкръжава отвсякъде…
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МЪРТВАТА: Моята спасителна лодка е чувството ми към тебе.
СЛЕПИЯТ: Приятели казваха: „… в смъртта си тя излезе по умна – умря навреме
и си купи едно хубаво бъдеще… Той не се поддаде на капризите ѝ, но не я изведе
на другия бряг…”
МЪРТВАТА: Много интересно…?
СЛЕПИЯТ: Но кой е този друг бряг, към който и ти, и аз се стремяхме?
МЪРТВАТА: Питаш ме, а ти все още не си ми отговорил на моите хиляда въпроса!
Не си въобразявай, че съм ги забравила /смее се/.
СЛЕПИЯТ: Оставих бъдещето да им отговори /смее се/.
МЪРТВАТА: Оня хлапак започваше да се влюбва в мене, а ти не ревнуваше? Защо
никога не ме ревнуваше?... А си беше измислил най-неподходящия псевдоним –
„Отело”! /смее се/
СЛЕПИЯТ: Аз ти вярвах! А ти защо винаги ме ревнуваше? /смеят се/
МЪРТВАТА: Вратата ми непрекъснато беше отворена за тебе! А ти никога не ѝ
премина прага.
СЛЕПИЯТ: Не обичах да влизам в чуждите светове.
МЪРТВАТА: А аз умирах да се разхождам из твоя /смеят се/.
СЛЕПИЯТ: Аз те допусках…
МЪРТВАТА: О, не навсякъде, не навсякъде, лошо мое момче…
Той протяга ръце, докосва лицето ѝ… тя гали неговото.
МЪРТВАТА: Душата ми се прислони на твоята. Прислони се безвъзвратно. /целува го по очите/ Куршумa са извадили без упойка?
СЛЕПИЯТ: Понасях всичко, за да прогледам. Но все същата кървавочерве на мъгла…
МЪРТВАТА: /иска да го развесели/ Помниш ли историята с моя величественнос?
И нощните му концерти?... /смее се/
СЛЕПИЯТ: Кой беше казал, че тъгата е по-уместната от смеха?
МЪРТВАТА: Не съм аз. Не съм аз… Мисля, че имам извънредно тесен ум, който…
СЛЕПИЯТ: Очакваш комплименти?
МЪРТВАТА: О, да! За да ти възразя, че освен с музика и литература, аз се занимавах и с един пейзаж…
СЛЕПИЯТ: Аз го виждам… Виждам и тебе сред него. Една безкрайна поляна…
Това е безкрайността… Тя ме мами…
МЪРТВАТА: Винаги мечтая за Другото. За море – когато е суша, за слънце – когато
е мрачно, за любов – когато ти…
СЛЕПИЯТ: Времето все пак нищо не променя…
МЪРТВАТА: Аз смятах да се променям. Да завърша Сорбоната, за да пиша кри-

126

MOPE

тика. Да се омъжа за някой идиот на 80 години с пари, за да построи театър за тебе.
Практично, нали? /смее се/
СЛЕПИЯТ: Животът е пълен с безсмислени неща.
МЪРТВАТА: Ти си майстор да успокояваш хората!
СЛЕПИЯТ: Бях писал в един вестник, че нямам нищо против смъртта и я желая за
себе си…
МЪРТВАТА: Смях се много… Знаех, че искаш да зашеметиш. И сполучи. Майка ми
се възмути – бил си безнравствен човек.
СЛЕПИЯТ: След столетия моята душа ще бъде много по-съвършена, по-цялостна
и по-хармонична.
МЪРТВАТА: И ще живеем на остров Мадагаскар. Там било най-доброто място за
нещастните хора.
СЛЕПИЯТ: Ние не сме нещастни, скъпа…
МЪРТВАТА: Видът ни е много тъжен…
СЛЕПИЯТ: Изживяваме всичко предварително.
МЪРТВАТА: Прав си. Предварително се наслушахме и на „Траурния марш” на Шопен.
СЛЕПИЯТ: Странна привързаност имаше към него?
МЪРТВАТА: Както ти беше странно привързан към…
СЛЕПИЯТ: /иска да промени темата/ Помниш ли червеното копринено шалче,
което ми донесе от Париж? /вади го от чекмеджето/
МЪРТВАТА: /слага му го на врата/ А твоят пръстен с опалите е още на ръката ми.
Чувствах, че моята сила е в пръстена.
СЛЕПИЯТ: Пръстен с опали трябва да носят вярващите в любовта си. Опалът крие
в себе си пламъка на вечната любов…
МЪРТВАТА: Страх ме беше да го снема…
СЛЕПИЯТ: Но той е камък и на нещастието за ония, които се боят…
МЪРТВАТА: Страх ме беше за тебе… Страх ме беше за мене… Страх ме беше за
времето… И за да те опазя, употребявах човешки средства, а те са винаги дребнави
и некрасиви…
СЛЕПИЯТ: Недей! Всеки, който се обръща назад е като жената на Лот – вкаменява
се. Нека не се вкаменяваме пред гроба на миналото.
МЪРТВАТА: Има неща…, с които човек се примирява.
СЛЕПИЯТ: Примирява? Ти примири ли се с нещо?
МЪРТВАТА: /замисля се/ Може би се оказах непримирима, защото ти се оказа
недосегаем!
СЛЕПИЯТ: Недосегаем?
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МЪРТВАТА: Беше обсебен от нещо, което… Нямаше време дори за себе си!
СЛЕПИЯТ: Животът ни прави недосегаеми! И мене, и тебе… Всички… Всички сме
недосегаеми.
МЪРТВАТА: Животът не е ли такъв, какъвто ние си го създаваме?
СЛЕПИЯТ: А нима нещо зависи от нас?... Спомняш ли си героя на онази испанска
драма? При всяка негова постъпка на пътя му се изпречва един маскиран Странник.
Когато най-после той обича и е обичан, в навечерието на сватбата фаталният Странник всява раздор и младите се разделят завинаги. Когато тайнственият враг сваля
маската и пита: „ Доволен ли си?”, героят познава в него, в своя вечен неприятел,
своя собствен двойник!
Продължително мълчание…
МЪРТВАТА: Разривът между човека и неговия живот е абсурдът на днешния
ден… Затова вътрешно сме истински слепи…
СЛЕПИЯТ: Докато вътрешната ни слепота постепенно се превърне във външна.
МЪРТВАТА: Хората са от картон, мили. Кукли от панаирджийски шатри.
СЛЕПИЯТ: Убийствена самота!... /завладян от мисълта за клеветата/ Но аз не
съм убиец! Не съм!...
МЪРТВАТА: Не си, скъпи!
СЛЕПИЯТ: Но… аз те убих…
МЪРТВАТА: Не! Аз те убих…
СЛЕПИЯТ: Някой хвърля подире ни камъни!
МЪРТВАТА: Появата на един гений се познава по тревогата на глупците!
СЛЕПИЯT: Обстоятелството, че още живея, доказвало моята виновност…
МЪРТВАТА: Не се поддавай на враждебната тълпа.
СЛЕПИЯТ: Варвари сме ние… Не мога да понеса тази злоба… Искам лик видация
с целия свят!
МЪРТВАТА: Винаги е било така в тая страна. Ако в живота се появи човек - умен,
честен, готов да се жертва – кой ще му се зарадва? Кой ще го подкрепи?! Цяла глутница крадци, корумпирани и невежи, покровителствани от високо, ще се нахвърлят
над самотника… В сферата на духа е същото – бездарници, озлобени от собственото си безсилие!
СЛЕПИЯТ: Гордите ги поразяват мълниите.
МЪРТВАТА: У нас избухват в истерични сълзи, едва когато изгубят някой от „своите синове”! По-точно, когато го погубят!
СЛЕПИЯТ: Угнетение лежи в душите на цялата ни интелигенция… Щастливи са
тези, които днес са мъртви.
МЪРТВАТА: Възмутително е като си помислиш, че всички тези… ще ронят похва-
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ли над гроба ти!
СЛЕПИЯТ: Срещу обидите на живота аз имам смъртта!
МЪРТВАТА: Най-страшното е, че по трагическа ирония на съдбата, точно аз, която
се бунтувах срещу тях, им дадох оръжието срещу тебе!
СЛЕПИЯТ: Ние бяхме две звезди, които, срещайки се, трябваше да изгорят.
МЪРТВАТА: Прости ми, че не можах да те обичам по-хубаво!...
Тя започва да се бори с нещо въображаемо.
МЪРТВАТА: Мракът ме обхваща, мили… Притиска ме… И ме задушава… Помогни
ми!
СЛЕПИЯТ: Почакай… Успокой се…
МЪРТВАТА: Трябва да викам… Ще крещя… Довиждане… Аз те чакам, приятелю
мой… Ти ще дойдеш… Довижданеее…
Той я е прегърнал и не я пуска. Тя се бори, за да се отскубне.
СЛЕПИЯТ: Неее! Постой… Последното действие на пиесата, която някои смятат,
че играем, още не е свършило… Всяка стъпка ме води към тебе, но..
МЪРТВАТА: А нашата любов, нашата хубава изгнаница любов, защото тя е някъде
зад пътната врата – наплашена и уморена – ни очаква…
СЛЕПИЯТ: Но аз не виждам… слънцето, разбираш ли!
МЪРТВАТА: Целуни малкото разпятие. То винаги ме закриляше…
СЛЕПИЯТ: /целува разпятието, подарено му от нея/ Завещах да посадят над
мене една дафина, а над тебе явор…
МЪРТВАТА: Бог вижда – едничкото скъпо в моя живот си Ти!
СЛЕПИЯТ: И един бръшлян – да съединява двете дървета…
МЪРТВАТА: Как жадувах тая стихия преди… Това чувство, на което усещах нежността като пепел… Не успях да проникна в твоята Светая Светих. Бях само в предверието ѝ…
СЛЕПИЯТ: Сво-бо-да-та… Единственият критерий за нашата истина! Нямаме право над свободата на другия, въпреки нашето чувство на обич. „Не по-малко ни убиват тези, които ни обичат!”…
МЪРТВАТА: За мое нещастие аз исках много. Знаех, че това „много” те плаши… Но
разбирах, че само, когато това „много” няма да ти се вижда страшно, само тогава ти
ще ме обичаш… и тогава ще има смисъл да се върна. Време ли е?!
СЛЕПИЯТ: Време е! Но не се връщай! Тук ние нямаме място… Защото тук няма никой! Тук има само зло. Сред него живее някакво човечество в своята детска възраст
– инфантилно и жестоко. Тук е адът… Аз ще дойда… Там.. Там някъде… Ти знаеш…
Само ти може би…
МЪРТВАТА: Обикнал си смъртта? Ти я познаваше по-добре и от мене…
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СЛЕПИЯТ: Но не изпитвах никаква радост от нейната близост…
МЪРТВАТА: Аз я обожавах. Тя беше сигурен и съчувствен другар… Защото аз никога не съм била доволна от себе си. Само ти, ти беше единствен…
СЛЕПИЯТ: Пространствата, които обитавахме, се приближаваха и границите им
изчезнаха… сляха се… И ние… Ние всъщност се сливаме… Ето… сега…
Тя бавно се оттегля…
СЛЕПИЯТ: Почакай!... Тръгвам… Само да изпия чашата… Тази малка чаша с химия… Голямата вече изпих! И ти изпи своята! Почакай… Само миг… Да заглуша земния си вик с този… изстрел…
Тя е изчезнала. Той е загубил зрението си. Като сляп звяр в клетка се лута на
всички страни, опипва стените, мебелите и вика…
СЛЕПИЯТ: Почакай! Къде си?... Почакай!... Къде си?... Обич моя…
Уморен, безсилен, загубил гласа си, той се свлича, сваля жилетка таси, изважда револвера и взема чашата с отровата…
СЛЕПИЯТ: Мило братче, отивам при Мама и Нея…
Изпива чашата и поставя дулото на слепоочието си.
Гръм.Огромен като взрив. Протяжен тътен.
Сякаш на хиляди парчета се взривява цялата планета…
БЕЛЕЖКИ

Слепият - Пейо Яворов
Мъртвата - Лора Каравелова
Атанас - най-малкият брат на Пейо, грижил се за него в последните му дни
Боян - Боян Пенев
Тодор - Тодор Александров
Асен - Асен Златаров
Д-р Кръстев - Д-р Кръстьо Кръстев
Владо - Владимир Василев
Цено - Цено Тодоров
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ПРЕВОДНА
ЛИТЕРАТУРА
Роден на 6 юли
1859 г. в имението
Олсхамар, починал
на 20 май 1940 г. Писател и поет. През
дълги пориоди от
живота си е живял
в Италия, Франция
и Швейцария. Член
на Шведската академия. Лауреат на
Нобелова награда
за поезия /1916/.
Поетичният
му
стил се отличава с
романтизъм, индивидуализъм и сенсуализъм.

ИЗ „БЛАГОДАРЯ ЗА ЦВЕТЯТА И ОБЛАЦИТЕ“,
АНТОЛОГИЯ НА ШВЕДСКАТА ПОЕЗИЯ, 2014

След хиляди години
Една вибрация в далечен космос, един спомен
за двора, който просветваше между високи дървета.
Как се казвах? Кой бях аз? Защо плаках?
Забравил съм всичко и като песен на буря
всичко отшумява между световете, които се търкалят.

Накитът
Щастието е женски накит.
Накити не украсяват мъжете.
Строги богове, сурови съдби
и едно късче хляб –
това е живот за мъже.

Пролетно време

ВЕРНЕР ФОН
ХЕЙДЕНСТАМ

Жалко е сега за мъртвите,
които не могат да поседят напролет
и да се стоплят на слънцето,
да поседят на светлина
на прекрасния склон, обсипан с цветя.
Но може би мъртвите са прошепнали
думи на игликата и на теменугата,
които никой жив не разбира.
Мъртвите знаят повече от другите.
И навярно биха могли, когато слънцето си замине,
с една радост, по-дълбока от нашата,
да се разхождат все още между вечерните сенки,
потънали в мисли за тайната,
която само гробът знае.
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Аз съм пеещ глас
Аз съм пеещ глас в големи, празни равнини:
там никакво ухо не чува, там никакво ехо не живее.
Аз съм блуждаещ пламък над езерото в черни нощи,
непостоянен огън, който скоро ще угасне в тъмнината:
при моята майка.
Аз съм плуващо по течението листо в широкото царство
на есента,
моето живеене е игра в хора на всички ветрове.
Дали ще спра върху планина, или ще потъна в канавка,
не зная, не ме засяга, не зависи от мен.
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Роден на 20 юли
1864 г. в Карлбу,
област Копарберг,
в бедно селско семейство. Починал
на 8 април 1931 г.
в Стокхолм. Писател и поет. Член
на Шведската академия. Единственият досега поет,
който е получил
посмъртно Нобелова награда.

Бури
Мислех си, че спиш, мое сърце,
но бушуваш както преди
и всички пролетни ветрове
дърпат вратата ти.
Искам да направя ням
гласа, който те омагьосва.
От тебе бавно изграждам
едно тихо, свещено пространство.
защото сега съм твой господар,
който заклина бурята.
Умри, ти, пролетна приказка,
като ехо на песен!

ЕРИК АКСЕЛ
КАРЛФЕЛД
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Родена на 10
декември 1891 г. в
Шьонеберг
като
Леони Закс. Починала на 12 май 1970
в Стокхолм. Немска писателка от
еврейски произход,
шведска
поданица от 1952. Нейни
творби са горени в
Германия през 1933
г. През 1940 г., с помощта на Селма
Лагерльоф тя успява да напусне Германия и се установява
в Швеция, където
живее до смъртта
си. През 1966 г. получава
Нобелова
награда за своята
драматична по характера си поезия.

***
Още в Отвъдното растеше
образът на твоето същество
дълго жадувано от далечината
където усмивката и плачът
стават намерени деца на невидимото
във видимите картини подарени свише –
Но ти натисна клавишите
в техните гробове от музика
и танцът, този изгубен звездопад,
откри крило за твоето страдание
двете линии от началото до края
се приближиха пеещи в космоса –

***

НЕЛИ
ЗАКС

Винаги празното време
е гладно
за тленните гравюри –
В нощния флаг
със всичките чудеса завити
не знаем нищо друго
освен че твоята самота
не е моя самота –
Може би знаем че един сън – сбъднат в зелено
или
една песен
могат да проблясват от преди-рождението
и че от моста на въздишките в нашия език
се чува на дълбините тайното бучене –
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***
Щом си затворя очите
Слънца се търкалят към своето време
изоставят и въпреки това обитават
златисто местожителство
Минералът знае пътя
към спестената вечност
вече обездвижена
изпаднала в несвяст от любов –
Превод:
Свежа Дачева
Северина Филипова
Мира Душкова
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Родена
през
SACRA CONVERSAZIONE*
1963, в гр. Голдап,
Североизточна
Полша. Завършила
в тишината на здрача
е философия във
откъде това твое внезапно, тръпнещо и доверчиво
Варшава. Професор,
преподавател
в
присъствие
Академията за спекрай мен?
циална педагогика,
Варшава. Член е на
Мекият повет на докосването, като преди отпътуване,
Сдружение на поли неговата неизбежност – откъде?
ските писатели и на
Близка като ухание
полския ПЕН-клуб.
Издала е поетичее мамещата вдлъбнатина на дланта, когато сред всичките
ските книги: „Sacra
неща – добри и зли, –
conversazione“ („Свещен
разговор“),
от тяхното изтънчено, мимолетно преизобилие
„Маteria
prima“
избираш без припряност едно: шепа черни боровинки.
(„Първоматерия“),
„Монодия“, „НавиИ затварят устата ми
гации“, както и нязрели плодове.
колко сборника с избрана поезия. Нейни
творби са преве- * Sacra conversazione (итал.) – свещен разговор. Бел. прев.
дени на немски, английски, словенски и
др. езици. През 2015
г. в България е публикуван двуезичниГОЛОТА
ят сборник с избрани стихотворения
клоните, обвити в бяло и тъмнорозово,
от Мажанна Келар
„Materia
prima“/
в жужене на пчели;
„Първоматерия“ (в
крилото на деня широко се разперва на слънцето,
превод на Лъчезар
Селяшки).
в лекия вятър, в уханията на скоро окосената

МАЖАННА
КЕЛАР

ливада и на високите лайки в южния ù край.
Закритият, тъмнеещ бряг на езерото.
Твоята ръка по косите ми и по шията – кротко,
нежно. Цялата нейна плаха нетрайност (и трепет?).
Голотата от разтварящи се листа, сгъстяваща се
зеленина и пръсти, смъкващи презрамката на роклята.
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ОБЕЩАНИЕ
морето –
спокойно днес, сякаш прецедено
през стъкления филтър на смъртта.
Планините с примигващи горе лампи, Ванс*,
въвеждат нощта в задушените от парата лозя.
Небето – в тъмносини оттенъци,
далече – сияйното тире на хоризонта;
мисля си за завръщането, за камъните
с отпечатъци от крила и нерви на листа.
Мисля за това странно разположение на форми понякога
във фината тиня;
разглеждам раковините,
изхвърлени от морето заедно с тенекиените кутии
от сокове и прогизналите парчета дърво.
* Ванс (Vence), град в Югоизточна Франция. Бел. прев.

***
само допреди час утринната мъгла
не предвещаваше такава яснота, тъй огромно небе
и прилив на риби в затоплените води на езерото;
радост, когато дивите патици, издигнати в полет,
оставят ясна следа върху набръчканата повърхност
на августовския ден,
дълго теглейки подир себе си погледа, все по-спокоен.
Напълват се кошовете на ръждивите градини,
изсипват се класовете.
И замираш чист, странно невинен:
заоблените хълмове се възправят в разкош от сияния,
в тревите ниско се стеле смъртта.
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ИЗКУШЕНИЕ
мигновение само,
тази изумителна радост, когато най-сетне пристигаш
и разтоварваш своите вещи от старото,
разнебитено комби; тази радост, като водопад;
всичко онова, което взема участие в нейното траене:
нежната паяжина от светлина под кестените,
захвърлената огризка и това как дълбоко поемаш дима
от цигарата, премрежваш очи
и пепелта се посипва по ризата, ти я отръскваш припряно,
тази едновременност от жълти астри, облаци прах над пътя
и празника, че си близо;
лястовиците, все по-ниско, на дъжд, все по-смаляващото се
небе
и светлината – вече само от процепи, от пукнатини
в удължени ивици;
тези откъслеци, тяхната безвъзвратност,
да запомниш, просто така.

* * *
море огромно – до дюните, с устни, допрени
до кожата на вятъра – непрестанно, сякаш той е бил
половината от неговата същност; стръмни,
празни седла на вълните, докосвани от светлината,
която вече се обръща, изплъзва се, оставяйки
заслепяващ шев;
чайки, омотани от вятъра, изтласкани на дъното
на солената крипта, където се сипе дъжд със сняг – облаци,
като близо до олтара, стоманеносиви,
под стената на хоризонта (молитва без думи,
без утре).
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СЛЕД ДЪЖДА
огънят се влива в изпаряващата се влага над ливадата,
в червения цвят
на дивите малини, обраснали с коприва – силен е, отваря
свои проходи; пожълтяват часовете, изсъхват по краищата
си.
Гъсталакът, отразяващ се във водата,
е като срутване на нощта, сякаш денят, отивайки си,
ни оставя своята тъмнина.
Горещ вятър понесе косо облак пеперуди.
Трепери в зноя въздухът над теб, когато захвърляш
сандалите
и тичаш,
невидим за себе си,
по посока на тъмнеещите се вълни;
влива се земята в червенолистните брези
с минерален дъжд.

* * *
ниският бряг на нощта пред нас, студът; мокрите дюни
идват по-близо, чернота – на дъждовни пориви,
сякаш светлината вече завинаги
се е освободила от материята. Уличка с извита плаза
се врязва в мрака; като изстинали въглища
в лагуна, разбитата на буци стихия
се поваля на плажа, разсипва се, изпълва с воден прах
въздушната ниша.
Не запалваме лампите. Мълчаливи, оглушели;
спалнята – изоставена къпалня, безизходна раковина,
като в морето, тътнещо насреща.
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НА ЗАКУСКА
донесе вестник и можехме за първи път
да разгледаме тези фотографии: звена, изкривени,
измиращи галактики, амонити, падащи в тинята
на космическия ров; над нас, още от нощта останал,
лабиринт от стръмни прагове, от прелки на перила,
наслагващи светлината: живачни струи разсичаха склона
и слънцето като мощен извор изтичаше от малката
котловина
в морето. Опръскваше хартията през ситото на жълтеещата
слива
върху масата, приготвена за закуска; димеше кафе,
котаракът душеше шиша за опушване на риба,
протягаше се под твоята ръка. През галактики,
като през пробити раковини,
преминаваше тъмнината, измивайки от сърдечните камери
планетната утайка.

* * *
Когато най-сетне хлъзгащият се по склона
разрушително-кален поток
разкъса този алувиален слой, живота, и ни смеси с глината
и камъните,
ще те позная по корена, по ситната ръжда върху тенекийката
на перест лист.
Ще те позная по семето и листните рани,
по защитната люспа на зимуващата пъпка –
ще те целувам
с устни от пръст.
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СТАЯ ПОД НАЕМ
крайче от стряха с изкривена антена и стена с врата,
открехната към пустия балкон –
ние с теб сме като това отражение, дошло в стаята
на крилата на отворения прозорец.
Светлината от коридора примамва пеперудите,
отраженията ни в стъклото потъмняват и любовта
говори с езика на разсипващ се синтаксис;
паметта, като призма, пречупва миналото – и ни повличат
неговите главозамайващи водовъртежи и шумът на гаровата
чакалня.
Едва предчувстваме, че освен болката
няма да имаме нищо близко. Освен ръката, която ще
завърти
месинговата дръжка и ще затвори външната рамка на
прозореца.
Преведе от полски:
Лъчезар Селяшки
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КРИТИКА И
ЕСЕИСТИКА

Да си го кажем направо

Предговор към сборника „Литература около нулата. Сбъднати и
несбъднати проективни анализи и ангажирани прогнози“

ЙОРДАН
ЕФТИМОВ

Да си го кажем направо: ако оперативната критика е тежка
работа със своята периодичност, то писането на обзори за литературни години или десетилетия е направо хамалогия. Не само
трябва да изчетеш тонове шлака, тонове наноси от подражателски и недомислени текстове, но трябва да ги оцениш с всички
рискове на професията (най-малкото: един писател написа отворено писмо до редакцията на вестник, в който публикуваха
моя рецензия на негов роман – там обещаваше, че ще смачка
като хлебарка рецензента) и най-вече с оглед риска да се изложиш пред бъдещите поколения. Навремето даваха кисело мляко или направо финансово стимулираха с „вредни“ работещите
в мини или в комбинати за добив на руда. Е, представял съм си
неведнъж, че, отровени от некачествени текстове, и критиците
се нуждаят от пречистващо кисело мляко. Или, от друга страна,
поне от чаша вода, както се дава на дегустаторите между поредните чаши вино или хапки ястие. За да си поддържат точната преценка или поне да имат илюзията, че го правят.
Писането на обзори е работа, подходяща за багеристи, претендиращи да изкопаят огромна планина. Вероятно причината е най-вече в състезанието с големите критици на миналото.
Само че Белински и Сент Бьоф са правили своите обзори в години и на места, когато и където критиката е имала съвсем други
позиции и роля (а и четящите, и пишещите са много по-малко,
популярната литература предстои да бъде родена). Трябва да
си объркан, че и твоето време и място е такова или поне сходно. И аз може би съм се объркал. Един приятел, син на известен
социолог и самият той социолог на изкуството, преди 20 години казваше за мен пред общи познати: „Пак е тръгнал да редактира света!“. И се усмихваше съчувствено. Нямаше предвид
участие в политиката, а само ангажираността ми с оценката на
текущата литература. Това, че съм си повярвал, че някакъв ред
може да бъде развит или описан и че безредието подлежи на
категоризиране.
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Обзорите на години започнах да пиша покрай списание „Демократически преглед“. Преди един век в него обзори е писал Алберт Гечев и тези текстове могат
да вдъхновят един млад критик. Предложих на Михаил Неделчев, който беше
възстановил излизалото някога списание, тоест беше започнал да издава списание със същото име и с желанието да е истински продължител на предходното,
и той с радост се съгласи. Така написах прегледите на три поредни години. Всеки
ставаше все по-голям и по-аналитичен, с разширяваща се тематика. Но едно запазих – всеки път избирах някаква метафорика, чрез която да придам есеистично
въздействие на критическите си обобщения.
Разделил съм книгата на два дяла. Причината не е толкова, че обема материал
от две десетилетия, колкото в промяната, която нямаше как да не се извърши в
писането на моите обзорни текстове. От декември 2003 г. до лятото на 2011 г. започнах да организирам т. нар. Литературно кафене „Хеликон“, а от 2006 до 2011
бях и нещо като секретар на наградата за съвременна проза „Хеликон“. Как това
промени блендата ми? Вече имах постоянна информация за пазара. А това познание е наистина болезнено. Можех в края на годината и да поискам вътрешни
справки от „Хеликон“ за най-продаваните книги на годината. Това ме поставяше
в привилегировано положение пред останалите критици, защото знаех повече от
тях – а именно какво търсят българските читатели наистина. Но това не значеше
какво четат, а какво купуват, нали? И беше наистина болезнено знание, доколкото беше знание за слабите продажби на силните книги. Веднъж попитах покойния преводач от френски език Красимир Мирчев, който работеше в издателство
„Труд“, защо не подбират повече високочели книги – нали разполагат с рекламата във вестника с най-големия тираж. А той ми отговори: „Наистина, можем да
рекламираме подобни книги и да ги продадем. Но ако рекламираме наистина
стойностна литература, на практика ще излъжем читателите на „Труд“ и те ще се
обидят. И повече няма да купят нито една наша книга.“ Реалността потвърди усещането му. Той измени на собствените си думи и убеди началниците си „Труд“ да
започне да издава поредица със значими съвременни романи – „Класика XXI“.
Първите бяха „Речникът на Ламприер“ на Лорънс Норфък и „Свинщини“ на Мари
Дарийосек. В крайна сметка общо пет заглавия. И поредицата секна, защото не
успяха да продадат почти нищо.
В книгата включих и мои полемични статии за социологически феномени като
литературните награди, проучванията за най-четени книги, политиката на книжарските вериги, телевизионните предавания за книги, смяната на писателските
поколения с техните реторики. Но не и рецензии, макар да е имало периоди, в
които съм пишел интензивно голямо количество рецензии. Е, не като Антъни Бър-
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джес, който на младини дори се е издържал като рецензент (докарвал си е доход
не със самите рецензии, за които е получавал малки хонорари, а като продавал на
букинистите подарените му за рецензиране книги от постъпилите в списанията, за
които е работел на хонорар; запазвал си е само най-силно впечатлилите го, а на
всеки две седмици е вземал по един пълен куфар).
Общото за всички текстове тук обаче е, че те не са научни, не са литературознание. Те са форма на литературна журналистика и литературна публицистика. Но и
претенциозна форма на литературна критика. В българската литературна история
има отлични примери за това, че литературната критика може да има теоретична
стръв. Полемиката на Никола Георгиев с Тончо Жечев около „Диви разкази“ на
Николай Хайтов е блестящо доказателство. Но много по-често очакваме от литературната критика да избягва дълбочината и да бъде сама приятно четиво. Дори в
българския език има отлагания на това очакване. Докато a literary critic е и авторът
на „Увод в литературната теория“ Тери Игълтън, Никола Георгиев обикновено е
представян като литературовед или поне литературен теоретик, но на практика
никога като литературен критик.
И последно около заглавието. Защо „Литература около нулата“? Дали трябва
да предизвика асоциация с температурата на замръзване или с представата за
извечна застиналост, дали е намек за морското равнище и за трудното отлепяне
от него, дали някой ще се сети за 2000 година като уж момент на ново начало,
или някой по-ведро ще види в това метафора за точка, по която се мери всичко
останало? Впрочем при една от редакциите на ръкописа работното заглавие беше
„Литературата на 90-те и на нулевото десетилетие“.
Благодарностите ми са преди всичко към Михаил Неделчев, в чието списание
„Демократически преглед“ излязоха няколко годишни обзора, но който беше и
един от примерите ми за литературен критик изобщо. Неговият обзор на 1974 г.
с коментара, че на поезията на Стефан Цанев ѝ е минало времето, е сред примерите ми за критическа честност и прозорливост. Нито един български критик не
е заявявал директно, че литературният критик задължително трябва да е и литературен историк, с познание за исторически контексти, континуалности и дисконтинуалности, но също и че истинският литературен историк трябва да изпитва
вълнение от живата литература, да има сърце на оперативен критик. Благодаря
също на приятелите ми Бойко Пенчев и Пламен Дойнов, чиито критически текстове са ме карали да търся свой отговор на общите за нас въпроси – а те винаги са
засягали проблемите с българската литературна традиция и взаимоотношенията
на новите писатели и критици с нея. Благодарен съм на завеждащите редакциите
на всекидневници, които са ме канили като автор, въпреки че са знаели какво си
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навличат на главите – Бойко Ламбовски, Ива Йолова, Иван Матанов, Светломира
Димитрова, Богдан Русев. Благодарен съм на Георги Чобанов, който осъществяваше публикации в сайта Литернет – винаги с критическо разбиране. Изключително
благодаря на Албена Вачева, която през 2005 г. ме покани да изнеса лекция в
рамките на нейния проект в Югозападния университет „Литература в дискусия“,
благодарение на което се роди един от най-обобщаващите и рискови текстове,
включени тук. Благодаря на всеки един от членовете на семейство Панайотови,
собствениците на книжарници „Хеликон“, благодарение на които разбрах какво
значи един критик да се срещне челно с влака на книжния пазар. Остротата на някои от включените тук текстове пък беше накарала Светлозар Игов да се разпознае донякъде в този хашлашки на места критически почерк и да ми разкаже на
няколко пъти как той, Михаил Неделчев, Енчо Мутафов и Огнян Сапарев са били
наричани от Васил Попов „пакита“ – от пакостници. За някого част от текстовете
в книгата ще попаднат в раздела Juvenilia или поне ще бъдат схванати като образци на писането на един млад и неособено сдържан критик. Поне текстовете от
първия раздел. Аз самият съм сред тези читатели на „Литература около нулата“.
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Свидетелство по спомен
на Стоян Райчевски

МИТКО
ИВАНОВ

На 28.09.2017 г. в парк „Славейков“ (Старите гробища) Стоян
Райчевски разказа на Митко Иванов следния личен спомен –
описание на мястото, на което са погребани екзекутираните от
„народния съд“ през 1945 г.:
„Майка ми посещаваше мястото на гробовете, за да отдаде
почит на брат си, също разстрелян. Водеше и мен, макар че бях
дете и не разбирах точно какво се е случило и се случва.
Беше на това място,
където съм застанал сега
в края на диагоналната
алея, която идва от „входа“ на гробището (зад
спирката срещу болницата) към дн. к-с „Славейков“. Алеята според
мен е по същото направление и днес. Кипарисите по нея ги помня ясно,
но бяха много малки.
Т.е. мястото трябва да
е на няколко крачки от
дн. транспортна улица
– изглежда, че тя не е
разширявана. Нямаше
надгробия или някакъв
друг знак, а само две ниски елипсовидни насипчета като ниски
могилки по няколко метра, много близо една до друга. В два
общи гроба са били положени труповете.
Майка ми посади люляк, за да се отбележи и помни мястото.
Не зная дали днес още расте, не го виждам сега. Пролетно време може да се провери.“
28.09.2017 г.
Старите гробища на Бургас
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БУРГАСКАТА СИНАГОГА – ГОЛЯМОТО БИЖУ НА ЕДНА МАЛКА ЕВРЕЙСКА
ОБЩНОСТ
Историята
на
бургаските
евреи
започва след Освобождението на България, 1878 година.
Прозрял
големите
възможности за търговия, които малкото
бургаско пристанище
е предоставяло, първият евреин, установил се тук, бил търговец на портокали.
Както се казва, неговият просперитет
и
авантюристичен
дух повлякъл крак
и няколко големи
еврейски фамилии
от развитите тогава
Ямбол и Карнобат се
преселили в младия
Бургас. Преброяването през 1901 година показва, че цялото
население на Бургас е било 5000 жители, от които 650 евреи.
За десет години, еврейската общност в Бургас се превръща в
една богата и авторитетна община. Тя построява свой молитвен
дом – синагога, училище за девойки „Алианс” и начално светско училище за еврейските деца.
Преди 100 години центърът на въртене на обществените
центробежни сили, за всяка една общност, било то християнска, израилтянска или мюсюлманска, е бил храма. Именно
затова бургаската синагога е строена мащабно, пищно, с претенция за дълголетност и величие. Авторът ѝ е италианският
архитект Рикардо Тоскани. Едва ли днес има някакво значение

АЛБЕРТА
АЛКАЛАЙ
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колко е струвала земята, която Челеби Презенти, богат търговец на жито е подарил на еврейската община за построяване на синагогата или колко е дала тази
община за строеж или за вътрешното и обзавеждане. Във всеки случай то е било
много. Но това, което има значение, е че юдаизмът тълкува благотворителността
не като дарение, за което трябва да се благодари, а като задължение, което трябва
да се спазва. Това е така наречената Цедака. което означава, че за да бъдеш добър
евреин, трябва да даваш на другите. Затова евреите не изобразяват Божия образ,
защото в лицето на другия, на ближния те могат и трябва да съзират лицето на
Господ. И той изисква цялата им любов и отдаденост.
Родена с това вдъхновение, бургаската синагога е завършена през 1909 година.
Със своята красота и изящество тя изненадва всички. Сравняват я с Флорентинската синагога и с базиликата "Света София" в Истанбул. В нейната архитектурна
стилистика откриваме както елементи на неокласицизъм и романтизъм, който
срещаме в бургаската църква "Св. Богородица" например, така и ориенталски декоративни елементи, испански и мавритански мотиви, напълно непознати за нашите географски ширини.
Това е духът на Испания, който евреите, прокудени от инквизицията през 16
век, макар и намерили нова родина на Балканите, продължават да носят в себе си.
Споменът и копнежът за Златния век на Испания, за онази култура и естетика, са
вградили 4 века по-късно бургаските евреи в своята синагога. Достатъчно е било
само да се погледнат прозорците на синагогата: витражи с цветовете на дъгата,
които вплитали шестоъгълните еврейски звезди в своята пъстрота. Стените били
изрисувани с фигурални орнаменти в синьо, жълто и червено, непознати за синагогите в Западна Европа или Русия. Предполага се, че фреските са работа на известния художник Тодор Карасимеонов. Високият централен свод бил тъмносин,
покрит с ярки златни звезди. Архитектът Тоскани е поставил над молещия се човек
едно прекрасно звездно небе. Може би е вярвал, че човек може да почувства Бог
само чрез красотата на природата, а може би е пресъздал атмосферата и интериора на италианските ренесансови храмове, изрисувани от ръката Микеланджело
и Караваджо, днес няма как да разберем.
Освен с орнаменти, стените били украсени с каменна дантела и дърворезба.
Мълвата говори, че бургаската синагога е втора по красота и импозантност на Балканския полуостров. Изящната дърворезба била работа на видния за времето си
карнобатски мебелист – дърводелец Камил Басан. Негово дело са и столовете, и
подиумът, на който равинът чете молитвите, и нишата, където се поставя Сефер
Тората или Книгата на Петокнижието. Всичко това било обвито с дървени цветя, с
линии, които се гонят и пресичат в изящна хармония. Завеските, които покривали
Сефер Тората, били от червен плюш, а думите – благословии, извезани върху плата, били от сърма. Синагогата е била осветявана от шест величествени полилея със

MOPE

147

свещи и кристални украшения. В средата висял различен полилей, в черно и бяло,
подарен на синагогата от семейството на Нисим Бичачо в памет на младия им
починал син. Особено монументални били четирите големи мраморни колони,
които носели купола на синагогата. Образно те били стожерите на цялата сграда.
Два големи балкона, построени етажно един над друг напомнят за архитектурната подредба на балконите на Миланската скала. На първия балкон, обикновено
стояли синагогалните хористи, които пеели прочувствените стихове от Псалмите
на Давид.
Непосредствено до тях и на втория балкон сядали жените, отделени от мъжете
В това разграничаване не е случайно. Жената в еврейското мислене е последното творение на Бог преди съботния ден или края на Сътворението. Тя е перлата
на Божията корона. Приема се, че единствено заради нея можем да говорим за
човешко съвършенство. Точно заради това в Бургаската синагога на жените е отредено да стоят по време на молитва горе, на високо, близо до звездното небе.
Интересно е, че до синагогата се е намирала малка сграда, така нареченият
Мидраш, в който са се извършвали ежедневните и съботни молитви. А в голямата
синагога са се извършвали служби само на празници. Като че ли на хората им е
било непривично да използват тази красота в своето ежедневие. Съзнателно са
пазели сладостта от преживяването да си вътре в синагогата само за празниците.
На празници и сватби там се е стичало цялото бургаско еврейско общество.
Там отивали и богати, и бедни, и млади, и стари, както се казва: “Пред Бог всички
сме равни”. Последните редове на големия партерен салон били запазени за децата от еврейското училище, облечени официално със сини шапчици – униформата на училището. Точно те днес разказват за прекрасния глас на последния равин
Шалом Симха, който завинаги се е врязал в съзнанието им.
На сватби булката, младоженецът и кумовете стояли от лявата страна на фоайето и всички евреи на града минавали да ги поздравят. Черпило се е с традиционни за испанските евреи сладкиши. Синагогата е била както духовен, така и
социален център за еврейското общество на Бургас. За днешния дигитален човек
е трудно да си представи, че тогава новините и клюките са се разказвали точно
на такива места. Там малката общност е давала точната си оценка за това кое е
добро и кое зло, не по Божиите, а по човешките критерии.
Бургаската синагога бързо преживява годините на своето величие .С приемането на фашисткия закон за Защита на нацията през 1941 година за евреите предстоят изключително трудни години, години на голямо изпитание. Както не веднъж
в историята пред тях е поставян въпросът за физическото им оцеляване. Общественият живот на евреите е забранен. В синагогата е тихо. Тишина от болка, обида,
тревога и страх. И в тази тишина евреинът търси гласа на Бога.
Днес всички си задават въпроса “Кой спаси българските евреи от лагерите на
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смъртта?“ Сега всеки има може би и свое мнение. Показателен обаче е отговорът
на бургаските евреи, които на 10 септември 1944 година се събират в синагогата и
извършват благодарствена служба за българския народ. Те благодарят на Бог и на
България за своето спасение.
Споменът за активния и пълноценен живот на евреите както в Бургас, така и
в цяла България, преди Втората световна война е жив. И затова е напълно разбираемо желанието им да се отворят отново фабриките, дюкяните, синагогите,
училищата, организациите. Но още в първите години на социалистическата власт
опитите да се възстанови еврейският социален и религиозен живот са обречени
на неуспех. Новият режим идва с нов Бог – комунизмът. През 1948 - 49 година 45
000 български евреи заминават завинаги за Израел. Те заминават със своята България в сърцата си. Днес, 50 години по-късно в Израел има пет периодични издания, списвани на български език. Днес можете да чуете по-възрастни израелци да
си говорят на български по улиците и ако спрете някого от тях, той просълзен ще
ви изпее ”Мила Родино” и ще ви разпитва за България.
След това масово изселване в България остават 5000 евреи, а в Бургас – около
150 човека. Народната власт решава, че тази шепа хора нямат нужда от свой молитвен дом и им отнема синагогата. Сградата с уникалните фрески е пребоядисана, всякаква религиозна символика – заличена. Изчезнали са кристалните полилеи,
разрушени са витражите, мраморните колони, религиозните книги и важни документи, които всеки храм пази, вероятно са унищожени. Балконите – превърнати на
два етажа. Столовете, дървените орнаменти, каменната дантела – всичко това днес
е единствено в спомените на хората. Цялото това разграбване символично прилича
на поругаването на Храма в Ерусалим от гърците, по време на неуспялата битка за
елинизация на евреите, водена от Антиох Епифан през втори век преди новата ера.
Но не съвсем. Защото сградата на Бургаската синагога е превърната от социалистическата власт в картинна галерия. Години наред в сградата на бившата синагога стоят платна на големи наши майстори на художественото изкуство. В нея се
провеждат литературни четения, камерни концерти и всякакви срещи с културата
и изкуството. И в това намирам символичното спасение на синагогата от варварското поругаване на храма. Защото нали именно изкуството е чудото на Творението?! То е това, което ни издига и превръща в създатели. И може би точно така
изпълняваме Божия замисъл да съществуваме по Негов образ и подобие.
Въпреки че вече десетилетие, сградата на синагогата е върната на собственика
ѝ – организация "Шалом", тя продължава да бъде Градската художествена галерия. И ако влезете днес в нея и се качите горе, близо до купола, ще видите как на
места мазилката е паднала и златните звезди, вече много избелели, са се показали. Те още искат да светят. И ще светят, може би завинаги за тези, които пазят
спомена за Бургаската синагога.
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КРИТИКЪТ КАТО НЕ-ПОСТМОДЕРНИСТ. „ЛИТЕРАТУРА ОКОЛО
НУЛАТА“ ОТ ЙОРДАН ЕФТИМОВ
Книгата на Йордан Ефтимов „Литература около нулата“ събира четвъртвековните
обобщаващи критически текстове на автора в различни издания – не само „бавни“
като списанията „Демократически преглед“
и „Мениджър“, но и „бързи“ като всекидневниците „Труд“ и „Стандарт“. Част от тези
текстове по принцип са замислени като
антрефилета, те проследяват актуалността,
бързо оценяват и рискуват да предложат
моментна снимка с широк обектив. Точно
такива „мащабни“ снимки са обзорите на
българската литературна продукция през
90-те години на 20. век, правени като реплика на обзорите на Алберт Гечев и Никола
Атанасов от началото на 20. век, на Михаил
Неделчев и Светлозар Игов от епохата на
социализма. Самият автор пояснява, тези
текстове са „форма на литературна журналистика и литературна публицистика“.
Но книгата си е поставила доста по-високи
цели от това да предизвиква, да бие публицистична камбана; тя иска да забие стрела
в сърцето на настоящето на литературата,
да улови същината на литературното ни
съвремие, да регистрира „духа на времето“. Още по-точно – да отчете смяната на
ценностната система по време на междинното българско време, в което културата
бавно съблича кожата си от предходния
период. Толкова бавно, че Йордан Ефтимов
бурно реагира с революционен патос и колажно пренареждане на официозните норми за видимост в литературата. Гледната
точка на Ефтимов се ръководи от обективно
случване в литературния живот – прехода
от централизация към децентрализация
в литературния живот. Амбицията на този
поглед е да обхване и оцени литературните факти и литературния бит по друг начин,

но дефакто тъкмо децентрализацията го
ограничава в онези творчески изяви, които удовлетворяват възможността да бъдат
игрово разиграни. В този план традицията
е използвана само като отправна точка с
определени заявени идеи, синовно-бащинските връзки са отречени, което наистина съсредоточава критическия фокус в
„сега“, в момента на актуалното раждане
и разиграване. Поради социалистическата
организация на литературното поле хората
по време на социализма са се доверявали
на книгата като разпознаване на себе си,
след падането на режима времето бясно се
върти, заличава и изхвърля напред факти и
автори, разбърква ги в привидно безредие
(в което Йордан Ефтимов твърди, че може
да види ясна логика). Така че литературата
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вече не е социален език, а актуална гледна
точка, която регистрира, като твърде често
избягва оценките, особено моралистичните. На корицата на книгата е извадено изречението на Светлозар Игов: „Йордан Ефтимов споделя идеята, че не литературата
е в криза, а че нейното пълноценно битие
е затруднено поради зле функциониращата
критика“.
Една от категориите, с които воюва Ефтимов, е вечността. Тя е идея в теориите за
гения, удобна за социалистическата епоха,
в която авторите бяха административно
оценявани като значими , епоха, в която динамиката трудно беше допускана. Да не говорим за полемиките. Време, в което може
да се посочи едва ли не само спорът между
Тончо Жечев и Никола Георгиев, почиващ
наистина на автентични творчески идеи и
енергии. Държавата режисира, оценява,
награждава или отрича. При изтеглянето на
държавата литературата изпада в криза не
защото е била несамостоятелна, а защото
критиката е склонна към обслужване на конюнктури. Клопката на 90-те литературата
да се гледа само като актуалност и да се отрича почти всичко преди „сега“ не отминава и Ефтимов – в текстовете му, например,
оглеждащи литературата на 1996-а, 1997-а,
1998-а. Но при него тя е взета не толкова от
мода, а присърце. Споделена е идеята, че
авторът е възможен в своето време, което
е отхвърляне на романтиката на естетическото четене, на тишината на четенето-наслада. Или просто – на вечността. Но това
не спасява критиката от естетическите ѝ
отговорности. А след падането на режима:
„В България вече не се вярва на критиката.
Самата тя не вярва на себе си. Тъй че тя вече
и не опитва да говори за книгите, а само ги
показва“.
Ако читателят на „Литература около нулата“ си даде сметка, че това е позиция на
сърдит млад човек в средата на 90-те си го-

дини, може и да провиди зад мрачния патос на оценките черен хумор. Тъкмо това е
и една от новостите в критическия език от
90-те години, представител на който е Ефтимов. Критикът видимо избира да пише в
някакъв метафоричен ключ, който следва
неотклонно съответния текст и който би
трябвало да предлага и обективно описание, и оценка. Така един от прегледите на
години е решен през призмата на зимата,
друг – на океана с обитателите му, трети –
на търговията. В „Литература около нулата“
не са включени рецензии, но тъкмо рецензиите на Йордан Ефтимов, Георги Господинов, Пламен Дойнов и Бойко Пенчев в общата им рубрика в „Литературен вестник“
в началото на 90-те бяха образци на охудожествена критика.
В текстовете на Ефтимов образцовият
списък е обявен за стара идея, но това е
опасност, защото се появяват всякакви списъци от всякакви хора, вътре натъпкани с
всякакви пишещи субекти. Накрая и самият
Ефтимов се съгласява, че „кандидатите за
слава“ са неизкоренимата вечност. Въпреки
че постмодернизмът не пита кое е „талантливо“ и кое не е, Ефтимов май не се съобразява много с това. Той поема ангажимента
да открои присъствията в „сега“, да уточни
фалшиви претенции, да регистрира факти,
крепящи се на здравите въжета на външните обстоятелства. Според него тъжно е, че
се загубва идеята „да се търси емблемата
на настоящето“. „Днес всеки втори критик
дава без угризения подобни определения
за всяко творение, на което симпатизира по
една или друга причина“. Осъдил тази безпринципност, Ефтимов откроява имената
на Георги Господинов, Златомир Златанов,
Ани Илков, Владимир Зарев, Алек Попов,
Кристин Димитрова… Влиза в автентична
схватка с модите, които винаги модифицират и с плитки корени се засаждат в литературната градина, готови да бъдат оскубани
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на мига и засети в друга леха. Като прокламираната, например, идея, че българската
литература е мъртва, защото не се е борила
срещу комунизма, а в следващ момент се
превръща в идея за мъртвата литература
поради липса на читатели (съвсем не български патент, впрочем). Централизираната
власт – патриархална, държавна, естетическа – се обявява като ненужен вече „селски
елит“, сантиментално вгледан в автора-демиург.
Една от препирните в първите години
след падането на режима е тази – има ли
поколения? Въпросът се схваща наболял,
защото предишното време десетилетия наред държи литературната интерпретация в
менгемето на поколение, още по-точно – на
фаворизираното Априлско поколение, което година след година се раздува, за да се
докаже неговата вечност (в услуга на режима). Естествено е, че в постмодерния хаос
това ще е възможност и на размишление,
но и на разправа със „задължителни истини“, прокламирани в тоталитарното общество. Но понеже в първите години от прехода всичко, което „е“ всъщност „не е“, то
всеки клейми поколенията като гнила истина, но най-вече с надеждата да се вреди и
той в някакви списъци, в общи полета с фаворизирани езици. Ефтимов вижда поколението като политическа договореност, то не
е и хронология, не е и естетика, то е етикет,
изработен за удобство на литературната история или критика. Но твърде много ползван с манипулативна и конюнктурна цел.
Дълги са страниците, в които Ефтимов спори с автори на поколенческата идея, като
им посочва, че във времето на разгъващата
се култура поколенията служат за определяне на политически общи договори, а това
погубва индивидуалностите.
Етикиран като революционен постмодерен гамен, Йордан Ефтимов всъщност в
дълбините си е доста романтично настро-
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ен и искрено отхвърля или приема. Отсява
стиховете на „артистки“, „естрадни певци“,
екстремни „феминистки“, на амбициозни
университетски писачи на художествена
литература, ужасно смешно се шегува с
пазарната продаваемост на мемоари за
супергледачки, с лекота ги нарича „дивотии“. Постмодерната равнопоставеност на
фактите не го привлича особено, нито пък
колективните събирания на еднаквости.
Йордан Ефтимов успява да заяви собствен списък на сериозната литература и тази
заявка няма общо със самодейността, нито
с провинциализма като категория. Никъде
не афиширащ националната идея в литературата, Ефтимов всъщност я защитава, тъй
като му е ясно, че „германската оценка на
българската литература“ още не е настъпила. Да обясним, че метафората просто визира невъзможността на литературата ни
да се впише в международната комуникация. Липсва подготвена среда, която да диалогизира равностойно и да отгледа идеи,
които да превърнат региона в интересен
език на изкуството. Откъдето и битовизирането и социологизирането на проблемите.
Е, тук вече идеята за „висока литература“ е в обръщение само в националната
ниша или по-скоро – само в индивидуалната ниша на всеки един. „Живеем в ситуация, когато, ако нямаш вътрешна мяра,
няма как да се научиш“ и това е важна
опорна точка за Ефтимовите осмисляния.
Тя вижда протичащата литература, разпада
на колективността и централизма, но стои
далеч от самодейността, продиктувана от
липсата на собствена стабилна ценностна
система. Пренареждането на списъците
не са лошо нещо, даже напротив, но само
когато се правят с вътрешен стабилитет и
отработени собствени идеи. Иначе дал бог
амбициозни критици, изпълнени с надежда, че модите и конюнктурите ще ги направят значими. Дал бог и още по-амбициозни
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автори, уверени, няма високо и ниско, че
„духът на времето“ ще ги впише и в по-бъдещи списъци. Поне в изброяванията. В полиберални култури, които ние комплексирано наричаме по-цивилизовани, идеята за
„висока литература“ е определена като „островна“, но видимо Ефтимов не е съгласен с
това и ясно работи с категории като литературна значимост и графоманска вълна.
В социалистическата, както и в последващата я вече либерализирана българска
литература липсват достатъчно значими
дебати, скандали, полемики, противоборства. През 90-те години на миналия век има
имитации, но не и подобни ситуации, изпълнени със смисъла на спора и отстояване
на убедителни идеи. Една от имитациите се
случва тъкмо чрез използването на поколението като смяна на ценности и господстващи естетики. Само че поколението е отнесено към отминал период, а съвремието
не е впрегнато в никаква идея, освен че е
сега е дошло неговото време. В този смисъл
Ефтимов силно възроптава срещу подобен
волунтаризъм, граничещ с позната партизанщина. Това е центърът на текста „Кой
писател и кой читател?“. Критика и критици,
които не знаят какво искат от себе си, не
знаят и какво да поискат от другите. Защо
ги хвалят или отричат. Тази теза на Ефтимов
не почива на морализаторство, а на реални
наблюдения върху ситуацията, която отдавна (а всъщност кога ли?) не е чисто идентична. И в новото време играят познати фактори – кой с какво се е обвързал. С издания,
например, пропагандиращи определени
политически интереси. Ето ти една от настоятелните идеи на прехода – че литературата
е политическа материя. Виждането ѝ като
естетика е възможно в по-мащабни епохи,
но къде ти днес, в ежедневната динамика
да има време да се отработва цялостен културен език. Харесваш този, отричаш другия
заради осребряването ти като критик – от

конюнктури, от издания, които плащат, от
моди. Подобен волунтаризъм всякак се опитва да имитира скандал, чрез който да се
легитимират други списъци в изкуството и
културата. Старо-ново, както се казва. Реакцията на Ефтимов е искрена, тази въдица е
фалшива, тя няма да извади риба. Иначе казано – тя не е автентична, а поръчкова, има
малко общо с естествения естетически развой на литературата. Но затова пък е хватка
на всяко модерно общество, произвеждащо агентура. И всеки образован човек различава почерка на естественото убеждение
и поръчковия език. Защото политическото,
когато е кауза, е стабилно. А когато не е стабилно, е квазиполитическо, платено. И не е
нужно да се цитира тук необичаното от 90те години есе на Цветан Стоянов „Геният и
неговият наставник“. Необичано, защото е
в парадигмата на авторите-демиурзи. Не,
идеята му е съвсем друга: това е вътрешната и непобедима сила на дарбата. Параметрите на също необичаната от 90-те дума
„дарба“ е не само вътрешната убеденост,
тя е в това, че изкуството е „въпреки всичко“, отдавнашна теза на Светлозар Игов. Че
сътвореното, когато има потенциал, бавно,
но сигурно пробива със собствена енергия,
къса въжетата на пара-факторите, за да заговори само. Романтика, ще кажат мнозина.
Нека е така. И в този смисъл Ефтимов май
не е съвсем чист спрямо постмодернизма.
Пазарът е център на внимание през последните две десетилетия, но колко са българските критици, които познават отвътре
пазара? Многобройните статистики, които
Ефтимов прилага в книгата си относно пазара, са уникален материал за размисъл.
Също и текстовете за ангажирането на медиите с литературата, зависимостите от
хонорари или обвързаността с институции,
които могат да повлияят на разпространението или престижа на даден автор или
произведение. И тук Йордан Ефтимов отно-
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во бяга от разбирането, че пазарният успех
е успех в литературата. Критиката би трябвало да обясни на много хора защо „не са
писатели“, а просто амбициозни графомани, възползвали се от либералното общество и неговите пазарни закони. Тъкмо критиката трябва да изтегли граница между
масов вкус и изкуство. Според „Литература около нулата“ работещите литературни
институции в България по-скоро имитират
качество, отколкото са подготвени да го открият и лансират. Особено комично звучи
статията „Христо Ковачки като читател“, където всеки парвенюшки жест е представен
от медиите като просветено меценатство.
Или пък статията „Как да се ориентираме
в класациите?“, в която самото задаване на
подобен въпрос крие пълното недоверие
към награди, списъци и оценки. „Явно е,
че „столичните“ журита прокарват интересите на една или друга клика…“ Пазарът е
актуална регулация на литературния успех,
но само той не е достатъчен. Както е отбелязано в книгата: „Високата литература не
се ражда от низовата, а от наличието на
просветена публика“ . Пазарът, литературните клики и ангажираните с някого или
нещо медии са част от литературната социология, те натурално илюстрират оголения скелет на литературата, но да остане
една литературата само на тяхната висота е
крайно опасно. Всъщност точно тези параметри са „духът на времето“, те се опитват
да дадат „легитимност“, рекламата трябва
да бъде отговорна в избора си, да посочва
онзи „продукт“, който може да я понесе.
Странно съчетание между постмодерната
дистанцираност от „обожанието“ на обекта
и отговорното посочване и мотивиране на
„качеството“. Идеята, че преди едно произведение или автор да станат обществена
договореност, трябва да намерят легитимация на качеството си в критиката е широ-
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ко застъпена в книгата. Затова е нужно медиите да изработят критериите си, Ефтимов
не е чужд на идеята за елит, т.е. за медии и
институции, които да отделят литературата
от сублитературата.
И какво излезе? Младежката игрова гаменщина на Йордан Ефтимов е заредена
със сериозни въпроси: да се отдели значимата литература от ширещите се масови
вкусове; да се стабилизират литературните
институции и да промислят своите идеи за
качество; критиката да се задълбочи, да
надмогне просто посочването на фактите,
а да потърси смисъла; убеждението, че
формата, пазарът, „духът на времето“ са
нещо, но далеч не всичко. Всякак може да
се погледне на тази книга, но е сигурно –
тя не е фалшива, нито користна, нито конюнктурна. Тя поема риска да оценява, да
отсява, да прави списъците на времето, да
посочва механизмите на литературния живот. Подзаглавието на книгата – „Сбъднати
и несбъднати проективни анализи и ангажирани прогнози“, въпреки заложената в
него ирония, крие не малка авторова амбиция. Част от прогнозите на Ефтимов днес
вече не са прогнози, а утвърдени истини.
Това са имена на автори, доказали се като
значимост – Георги Господинов, Ани Илков,
Алек Попов… Въпреки различните статии и
кратките антрефилета, портретът като цяло
е нейният жанр. Това е и увереността, че
масовият вкус на съвсем необразованата
публика ще бъде преодолян и литературата ни ще бъде гледана чрез професионален
обектив. И най-накрая – именно иронията е един от начините за преодоляване на
провинциалната патетика и съблазънта на
бързо придошли моди, без здрав корен в
националната традиция.
проф. Антоанета Алипиева
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ДВЕТЕ КУЛТУРИ НА СЛОВОТО В
„СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО“,
СИМЕОН ДИМИТРОВ
В тази книга триптих („Несъответствия“,
„Градина на стихиите. Екстази“, „Импулси
на проникновението“) откриваме поезия
на духовното търсене – взирането в битието
със сетивата на духа, но точно толкова това
е и поезия на философско осмисляне на
интуиции и познавателни взривове. В тази
поезия познанието като такова сякаш възстановява най-древната си процесуалност:
от докосването и усещането през интуитивното преживяване на смисъла в образ до
мисловното обозрение. Затова тази книга
представя завидно цялостен мироглед.
Подобно на предходните поетични книги на автора тук отново ще открием въпросите за човека – „стръв на Бога“ или „материал отпадъчен“, Съществото Земно или
Небесния:
И сред гнездото на душата ми,
която съкровено мъти,
разперва перушинка златна
загадката:
Аз кой съм всъщност!
„Фокус“
Но колкото и да е взряна в перспективата Аз-битие, тази поезия създава и обобщен портрет на Другия съвременен човек,
портрет на човека на навичните щампи,
изпаднал в автоматизма на повторението на мислене, говорене, действие в един
свят, прокъсал връзката си с онтологичния
корен. Метафора на това откъсване е стената „Издигната от нас./ (Защото Бог не я
познава!)“. Това е свят заразен, пленен в
материята и ослепял от моделите на ниската социалност. Човекът е сякаш неспособен
да отскочи над навика и да види абсурда
на съществуването си, на мисленето си, на
говоренето си, защото е отвикнал да търси,
защото профанското високомерие на вре-

мето го е отчуждило от собствената му същност. Човекът не се пита: „Подвластни на
какво живеем?“ А онази стена е превърнал
„в кумир“, на който отдава обожанието си…
Метафизичните търсения на индивида
са занимание самотно. Търсещият субект
в тази книга непрекъснато преоткрива
дълбоката си връзка с битието и оразличаването от шаблона е естествен идентификационен маркер в тази поезия, но героят
не избира позата на отчуждения избраник.
Колкото натежава в смисъла на посланието
Аз, толкова силно внушение носи и Ние. В
тази философстваща поезия драмата идва
от горчивината и възмущението заради
подмяната на изконните аксиологичи матрици на човека. Драмата на просветленото
съзнание е и в разбирането, че лечението и
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промяната на човека са съзнателен избор,
а кръгът изглежда омагьосан. Истинското
общуване не се случва, а то е възможната
провокация за пробуждането.
Тази кризисна ситуация намира силен
израз чрез темата за словото, една от основните теми в поезията на Симеон Димитров. В предходните му поетични книги
„Безмълвен събеседник“ и „Безкрайните
интонации на смисъла“ словото има изключителен статут. Себесъздаващият се
в мащабите на духа човек в акта Аз Съм
открива словото, поезията като субективно постигнат език. Словото е лоно, което
преражда човека. В поезията на Симеон
Димитров човекът преминава през думите
и се пресъздава чрез/в словото си. В този
смисъл поезията е плод на битийно пътуване, поезията е и пресъздаване на пътя чрез
думи. „Поетичното“, поезията на вселената, е достъпно за човека, ако се стреми да
се случи в собствената си същност в земното битие.
Но наред с това слово в поезията на Симеон Димитров откриваме и думите от последните времена, които са се превърнали
в „обозначения без значение“, в празни черупки. Това е езикът на обсебения от щампите човек, симптом на зациклилото в дихотомиите човечество, пародия на битието-в-словото. Тези думи създават шум (този
мотив в поезията на Симеон Димитров
напомня категоричността на Вазовия жест
„Има шум, ала няма живот.“, „Пустота“):
„Словесна смрад залива днес света“ („Общението“). „Думите влечуги“ ни връхлитат,
опустошават ни, пораждат епидемията на
артикулирането „без памет“, „със злоба“,
„без цел“. Словото не може да осъществи
действителен акт на общуване, собственото си предназначение: „Говоренето! Опит
за общение?“. А пишещият субект има диалогична нагласа, отвореност за истинско
общение. За него и говоренето, и писането
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са акт, призоваващ битието и споделящ битийно преживяване.
Така в тази поезия се очертават две култури на словото. Едната на търсещия, осъзнаващ цялата сложност да си човек, да си
земен и отвъден едновременно, другата
– на „дневни сомнамбули“, зациклили във
времето, в едно „Средновековно Днес,/
лишено от Изящество и Бог.“(„Кладата от
думи“).
В контекста на тази драматична раздвоеност втората част на тази книга, „Градина на стихиите“ сякаш идва да припомни
онова „райско състояние“, в което човекът
е способен да открива Бог навсякъде и
словото му е възторжена благодарност за
Сътворението. Въздух, вода, земя и огън
– първоелементите на земното битие, са
преоткрити като „образ на създателя“, природата – като „другото лице на Бога“. Ако
трябва да се определят жанрово, тези текстове са най-близко до одическата поезия,
но авторът ги определя като „екстази“. (Те
може би ще припомнят на българския читател за лирико-философските миниатюри на
Иван Цанев, за пролетните води и възторжения поглед към земното, за щедростта
на славослова.) Защо екстази? Ако се оставим пишещият да ни води към словото си,
трябва да се вслушаме – „езика във езика
да прозрем“ („Ловец на думи“). Човекът се
е докоснал в екстатическо преживяване до
поезията на вселената и словото не желае
да се идентифицира по друг начин, защото това означава да се откаже от чудото на
духовното събитие. Такова подреждане на
йерархиите в творчеството на Симеон Димитров се открива и в предходните му книги – ще повторя в общи линии това, което
писах за тях: в духовното преживяване е
постигната същността на словото и то не
желае по-тесните дрехи, ролите и маските
на литературата. В предговора на тази книга Георги Каприев заявява: „Става дума за

156

MOPE

профилирано метафизична поезия, отвеждаща извън литературата.“ В стихотворението „Ваяние от думи“ героят на Симеон
Димитров се обръща към думите: „благоговея пред корените ви духовни“. Тази устойчива съпротива към литературния стандарт
можем да обясним и като отказ да впишеш
словото на сакрализираното откровение в
графата „изкуство“ на това „мъртво време“,
в което често кънтят празни думи.
Темата за думите, за писането и темата
за съществуването са толкова силно и дълбоко преплетени, че човекът диша чрез думите – вдишва дух-слово и издишва-проявява дух-слово: „не дишам вече въздух,/ а
вдишвам и издишвам думи“. И ако говоренето в мъртвото време става все по-трудно
– „с остатъчни парчета от речта“, то писането е ритуал, чрез който човекът призовава
Словото-битие. Като древен жрец извършва
повторение на свещеното, заземява Божието тайнство на Сътворението чрез думите си
във форма и звук – „когато ви изписвам,/ ви
изричам“. Това е изборът му – да стане словото и въздух, и земя, и вода, и огън – свят,

в който можеш да си завърнеш първичния
смисъл на битието. В един от епиграфите на
„Градината на стихиите“ четем:
В търсене на сигурност и нужда от
утеха
аз прекосих Градината на Божите
стихии.
Дали ще се завърна, ако ги намеря?
Дали ще се намеря, ако ги завърна?.
А в послеписа – героят се е преживял
като прашинка от танца на Сътворението,
от Божите стихии и признава: „във тях перото си потапям“. Писането, изричането на
думите се превръща едновременно в акт на
завръщане на свещеното и в акт на намиране на себе си в и чрез словото. Ако си го
преживял поне веднъж – думите да се раждат в екстаза на откровението, това е словото ти, така мислели древните. Ние може
и да сме го забравили днес, в света на брътвежа, но героят на Симеон Димитров заявява: „Аз нямам нищо общо с това време.“
(„Призив“).
Добрина Топалова
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ФИЛИП ДИМИТРОВ И НЕГОВАТА ВИЗИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНСКА ИСТОРИЯ
„Братя“ е поредната книга на Филип
Димитров, която чета, девет години след
излизането на „Политическото представителство след комунизма“.
Бившият премиер на България има афинитет както към чистата белетристика, така
и към проникновени и точно поднесени политически студии и анализи.
Притежавам негови книги и от единия,
и от другия вид.
Той е на еднаква висота и в „Ибо живяха, Господи“ (1991), и в „Митовете на българския преход“ (2003).
„Братя“ обаче продължава търсенията
на една трета линия в творчеството му, която отвежда към „Истинската история за рицарите на кръглата маса“ (1997) и особено
към „Светлина на човеци“ (2003) – микс от
историографско изследване и роман с нов
поглед към известни герои и събития..
„Братя“ разкрива Димитров като визионер – ерудит, който си поставя амбициозната задача да осмисли и даде своя визия за
християнската история на България до падането ѝ под византийски гнет – при това,
поднасяйки я – подобно на Фани Попова
– Мутафова – в общоевропейски контекст.
Филип Димитров използва новаторски подход – разкрива основните етапи на епохата, разглеждайки съдбата на призваните –
двойка братя, всяка от които е знакова за
определен период от родната ни история.
Възможни са всякакви тълкувания и
коментари на подхода му, а сравненията с
„Успоредните животописи“ на Плутарх и с
„Книга на царете“ от Библията се налагат от
само себе си.

„Братя“ е книга, писана дълго, с вдъхновение и изследователска страст от човек,
едновременно ерудит и дълбоко и искрено
вярващ, преровил всички достъпни документи за епохата – не само на роден, но и
на английски, френски и руски език.
Опасенията ми, че ще чета поредните
дълбоко смислени обобщения на трудно
разбираем псевдоакадемичен език не се
сбъднаха.
И слава Богу!
Димитров ни поднася своя премислена,
изстрадана, иконоборческа версия на времето между IX и XI век.
Хубавото е, че не е обременен и обвързан с постулати оценки, характерни за учени – патрони, към школа или университет,
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че не е дори професионален историк.
Това обаче изобщо не означава, че пише
некомпетентно или като лаик.
Напротив – всяка негова теза и оценка
са осмислени и внимателно претеглени, а
в добавка и всяка братска двойка е интерпретирана с любов и вдъхновение – независимо дали става дума за Константин и Методий, за Симеон и Владимир, за Борис II и
Роман или за Пресиан II и Алусиан.
Димитров стига до важни и интересни
обобщения, които вероятно ще предизвикат обществен дебат, но е любопитно, че те
са поднесени с аргументирана страст, коректно и искрено.
Неговата концепция за общественото
ни развитие през IX – XI век е свързана със
съдбата на Методиевото богослужение,
което за него „ е разделително, тъй както в
крайна сметка било разделително делото
на Лютер, и на Калвин“ в Европа и в България.
Той осъзнава, че и кирилицата, и възможността у нас да се води богослужение
на разбираем език, са феномен за тогавашна Европа, компромис между Рим и
Константинопол, процеп, появил се за миг,
през който сме преминали, получили сме
писменост и самостоятелна църква, но и
сме обречени след това да бъдем постоянно разпъвани между интригите и амбициите на Запада и Изтока, както и да водим
тежка, безкомпромисна, дългогодишна,
изтощителна борба с Ромейска империя, от
която излизаме победени.
Битката с Византия отдавна ме занимава
и аз продължавам да смятам, че това е битка за задоволяване на комплекси от наша
страна, амбиция на настанилия се в чужди
земи завоевател да се мери с държавата,

символ на цивилизацията, вярата и властта.
Филип Димитров регистрира етапите на
тази борба.
Методий остава свободен от император
и папа и служейки само Богу остава истински щастлив и удовлетворен, познавайки
силата на църквата.
За кратко и вследствие на моментната
тогавашна конюнктура.
Симеон просто иска да си присвои империята и той да е господар на ромеи и българи.
Което обаче според тогавашните стандарти означава „на всички и на останалите“!
Роман е по-скоро инструмент в ръцете
на Самуил, мечтаещ за средиземноморска
империя, която да съперничи с ромейската.
Пресиан II се опитва да получи същата
империя чрез династичен брак, като след
неуспешния му опит е елиминиран и ослепен.
Точно той обаче стига до идеята да живее в името на Христа и следвайки методиевите традиции – църквата да е независима
и морален противовес на властта, в края на
живота си умира в близост до гроба на Методий на 63 години.
Най-любопитни са лупингите на Алусиан
– той е съимператор, когато България губи
войната с Василий II, след това е ромейски
сановник и стратег, бяга през 1040 г. от семейството си, присъединява се към войските на Петър Делян, участва в неговото въстание и дори се опитва с щурм да превземе
Солун, после се скарва с Делян, избожда
му очите, връща се при ромеите – своите?,
доживява почетна старост, остава сенатор и
дори дочаква сестра му да седне на трона,
редом до съпруга си Исак Комнин.
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Дали това не е бил неговият късен реванш и смятал ли се е за удовлетворен,
след като чрез сестра си се докосва до императорската корона, години след като се е
отказал от нея?
Или вече е бил разбрал, че империята
не носи Бог, че богоносци са хора и техните следовници, че техен дом е църквата, а
властта се опитвала да владее и над църквата.
„Братя“ е важна и необходима книга.
Чете се с внимание и интерес.
Завладява неусетно и всеобхватно,
включително и с визиите и хипотезите на
своя автор, винаги коректно аргументирани и в добавка обилно гарнирани с белетристични похвати, даващи възможност
на участниците в събитията да се разкрият
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като пълнокръвни образи, близки и разбираеми за всеки читател.
Всъщност това е една добросъвестна и
майсторски поднесена АВТОРСКА възстановка на отдавна минали събития и конфликти, реализирана страстно, точно и с
размах, досущ като поредиците на „History
Channel“.
Книгата предполага и подготвена аудитория, която познава материята и може да
се ориентира в тях.
Но и за останалите – не така вещи в проблематиката – „Братя“ е приятно изживяване и празник на духа, който ни е много необходим в напрегнатото и противоречиво
време, в което живеем.
Борислав Гърдев
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ПРЕХОДЪТ КАТО БУРЛЕСКА
Романът „Ангелът и Яков“ е част от една
вече солидна художествена литературна продукция за българския Преход след
1998-а – изключително проза от България
и задгранични български автори. И мисля,
точно жанрът „бурлеска“ подхожда за този
поглед на Георги Ганев към началото на
Прехода. Романът крие голяма доза автобиографизъм, а читателите от родния му
град Габрово вероятно лесно биха идентифицирали места, хора и събития. Това
не е важно, защото с еднаква сила бихме
припознали тази действителност във всеки един български град. Политическото и
общественото от първите години на демокрацията е пречупено през личните гледни
точки и съдби на трима главни герои – Цацата (Цветан, Цецо), Дон (Дончо) и Джиджи
(Ей Би Си), а събитията са фокусирани в/
около един мутренски бардак („Ла Пиаца“),
каквито имаше (и има модифицирани) във
всяко градче – антипод на кръстопътния
Йовков Антимовски хан. Разбира се около
тях гравитират и други, второстепенни, но
достатъчно колоритни герои – директорът
на провинциалната болница, посткомунистът с прякор д-р Брежнев, „демократът“
депутат Даниел Петрофф, циганинът Чичо,
далавераджия с цветни метали и вторични
суровини; шефът на психиатрията д-р Наумов, бръснарят Добрин Перчемлиев, Рени,
Соня, Желирания, комисарката Павла Корчагина и т.н. Структурно романът е изграден
от глави, които редуват тези трима основни
герои с вмъкването на още един – Ангелът
(бащата на Дон). Важен структуроопределящ момент в наратива е имплантирането
на абзаци с вътрешна реч на героите или
ремарки (предадена в италик и без препинателни знаци), която поставя в личен
контекст разказа и показва отношение към
събитията и другите герои. Развитието на

романа-бурлеска напомня играта карамбол – едно непрекъснато усложняване на
отношения и връзки, които се преплитат и
пресичат динамично и понякога трагично.
Въпреки привидната на места бъбривост,
романът спазва една устойчива композиционна схема с постоянно повтарящи се
елементи от разказа.
Бурлеската позволява на автора да смесва тъжното и сериозното със смешно-комичното, пародията, гротеската и абсурда;
да ни представи едно вариете от герои и антигерои, олицетворяващи духа от началото
на българския Преход – микс от цинизъм,
духовна и социална деградация. Историята
казва, че подобни произведения се раждат
в гранични обществено-политически състояния: филмът „Кабаре“ на Боб Фос отразява
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времето във Ваймарската република през
1931 г. преди идването на националсоциалистите на власт. Дадаизмът от 1916 г. събира много ветерани от Първата световна
война и те изразяват в някаква форма своя
протест срещу войната и световния ред.
Всъщност на граница на епохите обикновено се раждат авангардни естетически
движения и течения, школи, които отричат съществуваща естетика, социален ред
и пр. Въпреки че бурлеската в развоя си е
доста разнопосочна и по-скоро клони към
декаданса, особено с последния едноименен филм-мюзикъл на Стив Антин от 2010
г., но това по принцип отразява желанието
на публиката към забавление в модерния
съвременен свят, към комерсия в изкуството. Книгата на Георги Ганев, спазвайки
външно традициите на бурлеската, опитва
да съчетае драматични житейски послания
със забавление, казано иначе – да предаде съвсем близката ни история като смешно-тъжен епизод от обществения разпад и
първоначалното натрупване на капитала.
Да не забравяме и уточнението към
жанра: „или класови предразсъдъци за
гравитацията“. На с. 362-363 Цацата говори на Джиджи буквално: „Само недей да
въздишаш така, минути преди началото…
И край на класовите предразсъдъци! Тука
правим пари! Това в края на краищата е
едно просто преодоляване на гравитацията… Това е животът! Другото са предразсъдъци. Реалното са парите, а от гравитацията не може да се избяга…“ Думи, изречени
със сатирична гримаса и към новото поли-
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тиканстване и изборен процес, превърнат
във вариететен театър, цирк, пошло шоу и
предизборно кабаре „Ла Пиаца“.
А Ангелът и Яков, тези митични персонажи? Заигравката с митологията не е нова
за литературата – през 2012 г. Патриция
Николова издаде своята стихосбирка „Яков
и Ангелът“, но при нея библейското или
сюрреализмът са предпоставка за изграждането на една интимност, съществуваща
в хармония с някаква парадоксална реалност. Борбата между богобореца Яков (бодигарда Дончо, Дон) и Ангела (бай Ангел,
баща му) в романа на Ганев е фиксирана
в стила на бурлеската, за да подскаже, че
бащите убиват децата си (волно или неволно), както всяка революция изяжда децата си. „Борбата на Яков“, този рефрен на
разказа, идващ от Библията или великите
художници (Рембранд, Дюре, Дьолакроа,
Рьорих), но засягащ нас, съвременниците,
е основният въпрос в романа. Защо е нужна тази борба, кой виновен? (На финала
Лука отговаря на Джиджи: „Това не е борба за утвърждаване на силата, а борба за
тържество на вярата“.) Вечните въпроси за
жертвите и идеалите, за опрощението и
греха, за миналото и вината. И както всяка
добра книга, тя не отговаря на въпросите,
но дава надежда. Надеждата, че сме живи,
че „Мама ще може да тича…“. Да , Соня,
като онази Соня Мармеладова от „Престъпление и наказание“ на Достоевски.
Владимир Шумелов
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СИНДРОМЪТ "ШОУШЕНК"
Николай Стефанов (1978, В. Търново) е
български писател, преподавател, поет, актьор, сценарист. Завършва езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в родния си
град (1997). Следва философия две години
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Живее
в Чикаго, САЩ, от 1999 г. Там завършва образованието си по социология. Преподава
в Трайтън Колидж в Чикаго, като до 2010 г.
води и часове по творческо писане. Участва
в три филма в САЩ. Издава няколко книги – с поезия и белетристика. Дебютът му
е интересен и обещаващ: „До Чикаго и отЗАД: из аналите на една млада емиграция“
(ч. I, 2011), която е филмирана в САЩ (реж.
Емилия Узунова, премиера на 10.05.2013
г. в Patio Theater в Чикаго); през 2013 г. излиза ч. II на „До Чикаго и отЗАД“; книгата
е етикирана като „скандална“, героите ѝ,
няколко поколения емигранти, са събирателни образи, но историите и разговорите
са реални. Член на Съюза на българските
журналисти. Зам.-председател на Салон за
българска култура и духовност – Чикаго,
Илинойс, САЩ (до 2019 г.). Журира и редактира сборник от конкурса на Салона в
Чикаго „Изящното перо“ (2017). В САЩ публикува на български още книгите: „Стефанова поезия в изблици“ (2011); „Капсъзин“
(2012); „Кулинарна поезия“ (2014); „Криворазбраната емиграция“ (2015); „Изповеди
на поет“ (2016); „Шункаха“ (2016); „Гяури
от ново време (Търновска Коледа)“ (2019);
публицистичната „Български език – спорни
казуси“ (2018).
Темите на писателите ни зад граница
неизменно са свързани родината. Писането
на Николай Стефанов интерпретира изклю-

чително емигрантската тема, но това, да
направим необходимото и задължително
уточнение, не е емигрантска литература.
Или да използваме думите на Димитър
Динев: „Няма емигрантски език, няма емигрантска филология, откъде-накъде тогава
да има емигрантска литература? Ако имаше
такова понятие като емигрантска литература, тогава цялата американска литература
би била емигрантска. На мен ми е ясно, че
литературоведите се нуждаят от нови изследователски полета, но крайно време е
да се понапънат малко и да измислят едно
подобаващо понятие, а не да го заемат от
политическата терминология. Докато в съвременния политически дискурс понятие-
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то емигрант има негативна конотация, тя
автоматично се пренася и в литературния.
Понятието емигрантска литература е дискриминиращо и аз се надявам в най-скоро
време да изчезне от литературознанието“.
(Интервю на Бисера Дакова с писателя, в.
„ЛВ“, бр. 25, 9–15.07.2008 г., с. 11). В разговорите си с Николай Стефанов винаги
съм оставал респектиран колко много (и
в някои случаи повече и от мен, от доста
великотърновци) е осведомен по родните
и регионалните проблеми и личности. И
това не е случайно, защото през годините
зад граница той винаги е поддържал живи
контактите с родното място, винаги е пристигал тук по няколко пъти в годината. (Да
не забравяме и новите технологии, които
превърнаха света в „голямо село“.) И писането му, без да е сладникаво-носталгично
и споменно, отразява именно тази жива
връзка с България и родното място, приятелите и проблемите на страната ни. Важен в
случая е и погледът „отстрани“, който често
се оказва по-обективен, вроденото писателско „любопитство“.
Последната му книга – романът „Гяури
от ново време (Търновска Коледа“), както
и останалите, е издадена в САЩ. За разлика от повечето му предишни книги, които
са свързани изключително със събития и
факти, засягащи няколко поколения наши
емигранти в САЩ, тя е фокусирана върху
България днес и по време на първите години на Прехода. Повечето му книги се опитват да „разбият табуто за емигрантите“ (по
собствените му думи). Табуто за „успелите“
българи, за постигането на „американската
мечта“; авторът прави опит за отразяване
на цялостния живот на нашата емиграция
„там“ за разлика от живота „тук“ (а за начи-
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на, по който го прави Н. Стефанов, определено се изисква и смелост); опитва да отрази психологията, бита, начина на мислене
и манталитета на българина, в частност зад
граница и в паралел с тези понятия в България (вероятно поради това се появяват и
негови заглавия-реплики към известни от
класиката ни творби и автори). Заглавието
на новата книга също репликира класиката – книгата на Л. Каравелов „Българи от
старо време“ (в новите модерни времена
българите вече са се изродили в „гяури“
в родината си и извън нея). Тя също претендира да изговаря/внушава истината (и
само истината), но и да бъде превантивен
щит срещу заблудите на сънародниците ни,
емигрирали в САЩ. В сюжетно отношение
този роман визира мутренските години
в България. Ето първото изречение след
„Пролог“-а: „Малко преди Коледа на 1998
година бе застрелян Иво Карамански“. Разбира се, разказът тече в два времеви хоризонта: края на 90-те години в България и 20
години по-късно, когато героинята Мария
Елмазова се връща в родината си от Лас Вегас. Не е стъпвала в нея две десетилетия
и има определена причина за това. Найважната е нейният баща, когото към края
на текста тя посещава в Бургаския затвор.
Баща ѝ е бивш бизнесмен от кръга на мутрите, но държи поне външно това да не е
така. От Велико Търново е (откъдето и подзаглавието, уточняващо мястото и времето
на действието). Основната част на текста е
ретроспективна. Първата част на романа
визира отношенията в мутренския великотърновски кръг, който експресно се събира
след смъртта на Кръстника в заведението
на Митьо Пищова в Арбанаси (къде другаде) – тук са шефовете на „Корона инс“ Мин-
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чо Минчев, на „ВИС-2“ Рашко Рашков – Слепеца, на „СИК“ Димитър Виденов – Дивия,
сводникът Тошо Недялков – Ривиерата и
пр. „играчи“ на 90-те. Бизнесът трябва да се
преструктурира, но Атанас Елмазов решава
да се оттегли от съвместния си бизнес с Велизар Ганчев, който държи да се запази статуквото досега. Някъде по това време решава да изпрати дъщеря си Мария в САЩ.
Във Втората част Мария вече се е прибрала
във Велико Търново, 10 дни преди Коледа.
Прави своите визити из града, ходи по култови за града заведения, среща се с познати и приятели, като установява промените в
родината (и в себе си) през изминалите 20
години. Това е вид културен шок, свързан с
настъпилите промени в България – дори и в
материален и физиологически смисъл. Тук
има и носталгия, но от друга страна, можеш
да оцениш дребните детайли в ежедневието, които българинът тук не съзнава и не
забелязва; и в това време да забележиш
чувството на малоценност на същия този
българин – еднакво и тук, и зад граница.
От ретроспекциите разбираме, че Атанас е
продал свое заведение на завърнал се от
САЩ емигрант на име Дрипата, но мутрите
го пребиват, а след това го убиват и подпалват дома му. Следват и други убийства.
(Особено ефектно и кръвожадно е това на
Рашо Слепеца, извършено от Терминатора
на хълма Света гора, както и изнасилването
на приятелката на Мария – Таня, и сетнешната ѝ съдба.) Мария си спомня и времето
от Езиковата гимназия, връзката си с Манола, разпивките, изневерите, недоверието
и омразата за това, че е дъщеря на мутра,
поради което се ползва с предимство. А
след това идва университетът с приемните
изпити, корупцията. (Тук се намесва и име-

то Красимир Балъков.) И както предсказва
врачката на Манола, Мария заминава за
САЩ на специализация. Всъщност бяга в
САЩ при приятел на баща ѝ срещу пари –
освен всичко и заради слуховете, че е дъщеря на мутра и заради страха на баща ѝ
нещо да не ѝ се случи. В САЩ прочита заглавие в медия: „Търновски бизнесмен заподозрян в убийство на съдружник“. Това е
баща ѝ Атанас Елмазов, а убитият при катастрофата с джипа си е съдружникът му Велизар Ганчев. В последната глава Мария се
среща с баща си в Бургаския затвор, където
излежава доживотна присъда по делото за
Велизар. В епилога тя е отново във Вегас.
Финалът е шокиращ, но ще спрем дотук. И
мисля, че внушението е за отворен финал,
въпреки последното изречение на романа:
„Наско Елмазов приключи, а с него бележеше края си и цяла една епоха“. Подозирам,
но и знам, че текстът на романа е значително редуциран. Причините, ако питаме автора, са от редакционен характер, в името
на динамичния сюжет и да не разсейваме
излишно драгия читател, все пак в началото
на 21. век знаем как се чете. Но не са изключени и други, от пара- и екстралитературен
характер.
Както и да е. Ситуацията от 90-те е добре
позната на българските читатели, макар че
повечето вече дори не си я спомнят добре,
сменят се и поколения. Николай Стефанов
обаче помни. Детайлен и смислен художествен анализ на случилото се, особено
в град, за който се твърдеше, че е встрани
от тъмните мутренски сюжети. Особено за
автор, който от 20 години живее и работи в
Страната на неограничените възможности.
Някои от предишните книги на автора бяха
скандални или на границата, защото руша-
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ха митологията около нашата емиграция в
САЩ, притворността и стремежа към постигане на лични политически цели на отделни
хора и организации. Чест прави на автора,
че „робува на истината“ (вж. мотото на книгата: „Философията ми е дала способността
да говоря смело с всеки.“ – Аристип), че е
разбрал и ни внушава следното: светът се
е променил към добро, но в детайлите,
външно, а нещата в своята същност не са се
променили.
Тази на пръв поглед регионална история
е заключеното от Пролога и Епилога кръгообразно пътешествие на героинята – протагонист на автора, в пространството и времето, към себе си. И това е една съществена
характеристика на писателя зад граница –
пътуването, пристигането, промяната (както пише Капка Касабова: „… в писането ми
винаги присъства един мотив: движението
и миграцията“). Но особено миграцията с
присъщите ѝ теми за съхраняването или
изгубването на идентичността, паметта и
емоцията, предизвикани от хората и топосите, посттоталитарните травми, останали в
съзнанието на не едно поколение българи.
Подобен род книги бихме могли да
отнесем към общия мейнстрийм поток, в
смисъл търсене на (остро), сюжетното, на
динамиката, подчинявайки наратива на
жанровото писане, за сметка на описателността и интелектуалната проза, отстране-
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ното визионерство на третолична гледна
точка вместо изкуствения психологизъм
и фалшиво първолично философстване…
Което едва ли прави книгата второразрядно четиво, едно от многото за тъмните
години на Прехода в България. Художествените внушения в романа произтичат от
фабулата и естествения ход на действието
и развитието на характерите на героите,
като „журнализмът“ е сведен до мининум.
Внимателни и обективни са наблюденията
на писателя върху детайлите и действията на героите, а езикът често е пропит от
сарказъм и ирония. Главната героиня се е
„завърнала“ в Лас Вегас, където прави рекапитулация на пътуването си до родината.
Спомня си, че неин приятел във Вегас ѝ казва, че „българите, прекарали дълго време
извън родината, страдат от синдрома „Шоушенк“. Да го кажем просто – невъзможността на отсъствалите дълго от родината
си емигранти да се впишат в свободното
общество – както затворниците, пуснати на
свобода след много години. Мисля, че Мария Елмазова не страда от този синдром.
Просто защото в Америка нещата са същите, понякога по-рафинирани и прикрити, но
същите. И хората – същите „гяури“, само че
от „ново време“.
Владимир Шумелов
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À LA
PERDU1

RECHERCHE

DU

GOÛT

Прочитайки романа на Златко Ангелов
(“Хотелът на спомените”, ИК Знаци, Бургас, 2019), окончателно се убеждавам, че
моделът на източноевропейския роман,
формиран по време на тоталитарните култури или по-късно от писатели, родени и
живели в тях (независимо от географския/
емигрантския ракурс), задължително функционира (ирационално, предполагам) в три
глобални хомологии: културно епигонство
под маска на космополитизъм, атеизъм под
маска на митологизъм и еротика под маска
на родословност. От само себе си се разбира, че “псевдо” е неизбежна първа съставна
част и на трите маскови структурни категории – псевдокосмополитизъм, псевдомитологизъм и псевдородословност. Ако изоставим търсенето на външни детерминанти
(социални, исторически, психологически,
естетически и други) и се съсредоточим
единствено върху сходството на функциите,
ще се убедим в съществуването на този троичен иманентен код дори в най-фантастичните литературни техники на Набоков, Солженицин, Кундера, Картареску, Радичков,
Господинов, Русков и т.н.
На първо четене “Хотелът на спомените”
е наративна триада на баща, син и дъщеря, които свободно разхождат пъпната си
връв с българския соц из Америка и Западна Европа, размишляват или диалогизират
с клиширани съждения, сходни повече с
есеистична публицистика, и така се самоидентифицират като спомнящи си души. И
тримата настояват за родовата си кръв, но
лесно проливат чужда, раздирани от мито-

логични либидинозни комплекси. Героите
са с неясна физиономика, сюжетните епизоди са лишени от пластика, въпреки ритмичното редуване на брутален натурализъм с интеракустични препратки към Пруст,
Бах и Бетовен. Ако тази интерпретация ви
се стори преднамерено целяща да вмести
романа в модела на трите “псевдо”, предлагам ви да прочетете текста като морфология на съвестта – триглав дракон, бълващ
угризения спрямо обществото, семейството
и Бог. Но съвестта просветва само където
се издига звезден небосвод (перифраза на
Кант), т.е. нелицемерната съвест се ражда

1(фр.) По следите на изгубения вкус (перифраза на Пруст)
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от сетивните възприятия, но пребивава в
метафизиката на езика, дори в параметафизиката отвъд него. Тъкмо по следите на
метафизиката, стаена в езика, след Пруст,
Джойс и Платонов да структурираш роман
без свръхсетивни вертикали е най-малкото
ретроградно.
Аз, признавам, съм твърде изкушен критик – споделял съм житие-битие с автора,
познавам лично всички прототипи на романовите герои и сюжетните линии. И въпреки че и моята спомняща си душа често
съзерцава онези времена, не бих писал за

167

романа на Златко Ангелов, ако постмодерният вкус веднъж завинаги бе постулирал,
че литературата отдавна вече е епистемология и нищо друго. Епистемология – естетична и трансцендентна, разбира се. С
други думи, романът с източноевропейска
троична морфология отдавна е литературен анахронизъм не защото е нечетим или
невълнуващ, а защото, веднъж пренебрегнал гнозиса, е на път да профанира познавателните сили на езика.
Димитър Калев
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„Споделено в петък”
Книгите с интервюта в Бургас май станаха доста. В случая раздутият обем изглежда
цели да оправдае рекордния размер на субсидията от община Бургас, за да може Роза
Максимова да преиздаде интервютата си,
вече публикувани в бившият в-к „Компас”.
Налице е обаче фундаментален недъг в
сборника – остра концептуална недостатъчност. По-страшното е, че този пандемоничен
сбироток от „имена” фалшифицира реалната картина на бургаския духовен живот, но и
това е дежа вю. Още по-лошо е, че в това безвкусно четиво самонадеяно се произвеждат
в автори полуанонимни субекти от зоната
на самодейния здрач; второто е, че съставителката Максимова пропуска в „селекцията”
си (нехайно или злонамерено?) истинските творци в литературното, музикалното и
сценичното, пространства. Интервюто като
жанр си има своите особености – и то е, че
не търпи некомпетентността в задаването на
въпросите, безхарактерността на питащия,
безпомощността му да поведе същностен
разговор с интервюирания (ако допуснем,
че той е творческа личност). Омесването на
минималния брой значими имена в изкуството, които са пуснати в центрофугата на
авторската „спонтанност” (както Максимова
е нарекла собственото си безсилие да изгра-

ди структурата на книгата), с посредствени и
дори нестанали „творци” е унизително за истинските творци, за които авторката не притежава сетивност да различи (и да разграничи!). Освен всичко друго писането изисква
отговорност пред читателя. Но очевидно е,
че читателите на това нещо ще бъдат единствено поместените вътре.
Мишо Димитров

