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Ваньо Вълчев на 80 години
Роден е в София. Живее в Бургас.
Автор на поетичните книгите:
“Не е пух от тополи”, “Нищо лично”,
“Три летни случки”, “Ангелски грехопадения”, “Посещенията на съседа Ставри”, “Усмихни се, все ще
ядосаш някого” (в съавторство с Д.
Павлов) и на романите: “НОФОФ”,
“Бягство към Византия”, “Умираме
различно” (разкази) и др.

Капки дъжд
Слез над мене
като благодатен дъжд,
влага дай
на лятната ми жажда.
Да поникнат
бяло цвете, тъмна ръж
и дървото ябълки да ражда.
Слез над мене,
нека да усетя как
дъждове
в душата ми се стичат,
как покълва
в мрака нежността и пак
устните ти жадно ме обичат!
Слязоха сред нощ от небесата
капки дъжд – разлисти се душата...

2/2017
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Дори когато ти не съществуваш
Дори когато ти не съществуваш –
ще те обичам.
Ще те създам – отново и отново –
от спомени, от мънички отломки,
които си оставила за мен,
преди завинаги да си заминеш...
Дори когато ти не съществуваш –
ще те обичам!
Ще събера мънистата на дните,
мънистата, които нижеше и ти...
Навярно много са се разпилели.
Аз не разбрах, защо се скъса
тъй светлия им наниз...
Прости за мойта упоритост
да те обичам.
Прости за мойта упоритост
да ти се радвам.
Прости за мойта упоритост
да те целувам.
Прости за мойта упоритост
да бъда с теб – навсякъде, завинаги!
Не се обръщай. Усмихни се леко
на моето безумство и прощавай!

Предчувствие за есен
Виж, отиват си птиците,
гасне лятната жар
и наливат лозниците
своя мек кехлибар.
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А по залез усещаме
как звъни тишина,
сякаш идва насреща ни
уморена жена –
притаява се глъчката
в купи меко сено...
Чакат в хладното бъчвите
своя зимен сезон.
И се стапя умората
в привечерния хлад...
Колко трябва на хората –
чаша вино и хляб...
А след лудото раждане
стихва нашият праг,
залюлява го жаждата
за спокойния сняг...
Виж, поеми са птиците
към далечния юг.
Меко светят лозниците
И оставаме тук...

Под синята смокиня
На Тончо Русев
Аз все се връщам в този град и диря
момчето – босоногото, което
под синята смокиня вечер свири
един мотив, донесен от морето.
Не мога да го срещна. То се крие
в изчезналите къщи и години.
Морето други брегове ли мие?
Изсъхна ли най-синята смокиня?
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Вратите са заключени отдавна,
прозорците са вече ослепели.
И ме познават някак много бавно
връстниците, отдавна посребрели...
Изпиваме по чаша тъмно вино
и всеки в свой отминал миг се взира...
А някъде под синята смокиня
едно хлапе позната песен свири...
Аз все се връщам в този град. Незнаен,
и все по-чужд, и все по-неизвестен...
Едно момче запя. Но то не знае,
че песента е всъщност – моя песен...

Старец на гарата
Старецът пристига тук със здрача –
точно под перонния часовник.
Взира се в семафора и крачи
бавно покрай сивите вагони.
Ризата му – чистичко протрита
и сако в износени карета.
Папийонка а ла „долче вита”,
тъничка цигара в цигарето.
Сякаш е от избеляла снимка,
правена във някогашно време.
Във очите – избеляло сини –
някогашно въгленче не дреме...
Влак потегли ли, той маха скришом
след изнизващите се вагони.
Влак пристигне ли, оглежда всички,
чак додето опустей перонът...
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Вятърът край релсите проплаква
и се питат две дървета прашни,
недошлите още ли очаква,
или тръгнали преди изпраща?

***
Моя стара любов, побеляла съвсем,
този път откъде се завръщаш?
Всяка нощ те очаквах все тук, всеки ден –
на прогнилата пейка пред къщи.
С осланено лице, с наранено сърце
и с очи от света уморени,
усмихни се през сълзи, подай ми ръце
и седни, почини си до мене.
И не казвай къде, и не казва защо,
и не казвай, че никога вече...
Прегърни ме. Каквото било е било...
Приюти се до мен тази вечер.
Ще е хубава нощ, а на утрото, знам,
както другите дни – ще е същото.
Ще те чакам все сам, ще те чакам все там –
на прогнилата пейка пред къщи...

Веднъж през август
Пак по пясъка крачим,
а след нас се разлива
мека синя вълна като дим.
Този мрак е прозрачен,
той в небето попива
и мълчим, и мълчим, и мълчим.
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И какво ще се случи
върху топлия пясък,
и какво ще ни срещне, не знам,
но от звездния ручей
със седефен отблясък
ще се спусне голяма звезда
и ще слезе във мене,
и към мен ще те вика
недокоснатата ѝ светлина.
И със устни солени
покрай нас ще избликва
уморена от обич вълна.
Ще си тръгнеме двама
и под нас ще замира
лека синя вълна като дим.
Е, в очите ми само
звезден прах ще извира
и от много любов ще мълчим.

***
Когато си тръгвам във залезен час,
не вярвай на моите думи,
че няма любов и че лягат пред нас
различни посоки и друми.
Не вярвай, че моята хладна ръка
не иска дланта ти да сгрее.
Среднощното, тъмната звездна река
студени светулки пилее.
Не вярвай, когато море от слънца
и летни цветя обещавам.
Повярвай на малката топла сълза,
с която пред тебе заставам.
Повярвай, когато със изгрева чист
разкаян към тебе пътувам
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и само с очи – ах, и само с очи
с безкрайна любов те целувам.
Когато край тебе цари самота,
не вярвай, че мене ме няма...
Във бялата стая, зад бяла врата
отколе сме заедно двама...

***
Не искам вечност. Искам само миг,
но с тебе този миг да е населен.
Да рухнат лицемерните предели.
Целувката ти да ме изгори.
Не искам вечност. Искам само миг.
Да се взривим, когато се докоснем.
И да изчезнем.
Само като вик
над сънени поляни да се носим.
Единствен миг ми е потребен.
И наниз мигове –
до тебе!
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OБЯСНЕНИЯ
Джорджа е ужасна жена.
Непримирима.
Отказва нещастието. Плаща –
с вихър, вой, страдание, жарава
перверзната си свобода.
Матилда е мътилка. Мъжете
си губят акъла по нея.
Джиросвам я на градските помияри.
Знам, свещена крава е,
недосегаема.
Габриела ти разказа играта.
Не беше проститутка, но обра
оскарите сред богатите чужденци.
Садо-мазото ти дойде в повече
и те направи роб завинаги. Самотен.
Мислиш ли, че е възможно
Зина да е напуснала живота,
без да ти се обади?

МИЛА
ЛАМБОВСКА

Вади си сам кестените от огъня!
Пикай на магистралата и остави вятърът
да те отвее!
Тази жена беше твоята,
но трябваше да паднеш като узряла круша.
Бела те закова мигновено. Така беше, нали?
Но ти не хвърли камък и не я уби! Защо?
Мария няма да дойде. Но ти я повикай.
Винаги е подходящо да напишеш
тъжни стихове. После някой ще ги завие
с хартия от баничка
и справедливостта ще възтържествува.
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ТИ И АЗ ПРАВИМ МИР
любовници или любими
вероятно непознати
най-възможното – врагове
преплетени с непоносима страст
омразата ни сродява
изпридаме мира тъчем го
запояваме го с оксижен
наизустяваме го като отче наш
полагаме го в окопа
в траншеята на желанието
да се докоснем
да обладаваме нежно
световете които сме
границите
боли от изследването на границите
крещим
браним
от снарядите куршумите гранатите
тялото на нашия нероден мир
в зоната на фантазиите сме все още
нищо че сме кожа в кожа
настройваме се за дълго любене
за проникване
на нещо чуждо в нещо чуждо
правенето на мир
започва в утробата на времената
галим се полудяваме от копнеж
вагината е разчеквана безброй пъти
пенисът е изтръгван из корен
безброй пъти
готов ли си
аз съм готова
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СЪЗЕРЦАВАНЕ НА ИДЕЯ С ПРОМЕНЛИВ СЮЖЕТ
съблечи непознат мъж
забрани му да се отдава на фантазии
остави го гол тук и там
наблюдавай го непрекъснато
фотографирай го многократно
не му позволявай да разбере
кога оргазмът ти е преминал
в безразличие и смъртна умора
дръпни капака от тенджерата
преди млякото да изкипи
не се разсейвай от смяната на сезоните

ЗАХВЪРЛЕНИ В ОБЛАЦИТЕ
чегъртаме нагара от натрупаното мълчание
думи на моя и неговия език целуват въздуха
без да разкъсват паяжините
Зашеметени от бурята
изкъртените зъби на порутените къщи
и автоморгата от другата страна на улицата
летят на крилете на пеперудите
Крясъците ми събуждат
глухата бабичка от първия етаж
чувам я как тътри протритите си чехли
как проклетисва плъховете
от сутерена
как се провиква към добрия бог
да я взема вече
Свършваме бързо
пришпорвани от гръмотевиците

MOPE

ИВ И КОКО̀
Скъсан ягодов кондом
но портокаловите са в изправност, Коко̀
ярко червило
кичозен грим
жизнерадостен флирт
между клошарка
и аранжор на витрини
Ти не си и аз не съм
но какво ти пука наслаждавай се
пътуваме със загасени фарове
през нощите и дните
гъсто сияем ясносини
грапави сладки тръпчиви
като зърна от нар като зарчета
Завърти рулетката, Ив

ЮЖЕН ВЯТЪР ГАЛИ ЕЗИЧЕТО НА КАМБАНАТА
трябва да ми забраниш да ги смуча
така страстно
така ненаситно
като сочни пролетни череши
след безвкусната зима
но при това сравнение е добре да помним
акцентът е върху сладостта на черешите
иначе, за да сме обективни
трябва да изберем лятото
и смокините
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ОРГАЗМЪТ
не идва като свършек на света
въпреки обещаващото начало
в стерилната тишина
на този балкански град
не викам ничие име
книгите са моите любовници
потвърждавам това
с леко отегчение
и известна маниерност
Стихотворенията са от книгата „Годината на Джорджа“, издадена от „Скалино“, София, 2016 г.

БЕЛЕЖКА ЗА ЖИТИЕТО
Усукана в кълчища.
Шарена – в онази част, между черното и бялото.
В заплетени любовни взаимовръзки с психология,
астрология и литература.
Обичам да флиртувам с облаците рано сутрин.
Да се смея от сърце.
Ненаситна съм за 24-те часа от денонощието.
Понякога избирам да ги живея в блажена самота.
Чувствам се благодарна.

MOPE

ИГЛИ В СЪНЯ
Лирични фрагменти
•••
България е петно от пепел върху картата на света.
•••
Християнската цивилизация се предава без бой – това е кризата на религията, в която след 2000 години вече няма истинна
вяра, а само глобални интереси – днес европейските църковни
институции са просто едни финансови корпорации.
•••
Поезията е най-заразната болест, която се лекува само с още
повече поезия...
•••
Пътят между две творящи съзнания е невидима любов. Антена в нищото. Черна дупка, която ги съединява и разделя.
•••
Нищо не е толкова отровно, както опитът да се гримира любовта.
•••
Толкова е изпълнен въздухът с аерозоли лицемерие, че хората започват да мутират. Плоскостта на видимото е всъщност
ребус от привидности.
•••
Лицето на поета надгражда физиономията на мъжа. Това
е проявата на таланта, под чиято власт попадат само умните
жени.
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Родена е на 12. 02.
1963 г. Завършила е българска филология в СУ
„Св. Кл. Охридски”. Работила е като преводач и
редактор (в. „Словото
днес”, сп. „Световете”).
Основател и редактор на
Sofia Ars Net. Автор е на:
стихосб. „Предспомен”
(1989), „Температура на
духа” (1996), „Сезони на
душата” (2009), „Крехка
суета” (2013, 2016), „Сезони душі” (2014, Украйна);
издала е сборник с лит.
критика „И критиката
е любов” (2013), както и
сборник с лирични фрагменти „Игли в съня”
(2017, украински и български език, Украйна). Нейни
стихове са преведени и
публикувани на руски,
немски,
италиански,
испански, шведски, украински, сръбски, полски,
гръцки, арабски и турски
език. Носителка на награди. Член е на СБП, СБЖ и
П.Е.Н. България, Славянска академия и Асоциацията на софийските
писатели.

АНЖЕЛА
ДИМЧЕВА
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•••
По стъпките на омразата най-бързо се стига до езерото на
самоубийците.
•••
Нещастието да искаш все повече и повече е уравнение с
много неизвестни. Дори Господ не знае отговора.
•••
Докато мозъкът се занимава с великото, тялото плаща сметките на баналното. И всяка част от този „Аз“ се присмива на
другата.
•••
Любовта е усещането за непостижимост, вътре – в магнита
на антиразума.
•••
Когато кажа „искам“, винаги после се чувствам като удавена...
•••
Омразата към другия е затвор, където самоосъденият си
мечтае другият да го намрази. За да се покаже слънцето през
решетките.
•••
Милиони хора са праведни, но само от гледна точка на религията. Още повече са грешници, защото това е тяхната религия.
•••
Лятото не е антипод на зимата, а нейното чувствено отражение.
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•••
Стъмването предизвиква еротичност дори само с разсъбличането на звездите.
•••
Мъжът, обезоръжен от влюбване, е по-красив за жената от
всеки холивудски кумир.
•••
Лека без себе си, аурата на човека е всъщност илюзията за
съвършенство, преди да се превърне в шопинг мания.
•••
Смъртта не ни вика, ние я ухажваме настойчиво, дори понякога и несъзнателно.
•••
На Изхода винаги блести Измама. Само усетът на слепия би
ни помогнал да не попаднем в капана.
•••
Ако душата не се измерваше в сълзи, а духът – чрез стъпалата на въображението, прачовеците все още щяха да обитават
пещерите.
•••
Забравям дати, хора и събития, забравям победи и поражения, но ароматът на влюбването остава неизтриваем...
•••
Най-страшното не е цунами в океана от хора, а празната
стая, в която сме се обичали.
•••
След хиляди придобивки и загуби по пътя най-сетне разбираме, че никой не може да ни отнеме само смъртта.
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•••
Рисунката, която си разменяме с погледи, е можела да бъде
създадена преди много години... Но днес нищо не е по-магнетично от сюрреализма в любовта.
•••
Примката на парите, когато ги имаш, е опияняваща.
Примката на парите, когато ги нямаш, е просто досада.
Примката на парите, които дължиш, обесва луната.
И настъпва мрак, в който попива кръв.
•••
Кражбата на идеи никой не я забелязва. Нима антиматерията би могла да се измери на кантар?
•••
Аз нищо не измислям, думите са самозараждаща се плазма. Който може – я облагородява, който иска – я обсебва, който
страда – я дарява.
•••
Ръждивият плам на гората, с концертните охра-полутонове,
ми напомня за песен, заседнала в гърлото – неизтръгваемо, сякаш ябълката на раздвоението ти подсказва: „Сам си, но дори
смъртта може да означава присъствие“.
•••
Сънят... Само в него никой не ни подслушва... Но успяваме
ли да изкрещим най-важното?!
•••
Остаряването прилича на зараза, срещу която няма ваксина.

MOPE

•••
Последният валс е важен, колкото първото вдишване. Но
между тях се простира толкова красива нелогичност, че философите дори я нарекоха „наука за любовта“.
•••
Пречупването на илюзиите е не по-малко страшно от пречупения кръст. Всеки символ е следствие от излъгани очаквания,
а неговата сянка променя формата си, но не и диханието си.
•••
Да отворим прозореца, преди „прозорците“ от компютърния екран да ни зазидат окончателно...
•••
Лайтмотивът „безкраен преход“ така се вкорени в съзнанието ни (вследствие на преекспонирането му от медиите), че вече
се възприема като модерен мит. Българинът обича да носи
едни и същи дрехи, да дъвче една и съща храна, да се уповава
на идеята за внезапния месия – още един мит е просто уплътняване на аурата му.
•••
Някои маски е по-добре да не се свалят – истината е триока
и в този смисъл – смъртоносна.
•••
Историята не може да бъде поучителна, защото индивидът
не се усеща като исторически персонаж на деня. Човекът мисли, говори и обича вътре в мига. Обожава дори грешките си,
затова винаги казва, че и в друго свое прераждане би ги повторил.
•••
Мракът е не просто гъст фон от природата, той е лавата на
причернялото съзнание.
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•••
Когато спреш да се интересуваш от себе си, разбираш, че
всъщност никой не се интересува от тебе.
•••
Изкуството не иска жертви, защото то самото е жертва на
признатия гений.
•••
Поезията е пеперуден мост... По него душата пристъпва чисто гола.
•••
Една свещ ми е достатъчна – ще успея ли с поглед да я запаля, като си мисля за теб?
•••
Дишам в графика, работя в карикатура, движа се в плакат,
говоря в анимация, остарявам в скулптура... Но вали нежност в
чужда живопис.
•••
В града природата е уморена. Никой не забелязва сезоните.
Климатикът е заковал равновесието на извънприродния човек,
а интернет му е внушил, че е вечен.
•••
Защо?
Този въпрос има толкова варианти на отговор, колкото са човешките намерения във всеки един момент.
•••
Когато изстискаш сърцето си, не ти остава нищо друго освен
да репетираш самовнушение за щастие.
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•••
Поезията се разхожда гола под дърветата от страхове... И
когато някой реши да я наметне с дъха си, тя се вселява в него
завинаги. А дърветата вече са отпътували извън човешката гравитация.
•••
Хората в 21-ви век не си говорят... Те измерват с пренебрежение стойността на ума си. Поставят си енигматични примки.
И после виртуално се сливат в съня си.
•••
Врявата без думи е като Божие наказание без гроб. Не се
обръщай назад, дори когато отпред е кладата на самотата.
•••
Жълто разпятие – върху пясъка от очаквания. Леден е покривът под крилата на щъркелите.
•••
Ако и душата можеше да се опакова, Кристо би бил повече
от Папата... Но всъщност неговото изкуство е един добре рекламиран пазарен символ.
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ИСТОРИЯ ЗА КАМЪК И ЧОВЕК
На скулптора Филип Папазов
Камъка обичаше човека.
Той се оставяше на ръцете и духа му
Да го обладаят;
Показваше дамарите
И сам насочваше длетото му:
Ето тук и тук, и тук…
Така през годините – с грохот и прах,
И тишина, и удар на чук
Сред нощната самота Цъфтяха цветя непознати…от камък,
Жени ослепителни с погледи нежни
Мъже с горди осанки, навярно поети,
Гледаха жадно към Бъдното;
Ето – там и там, и там…
Войници със щикове пазеха
Земята-майка,
Птици излитаха-кацаха
От гранита и пееха за любов и гнездо –
Ето – тук и тук, и тук.

ЙОРДАН
АТАНАСОВ

Скулптурът - сам,
Без да бъде самотен:
Леглото му - камъка топъл. И Муза.
И вътрешна свобода.
Цензор – звездите…
Годините ли остаряха
Или огъня в душата изтля,
Но днес длетото не слуша, отскача встрани.
Камъка смръщен,
Не се отдава като преди,
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Пука се дето не трябва.
Чукът натежава в ръката
И все по-рядко отеква песента му:
Трак- трак – трак… И трак.
Майсторът всепризнат
Възел от нерви е – сам и самотен.
Да имаше до него макар и един,
Макар неграмотен,
Но щурав хлапак.
КЛИШЕ 1
Тук май всичко е събрано:
Власт, отрицателите на властта;
Царят и царете на порока, сатанисти,
Хора блъскащи - едва за хляба,
Ровещи в боклука, хора чисти…
И тече животът: беден за едни
и богат за други - панта рей…
Софийски градски съд и висши съдии
Заседават неуморно, правдата тече…
Във “Софийската вода” изтече.
А Темида - от сълза по-чиста е.
Но защо ли става на клоака тя
В Перловската българска река…
Но къде са истинските перли
И къде живей справедливостта?
От Черни връх ли гледа
През прозрачна лента на очите.
Или е с тъмни кръгли очилца?

23

24

MOPE

КЛИШЕ 2
Добро и зло, и грехове простими.
Богатият в съня от страх се гъне,
Безработният не спи, за работа осъмва,
Хляб и рози за децата му да има.
Поетът търси нови образи и песни,
А среща обеснения стари и ропот :
Лош - ситият, а пък беднякът – свестен.
Клишета запазени и днес от роби.
Но що за дявол има у човека?
Макар че заслужава хляб и роза,
Защо на хляба търси само мекото
И роза без бодли – в красива поза.
В дома си свестния човек отглежда:
Любов, деца и сънища най-нежни?
Вън - сили борчески пак шестват.
Искат власт тяхна, която да е "честна".
Но победителите никой не осъжда.
Следва: Аве, Цезаре. И комплименти.
Оцелелите врази са кукли тъжни.
На падналите свои вдигат монумент.
СТАРА ЗАГОРА
Боруй…Верея… Ти си назован.
Историята – камък върху камък.
Въздиган си. Изгарян. Сам, но
с вик и стих в камъка останал:
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във Августа Траяна Никий,
поет и драматург голям живял;
на бис траянците го викали,
когато стихове за тях е пял…
И Кирил Христов нежни трели,
макар сърдит, за теб е посветил…
Дом, глътка радост и постеля
на свой и чужд във нужда си дарил.
Младееш ти. Живея още аз.
Сега съм Никой, но за теб ще пиша,
тъй както Никий стихове е дишал.
А кой ли кмет кметувал е тогаз?
ГЛАРУСИ В ТРАКИЯ
Морето е преплувало до Тракия –
невероятен факт!
Телепортирани вълни от класове люлее;
медузите са пити слънчогледови,
пулсират и въртят очи нагоре….
А царевичните коси
са бризът, кожите ни галещ.
Пак ненаситни – гларусите тук
са кротки –
люлеят се върху браздите топло изорани.
Похапват и почиват. Почиват. И хапват…
Морето е преплувало до Тракия.
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Роден е на 18.02.1968г.
в гр. Разград. Главен редактор на e-Lit.info Сайт
за литература.
Завършил е българска филология във ВТУ
"Св. св. Кирил и Методий".
Автор е на книгата
със стихове и импресии
"Понесен от светлината" (2004). "Стихобитие" (2006) е втората
му книга. През 2008 г. в ЕИ
LiterNet излезе електронната му книга "Пред автогарата". Последната
му (засега) книга е "Все
по-нататък..." (2013).

***
Ще изхвърля всичко непотребно
от гемията-живот.
Злоби, зависти, предателства,
незаслужени обиди ще изгребвам без умора.
Няма как да ги забравя,
няма как да ги простя –
дори на дъното на океана
докрай да ги запратя…
Докато в незнаен час се зазори
и – свободен –
видя непозната,
истинска земя-любов.
ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ

ДАЧО
ГОСПОДИНОВ

Вървеше четенето.
Поети, поетеси
отпред излизаха.
Четяха –
кой колкото си може патетично.
И се опиваха от мисълта
за неизбежността на своето величие.
В препълнената зала –
слова и ръкопляскания –
едни след други.
… Единствено един поет
го няма в суетата.
Сега не го вълнува Вечността.
Той просто заработва си насъщния.
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ОТЕНЪЦИ НА СИВОТО
На Невена Атанасова
Понеже слънцето бе сякаш
с отблясък на стомана,
ми се прииска друго битие…
Но чух отново теб,
отдавна обитаваща тропичен остров:
„Приятелю, ти мислиш ли, че
ако усмихната ме увековечат
сред вълните,
палмите,
върха примамлив,
това е знак за щастие?
Животът с евро
не е по-романтичен - само сивото
е с друг оттенък.“
И ме засипва делничният прах…
Ала една дъга,
която се разпръсна
в безличното небе, обагря
все още моя сън.
***
Отлъчила се
от халосната канонада в небесата,
светкавицата раздвои
самотното дърво.
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НИЗБЕЖНОСТ
Навярно другият след мен
ще бъде властелин на любовта…
Ще те разтърсва
с подаръци луксозни,
с комплименти,
с ослепителност…
Ти, непокорната,
покорно
ще тръпнеш в мъжкото му его, което
с едно зашеметяващо:
„Обичам те!“
ще те изтръгне
от всяко нежно минало…
Ще си блажена
в най-страховития любовен трус.
Но болката, нечакана,
при теб ще се завръща.
…И пак по рамото ми ще се стичат
сълзите ти изгарящи…
***
Така съм нежен,
когато искам
навеки вещицата да приспя,
и безразсъден –
когато феята във теб
целувам...
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ПОЕТ
Немодерно нараним. И нелогичен,
Мрежата-вселена търсиш
в собствената същност...
Нереален сред човешка приземеност.
Истински във космодрума на съня
(след недоизживени безпокойства).
Откъдето зареден с очакване,
взривен от премълчани думи с най-изящния си стих
излиташ...
Даже недостигнал
поетично съвършенство,
вече нужен
във докоснатите с обич измерения.
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Родена е в Силистра.
Има художествено образование. Илюстрирала
е книги с поезия и проза,
публикувала е стихотворения и рисунки в
списания и вестници.
Автор е на две книги –
„Сънуващият ум“ и „Без
трепет“ (изд. „Захарий
Стоянов“, С. 2002г., С.
2008 г.). След 2007 г. няма
нови стихотворения.

ДЕТЕЛИНА
ДИМОВА

ИЗГУБЕНИ
Пътуват безумните ми нарисувани
шхуни на юг,
към въздушните кули на юни.
Бълбукат въздушни мехурчета
в туша – рисувам
(и между другото рисувам наум)
бълбукащи бурета от Бургундия, шунка,
памук,
лют тютюн и парфюми,
издуващи трюмовете на шхуните,
рисувам рисунките по валутите –
гулдени, рубли и рупии,
рисувам маймуни и учени,
изгубени в джунглите на Колумбия,
рисувам индуси и кюрди, изгубени
в шумните улици на Калкута и Истанбул,
и проститутки, изгубени
в махмурлука на клубната публика,
изгубени в лудниците,
рисувам приют за изгубени кучета в Цюрих,
рисувам изгубени в бурята шхуни
(и между другото рисувам наум)
и съществувам изгубена,
куха като бамбук,
като въздушните кули на юни.
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СВИДЕТЕЛЯ
„Твоят прах и твоят дух
никога не могат да се срещнат“
Книга на златните правила
Той идва
с пробождащата луна,
с внезапния звън на камбанката
пред вратите на храма.
Той е в черните върхове на дърветата,
във вятъра над оризищата,
по зеления път
между двата заспали вулкана.
И прилича на рицаря,
който срещнах в неделя по заник:
той отиваше при Господаря,
аз в града,
при жена си.
Попитах го: „Господине,
как е пътят нататък?“
отговори ми: „Рано е
да изгубиш главата си.“
Свидетеля в мен
е подобен на лед,
далечен и тънък
лъч светлина
в острието на меча.
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СЪНУВАЩИЯТ УМ
За необятността на тишината
и пространството
няма имена,
ала заключен е сънуващият ум сред думите,
в мудната конвулсия на устните;
сънуващият ум пътува и пътува, и пътува,
топурка като костенурка в куфар,
сънуващият ум е рухващата кула на минутите,
кладенецът на тъгата от непостоянството;
сънуващият ум бълнува сутрин
в душния уют на кухните, предвкусвайки
сапунените клюки, революциите, мухъла,
скуката и ужаса да си заключен в думи
и страданието му – повярвайте – е необятно.
АТИЛА ИДВА
В началото е мракът
и блясъкът на хилядите светлини,
и трясъците на двигателите
дълбоко сред тълпите по обяд
не би те разпознала даже майка ти
тъй сигурен и разграфен до смърт,
животът предизвиква здравословно гадене:
поезията идва от глада,
ала отдавна никой в Рим не е умирал гладен
и затова поклонниците се тълпят
към границата на глада и блясъка,
сега дълбоко в сънищата на котилото
се смесват вкусовете на кръвта и млякото
Кой ще излезе сам срещу Атила
и този път какво ли ще си кажат, впрочем
той бил съвсем обикновен
човек със стил, без никаква украса
Но този път изглежда истински вбесен.
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ОНТОЛОГИЧНИ МИСЛИ
ЗА ВЪЛНИТЕ ЗИМЕ
Нима ще плачем за вълните зиме –
без нас тях никога не би ги имало.
Играта им е празен говор на прахосници,
заложили имота си на покер;
а спомените са дърво,
приготвено за огрев,
насечено и подредено в ъгъла –
ще пъпли в тънките му жълти кръгове
жестокият живот на огъня – а после
ще може робът да си стопли костите
и лоената си яхния,
да пие вино, нищо да не помни после
за търговеца, улисан скришно да брои пари
и полици; госпожите
да се разхождат с рокли от коприна
край камините
след вечерята, кафето с ром,
в салона с философите
и скришно да въздишат за годините си, минали
като вълните зиме.
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***

И я поведох към реката…
Ф. Г. Лорка
И я поведох към реката
на милостивата си страст –
една жена, и то каквато
е нямал ни един от вас.
На ъгъла на моя грях,
уплашен от възможна драма,
за тялото й изкопах
във въздуха дълбока яма.
Положих в пазвите на здрача
подкладените й гърди.
Далече хоризонтът плачещ
проливаше сълзи-звезди.
Ах, нито охлюв, нито крен
блести с такава нежна кожа!
Тя пожела да бъде с мен,
но аз не я докоснах, Боже!
***

БОТЬО
БУКОВ

Аз трябва да живея бързо.
Отърсени от своя цвят,
узрели пориви завързват
овошките дори през март.
Дори и август ме убожда
с иглички от прокраднат мраз.
Навярно всичко е възможно
и невъзможният съм аз.
И вместо пак да се заричам,
връхлитам листа бял със стръв.
А от перото ми изтича
горчива, синя капка кръв.
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ОТГОВОР НА СИНА МИ
От яйце самата тя родена,
птицата си мъти пак яйце.
Валчесто е всяко съвършено
нещо. То прилича на сърце.
На земя или на зрънце жито.
На звезда или на капка кръв.
На едно оченце любопитно.
На един проклет въпрос такъв.
На една целувка, след която
ти дойде на тоя питащ свят.
Ще ти доразкажа по-нататък
пилците когато полетят.
СНЕЖАНА
На зимата подир въртопа бял
снежинка ли в окото ми остана?
От кой ли, дядо Коледа, чувал
изсипа тази сага за Снежана?
Снежана – несънувано преди
бонбонче в целофан и станиоли.
Снежана – с двете северни звезди
и в пазвите с черешките наболи.
Снежана – даже днес – до колене
през спомена щапука ли, щапука.
Снежана като сребърно сърне,
подложило муцунка на капчука.
Снежана от любов не се бои.
Напротив – любовта й e подвластна.
Снежана на прозорчето брои
снежинка след снежинка – да порасне.
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Ала стрелката миг след миг сече
и времето самò се отброява.
Настръхна скоро цялото градче:
Снежана през нощта любов продава.
Снежана, мой разбит иконостас,
паричке моя в ледения купел,
ако те срещна, с детството си аз
поне един твой поглед ще си купя.
***
След дълъг пустослов едва ли
разбрахме нашата вина.
Ала душите заболяли
помолиха за тишина.
За пърхане на тънък вятър
в крилете на един глухар.
За шушненето на тревата,
понятно за човек и звяр.
И с пръст върху бъбриви устни,
неизговорени на глас,
заключените словоблудства
извикват остра мисъл в нас.
В глаголстващи аудитории
езикът става подсъдим.
Убийствено е да говорим,
преди да знаем да мълчим.
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НОЖ
– Научи ме как да изтърпя – казах й. Не се чу никакъв звук,
накрая я погледнах. По-добре да не бях. Лицето на жената, стара разкъсана кошница, бе оковало гласа й в плетеница от бръчки.
– Човек трябва да го научиш как да не търпи – рече накрая
тя. – Ако искаш да те уча да търпиш, иди до железарията, купи
си въже и си го окачи на шията. Търпението е въже на шията, не
знаеш кога живееш и кога търпиш.
Когато зърнех баба Марица призори, ми се струваше, че е
на седемдесет, грабнала стара, изядена мотика в ръка, като камък бавно се търкаля по склона – някъде в подножието имаше
място с картофи. Когато се връщаше от нивата, си казвах, че е
на 170. Носеше целия хълм на гръб, сипея, разбития път, земята
с къртиците и змиите, слънцето, което лежеше по камъните и
изсъхналата жълта трева.
– Последният месец отслабнах с две кила – казах и беше истина. Бузите ми хлътнаха към зъбите като канавки, ядях домати
и чушки с евтиния хляб отпреди два дни.
– И затова прие да се ожениш за него? – гласът на баба Марица беше гнездо на стършели. – Знам, че майка ти не се обажда от Испания, за баща ти не искам да говоря.
И баща ми беше в Испания, беше се оженил за испанка. Веднъж опитах да му се обадя – можеше да ми даде малко за въглища през зимата, но той каза: – „Имате грешка“.
– Не са ми плащали от два месеца – казах й.
– На мене не са ми плащали цял живот – рече баба Марица.
После бръчките й се отпуснаха – станаха бръчки на друг човек,
нея оставиха на мира, очите побягнаха към мене, свободни,
черни като асфалта на разбитото шосе и безкрайни като него. –
Ти знаеш, Ано. Той ходеше с Десислава.
– Знам – казах аз.
– Виждах ги двамата с колата пред кафенето. Защо се жениш
за него?
– Не се женя. Местя се у тях.
– Тогава какво търсиш при мене? Аз не си зная годините. Си-
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гурно са повече от мравките в тоя мравуняк, но от глад не съм се местила при
никого.
– Малък е бил гладът ти – казах й. Бръчките й се бяха отдръпнали и се виждаха
очите. Значи ставаше опасно. Те палеха полето около мен. Когато мама пратеше
някоя пара или аз получех аванс от мината, купувах месо и го готвехме заедно с
баба Марица.
– Ти не си ми дъщеря – беше ми казала тя. – Но не си мисли, че никого нямаш.
Имаш. Аз съм ти майка.
Тогава ми се стори, че бе по-млада от мене.
Щастливо време. Тя имаше внуци, деца, правнуци кой знае къде по света – толкова е широко навсякъде, че човек ги вижда само по телефона, но баба Марица
нямаше телефон.
– Той е див, крещи – продължих. - Как да се справям с див човек?
– Дай си ръката - каза ми тя. Не знаех какво ще направи.
Като ми кажеше „Дай си ръката“, оставяше пет лева на дланта ми. „Честит рожден ден!“ пожелаваше. „Но аз нямам рожден ден днеска.“ „Имаш рожден ден,
когато аз имам пет лева“ – смееше се тя.
Протегнах ръка – под ноктите ми имаше кал. Бях плевила градината на един
човек от София и още не ми беше платил. Старата грабна ножа – когато дядо Васко, мъжът й, беше жив, дръжката бе от червена пластмаса, от години пластмасата
бе сива, но баба Марица кръсти ножа Васко. Сега стисна Васко, огледа острието.
Изведнъж, сякаш не беше на 170 години, а на 27, ме удари рязко по ръката.
- Това е за наказание, че ме лъжеш - каза старата. - Като храниш злобно куче,
защо се заблуждаваш, че храната ще изправи нрава му? Злото куче разбира само
от злина. Рано или късно ще те ухапе. Гледай да е по ръката – където те ударих с
ножа. Гладният човек има очи и на гърба, а ти си гладна. - Яж! – нареди. Стаичката
й беше малка, откъде успя да измъкне шепа сушени ябълкови резенчета? Протегнах ръка. Тя отново ме удари с ножа. – Не бягай. Злото е по-бързо от тебе и ще те
стигне. Само ако се обърнеш с лице към него ще го спреш.
– Ти откъде знаеш, че лъжа? – попитах.
Тя ловко се завъртя и в ръката й се озова черно портмоне.
– Това са всичките ми пари – прошепна. – Вземи ги и бягай от мене, докато е
време. Лъжата е сестра на смъртта. Скъсява дните. А ти лъжеш.
Не взех парите. Бръчките отново полазиха по лицето й, върволица от едри черни мравки, годните се върнаха в очите, както морето се връща към брега.
– Ано – измърмори тя. – Ако закъсаш, ела. Ще направя така, че да го е страх от
мене.
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– Защо едно куче става зло?
– Много е търпяло и не е дочакало хляб – отвърна старата. Замисли се, очите й
отидоха някъде много далече. – Преди години, ти беше още бебе, прибрах един
уличен пес. Като че отрова ядеше, такъв отровен лай лаеше по цял ден. Пребиха
го. Пречупиха му крака и аз... Стегнах строшената кост. Не можех да гледам как се
мъчи. Злобата на това куче се разпиля като дребни пари, нищо не остана от нея.
Вървеше след мене като дете.
Спомних си думите й още първата вечер. Хари се прибра.
– Манджа – викна. Бях направила супа с картофи и пиле. – Солена е – изръмжа
и хвърли лъжицата по мене. Беше висок, на влизане вкъщи главата му удряше
горната греда на вратата.
– Сготвих я така, щото да ти даде сила – казах. - Супата е като лятото – изглежда
непоносимо заради жега, а като отмине, пак искаш топло.
– Много знаеш – пресече ме той.
- Не много, само това: искам те силен.
Обърнах се да му сипя, но си спомних - гладният човек има очи на гърба. Добре, че имах. Той се опита да ме ритне, но се измъкнах.
Знай, злото куче няма да стане добро затова, че му даваш храна. Пази се.
– Ето ти магданоз. Направила съм ти салата с домати.
– Ще видя струва ли – каза той.
Изяде всичката супа, изгълта салатата, сдъвка за секунди месото, натъпка целия кекс в устата си, изпи компота и ракията, а като че не бе слагал троха в устата
си.
– Събличай се.
– Първо ще те измия – казах. – С извлек от хвойна, за да ми харесаш. Изсушила
съм клончета.
Беше тежък и потен. Гладен. Ето от това не ме е страх – нито от тежест, нито от
пот, нито от глад.
– Голям си – казах му. – Но аз съм по-голяма.
– Не струваш – извика.
– Не бъди толкова сигурен.
Гърбът ми беше горещ, разтопен асфалт по пустата улица на юли, но аз не се
боя от горещниците. Пещ беше призори, пещ беше в десет, когато слънцето разтапя лятото и налива змийска отрова в следобеда. Докато спеше, опекох три пилета, забърках един казан салата, нахвърлях мерудии, чушки, сирене, домати, лук
- цялата градина направих на салата, но лошото куче не ти е благодарно, че му
даваш добра храна. То ще те ухапе, каквото и да сготвиш.
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Ако му позволиш.
Занесох храната на малка масичка пред него - първо едното пиле, онова с маслото, после салатата, ракията, киселото мляко.
– Аз ще те храня – казах му.
– Каквото и да правиш, не струваш – отсече той.
– А помниш къде се намираш сега? – попитах.
– Да – отвърна той.
– След малко няма да помниш.
Храних го, докато имаше сили да преглъща – изяде трите пилета, салатата, баклавата, изпи цялата ракия, и беше тежък, изцеден, не стана до вечерта, а по едно
време – слънцето беше котле греяно вино – на вратата на къщата му се появи
жена. Много хубава – русокоса, синеока.
– Аз съм Десислава – каза тя. – Хари е мъжът ми.
– Ето ти го – обърнах се към нея с усмивка. – Ела го прибери.
Тя влезе и се разплака. Хари не я погледна. Протегна ръка, стисна една от оглозганите пилешки кости и го запокити срещу нея.
– Моля те – изплака русокосата. – Върни се.
Тогава в стаята, където бях приготвила тава пълнени чушки, курабии с течен
шоколад, казан нарязани домати и грамадно шише ракия, влезе кошница с бръчки – една стара жена, много стара, на 170 години. Въпреки бръчките, очите й, безкрайни и черни, тежки, изсъхнали на клона вишни, ме подпалиха.
– Знаех, че лъжеш – каза баба Марица. – Взела си ѝ мъжа.
- Мъжът не е чифт обувки, че да го вземам. Аз готвя хубаво. Не се страхувам от
нищо.
Още преди да свърша, Хари грамаден, див, грабна под едната мишница русокосата, като че мъкнеше стар килим, под другата мишница напъха вехтата кошница - тя имаше очи, но те не й помагаха. Завлече и двете до портата, и ги захвърли
на улицата.
– Купчина тор си – викна баба Марица. – На тебе говоря, Ано.
– Купчина тор, дето може да зарови под подметката си всеки мъж.
Тъмното лице от бръчки и тиня присви очи.
– Жената има само един мъж в дните си – поде старата. – Той е по-силен от
кръвта й, по-голям от лъжите й, по-висок от срама и подлостта й. Той я учи да свети. Но тя през цялото време усеща, че без него няма никаква кръв.
– Глупости – креснах.
– Ти усещаш само глад. Затова си купчина тор.
Хари грабна камък. Вдигна ръка да го метне по старата.
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Скочих. Захапах китката му. Зъбите ми потънаха много и дълбоко. Мислех, че
ще ме пребие.
– Хапеш хубаво – прошепна той. – Нахрани ме.
– Ти ме нахрани – пресякох го аз. Имах очи на гърба и бях сигурна -можех да
бягам по-бързо от злото.
Той започна да слага в устата ми мънички залчета – както се храни злоядо дете.
– Направи ми кафе.
– С колко захар? – прошепна той. И бавно, две едри гъсеници, устните му плахо, послушно, като първолаци без домашно, ме целунаха.
Беше задушно. Камъните завряха от жега, дъхът му буксуваше като влак, заседнал на стара безлюдна гара.
На улицата плачеше русата Десислава, скърцаше гласът на баба Марица, тих и
черен. Всяка нейна дума беше на 170 години.
С нея бяхме готвили заедно.
Хари срещаш под път и над път.
– Искам парите ти – казах аз на Хари. – Всичките.
Той ги измъкна - бавно, тежко, като че разрязваше гърдите си и ми подаряваше
белия си дроб. Взех ги, изтичах на улицата и се изправих пред баба Марица. Тъмната кошница бършеше синеоките сълзи на Десислава.
– На ти пари. Да не гладуваш.
Баба Марица не ме погледна. Грабна пачката, вдигна я високо над бръчките
си, над небето. Изведнъж отвори пръсти и банкнотите литнаха. Заваляха полека, препънаха се. Легнаха на улицата, напукани кожи на змии, под черния пек на
слънцето.
Тя стърчеше дърта, мършава, висока. Сигурно беше много гладна. Вратът блестеше, тънък като вретено.
– Слушай – казах й. – Ти ми обади, че си излекувала зло куче. Сложила си строшения му крак в шина.
Тя беше най-старият човек на света. Черните й ръце познаваха и ножа, и болката.
Ножът на дядо Васко беше остър като смъртта. Толкова рани бе дълбал, че
дръжката му от червена, бе станала сива.
Стиснах я здраво. Замахнах. Острието потъна в крака ми. Шурна кръв.
– Бабо Марице! – извиках. – Излекувай ме.
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ЗА РЕКИТЕ И ХОРАТА
– Едно време не било възможно да се направи разлика кое е дума и кое - човек.
И думите имали плът и кръв, кости и болка както хората. И думите се обличали с
дрехи - кои по-гиздави, кои по-нескопосни – очите на Анатоли са се предали като
улица, на която лампите съвсем скоро ще угаснат и само фаровете на автомобилите ще разсичат вечерта на съвсем безшумни, тъмни късове. – Тогава, както и сега,
думите не умирали, живеели вечно, само мъничко се разкрасявали, както жените
се подмладяват с грим; малко се напудряли, но пак си били ония същи думи - ту
зли, за да разсичат хората, ту топли като минералната вода, която извира до халите в София и лекува сто и двайсет и седем болести.
– По това време – продължи Анатоли, – хората никога не умирали, били съвсем
малко на брой и земята им се струвала безкрайна, както на мен ми се струва твоето мълчание, Мария. Тогава се случила тази история.
– Знаеш ли какво – прекъсна го Мария. – Нямам никакво време. В ресторант
„Вагона“ има страшно много клиенти. За две седмици скъсвам подметките на
чифт обувки.
– Е къде ти излиза сметката тогава? – попита Анатоли. – По добре не ходи да
сервираш във „Вагона“, така поне обувките ти ще остават здрави.
– Ти не разбираш нищо от сметки – каза Мария и беше напълно права. – Разкажи ми набързо историята, защото заспивам. Даже ако искаш, не ми разказвай
нищо.
– Добре, ще я разкажа съвсем накратко. По това време, когато ти не си късала
чифт подметки за две седмици, а то било твърде отдавна, и хората, и думите не
умеели да лъжат.
– Глупости – прекъсна го Мария. – Такива философи като тебе дават най-нищожните бакшиши.
– Така е. Слушай по-натам. Един човек, уж бил много умен, ама направо блестящ ум, за нещастие ходил много често да се разхожда край ресторант „Вагона“.
Там работела една сервитьорка - малко вятърничава, с коса тъмна и тежка като
полунощ. Очите й били светлокафяви, почти златни – такова е слънцето призори.
Още го е страх да се покаже, защото около ресторанта бродят глутница бездомни
кучета и може да го ухапят, докато още не се е измъкнало съвсем от одеялото на
нощта.
– Дрън, дрън – коментира Мария, но и е интересно да казват, че косата й е
полунощ.
– Този човек всъщност не бил чак толкова умен. Изгубил си ума по сервитьор-
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ката Мария. Един ден й донесъл букет от най-евтините цветя на пазарчето до
езиковата гимназия. Но за него най-евтиният букет бил много скъп, защото дал
последните си пари и тази вечер не вечерял. Видял, че Мария зарязала букета му
на масата и дори не го сложила в буркан с вода.
– Сложих го – възрази Мария, но после поклати глава и призна: – Не го сложих.
Съжалявам. Не обичам карамфили. Обичам живи дървета или шоколад.
– Добре, слушай по-нататък. Човекът очевидно никак не бил умен, защото въпреки че останал гладен заради евтиния букет, още повече си избил ума по Мария.
Усмивката й започвала от изгрева и свършвала в полунощ, а след това се скривала в косата й. Затова си бил изгубил ума този човек по сервитьорката, но не
съвсем за това. Той виждал, че тя дава хляб на бездомните кучета и на котката,
която била мършава като сянка, но носела на гърба си много цветове – черно,
сиво, бяло, оранжево и рижо. В усмивката на момичето имало нещо като сняг - то
се топяло, когато край ресторанта минели хора, които само гледали масите и не
се отбивали. Нямали пари да си поръчат от специалитета на заведението. Мария
събирала от остатъците и носела на жената от блок 2. Мъжът на тази жена просто
си тръгнал, защото обичал някакво друго момиче, а децата често си лягали гладни. Мария знаела какво е глад, вечер им носела нещо съвсем мъничко, прибрано
в найлоново пликче.
– Откъде си научил това? – попита Мария, но Анатоли не й отговори.
– По това време, за което ти разправям, момичето със скъсаните подметки от
ресторант „Вагона“ живеело вечно както думите, защото това се случило още в
началото на света. „Трябва да вървя“ – казал глупавият млад мъж на сервитьорката. – „Тук нямам работа, ще се кача на някой голям кораб – в началото на света,
разбира се, нямало самолети – и ще търся работа навън, далече от тоя град на
Струма. Дойдох да ти кажа „довиждане“ и да те помоля да си спомняш понякога
за мене. Всеки пък като си спомниш, аз ще се ободрявам. Мисълта на човек с полунощ в косите те прави силен.
– Но ти няма да пътуваш никъде, нали? – попита Мария. – Анатоли, виж колко
е хубаво началото на есента. Най-хубавото време.
– За съжаление младият мъж трябвало да замине за друг град, където не течала коварната река Струма. Защо коварна? – питаш. Защото като гледал брега, глуповатият мъж виждал Мария. И като не гледал реката, пак виждал Мария, само
като си помислел за вода и за река, виждал Мария. Дори и да не си помислял за
река и бряг, нищо да не си помислял, този глупав човек виждал Мария. И хич и да
не бил в тоя прекрасен топъл град, така грейнал в началото на есента, този човек
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виждал Мария. Точно преди да тръгне, той целунал ръката й, после целунал нея.
И тогава се случило чудо – момичето, което късало чифт обувки за две седмици
в ресторант „Вагона“, изчезнало. Косата му от нощ я нямало вече. Обувките със
скъсаните подметки ги нямало, ръцете й ги нямало, усмивката, в която идвала
есента, я нямало, изчезнала и храната в найлоновото пликче за децата от блок 2.
Вместо тях в ръцете си младият мъж държал лист хартия. Да, най обикновен лист
хартия, а може и папирус да е било, или дори тънка глинена плочка. Но върху тях
имало много думи, думи, думи думи. Оказало се, че Мария, най-хубаво момиче в
целия свят, не било човек, а дума. Оказало се, че младият мъж обикнал не обикновено момиче, а най-хубавата дума. Той държал листа в ръка гледал реката, но
дори и да не я гледал, виждал момиче с коса от полунощ, с усмивка от есен, ръце,
които дават хляб на гладни деца. Не забравяй, Мария, че ти разказвам за времето
от началото на света, когато хората живеели вечно както думите, а думите и хората
си приличали като две капки вода, като две порции пържени картофки със сирене
в ресторант „Вагона“, като двете върби до моста над Струма.
– Това е странна история – обади се несигурно младата сервитьорка, която
беше практично момиче и грижливо броеше вечер бакшишите, получени през
дългата смяна.
– Странна е, но не забравяй, че оттогава е минало цял свят време. Младият мъж
държал хартиения лист, може би било папирус или дори глинена плочка. Взирал
се в думите, които само преди минута били неговото момиче. Не искал да ходи
никъде далече от тази река, от този град, от тази полунощ на косите й, не искал да
живее повече.
Но как да не живее, когато смъртта още я нямало под слънцето, още не се била
излюпила и била само някаква сянка в несъществуващата история на света. Младият мъж не искал да диша, не искал да яде, не искал да се движи. Как да отида
при нея, как да се превърна в дума, за да застана до нея и да бъдем две думи –
най-хубавите, които хората да казват, когато дните им един без друг са все нощ,
когато реката, дори да я няма, изрича името на човека, без който нито другите
думи, нито животът без край имали някакво значение.
Аз искам да стана дума, казал си младият мъж. Искам да я намеря. По това време, в началото на света, имало ковачи и оръжейници, готвачи и лекари, но никой
не подреждал мислите си на хартия. Този млад глупав човек, който виждал все
момичето с най-тихата усмивка, с най-кафявите очи, с най-хубавия хляб от ресторант „Вагона“, се помолил на реката – „Превърни ме в дума,за да отида при нея“.
Тогава се излюпила смъртта и извикала: – „Ако станеш дума, ти няма да си човек, ще те взема и от тебе няма да остане никаква следа.“
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– Не е така – възразила старата река Струма. – Той ще събира думи за неговото
хубаво момиче, но ще ги пише с кръвта си и те няма да умрат никога.
– Не! – прошепнал глупавият младеж – Аз ще се стана дума, хората ще я запомнят ще я изричат, когато са си намерили човека, за който си струва да се превърнеш във всичко – в пръст, в небе, в пътека, в камък и в птица.
По това време имало рицари и стрелци, ковачи и зидари, но когато този глупав млад мъж изчезнал - така изчезва изгоряло дърво, угасва думата, която не
си казал на човека, дето е твоя рана и лек за раната, както изгаря лятото, за да
се превърне в ледени висулки – така изчезнал глупавият млад човек. Всъщност
изчезнал но не съвсем – станал нещо, което дотогава го нямало. Написал нещо.
Превърнал плътта си, костите си, мислите си в думи. Те били светли, туптели като
сърце, тичали като кръвта му, която не можела без това хубаво момиче, греели
и открили най-силната дума още в самото начало на света. Така и сега, Мария,
вятърничавите хора все драскат нещо върху хартията. Търсят най-вярната дума.
Тази, която аз пазя само за тебе.
Тук Струма, която е твърде любопитна, спряла да тече за десет секунди и зачакала точно до ресторант „Вагона“.
През това време хитрата река, която е и доста бъбрива - тя ми обади тази история - видяла, че обувките на Мария пак са скъсани, а младият мъж продължава
да й губи времето с някаква си измислена история.
– Анатоли, никъде няма да ходиш! – извика момичето, което бе изскочило за
малко от ресторант „Вагона“.
Мария, ще ходим двамата всякъде. Ще сме заедно.
Точно на това място Струма побягнала на юг, защото всяка река обича юг повече от дъжда, който вечно й праща инструкции от облаците. Водата забравила
кои са тези две толкова важни думи, мислела си, че за всеки човек те са различни
както са различни всички човешки сърца.
Но понякога дори и старите реки грешат.
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БЪРЗА ПОМОЩ
Гърмежът, тътенът, ослепяващото парещо сияние, подскокът
на масивната сграда, както и разнопосочно разлетелите се човеци учудваха случайните очевидци на колективното неочаквано убийство. Когато оглушителното мъртвило се настани върху
обезобразеното пространство, а оцелелите успяха да се огледат с невярващи погледи, разбраха те, че ги е споходило някакъв вид зловещо нещастие. Стояха вцепенени сред собственото си неведение, спънати бяха от непонятна нерешителност и
внезапно ги обзе паническа енергичност, благодарение на която се разтичаха безпосочно. Срутените стени на подстанцията
откриваха вътрешностите й - овъглени остатъци от някогашни
електрически трансформатори, нажежени шини и проводници
с обелена кожа стопена от неочаквано настъпилия зной, а сред
новообразувания безпорядък мъждука полумъртъв живот на
повален човек от персонала... Гледката прилича на раздрана
дреха върху безпомощно тяло, по което неприлично се съзира
опръскано с телесни течности нечисто бельо...
Спасителите се втурваха, гледаха да не се бавят, не им спореше, но все пак успяха да подложат носилка под натежалото
опалено тяло. Огледаха го още там и се реши, че трябва светкавично да се пътува до Големия град, да се пътува незабавно
и неотложно.
"Аз ще го закарам", непоколебимо заяви Водача. Беше найдобрият, машината му беше нова и непокварена, познаваше
Пътя, знаеше с какво се захваща, не му беше за първи път, а
естествената му всеотдайност беше позната на мнозина...
В оня миг на агресивно потегляне, с вирнатите предни колела, непокорни конски нозе на разярен жребец, Водача забрави за околното пространство и се вторачи в Пътя. Незабавно
шибна многобройните жребци стаени в металната плът на Водаческата машина, стъпи тя върху пътното вещество, а изпод
нетърпеливите й колелета се появи свист и пушек. В разярен,
устремен бестиа, святкащ с пулсиращите си разноцветни светлини, трещящ с раздирателния си настръхнал сиренен вой се
превърна кротката до скоро Водаческа машина. Препускаше тя
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с непозната бързина, опитваше се да надбърза Оная с косата, да отложи неминуемата й победа, да помогне, та Душата да се завърне временно поне в обгореното тяло...
Доктора плахо се опитваше да каже нещо на Водача, спираше на половин дума,
но все пак прошепна: „Трябва и да стигнем... По възможност цели...“ Вгледан в
Пътя Водача, глух за околността, беше прогонил всичките си мисли, оставил беше
само една – да надбяга Оная... От бързината Времето страхливо се свиваше, скъсяваше всичко, което беше потопено в него, а забавянето му пречеше, по-скоро
отлагаше настъпването на гибелния миг, който Водача се опитваше да изпревари.
В колата невидимо пътуваше и определения всекиму фатум, за който никой
не се замисляше, но той си беше там – неумолима фортуна дадена на всеки...
Никакъв не му беше човекът върху носилката, не го познаваше, не знаеше дори
името му, но бързаше, препускаше самоубийствено срещу Времето и Разстоянието и през ум не му минаваше да се запита защо го прави. И Доктора не се запитваше защо е това несвястно галопиране. Някакви необясними пориви, вътрешно
стремление се бяха вселили у тези Човеци, движеха ги те нелогично като че ли, но
естествено и човешки, та наред с удивлението на околните се съзираха нормалната възхита и изтръпналото одобрение.
В оня миг на първото препречване Водача не трепна, неосъзнато и виртуозно
извърши маневрата, а униформеният човек с палката изненадано, неочаквано,
с отворена уста, застана в средата на пътя без да знае какво да прави със своето
изумление. Доста по-късно и доста по-безсмислено изпрати той един откос с модерната си камера, на която се появи размазаният неясен образ на Водаческата
машина. Затърси припряно телефон, заекващо засъобщава на някакви свои колеги какво го е сполетяло, какво е видял и видял ли е нещо въобще или е било
непонятно видение...
При следващата среща човекът с палката въобще не се опита да спре разбеснялата се Машина обрасла с тревожни светлини и развилнели се сирени. Недвусмислените знаци, с които се отличаваше от останалите пътни обитатели не
успокоиха стоп палката на пазителя на пътния ред. Дълго гледа след стопяващата
се в далечината Машина, клатеше недоумяващо глава и безмълвно се молеше
да оцелеят... И молбите на Доктора устремно отпъждаха настанилата се наоколо
хищница, чудеше се той на ненаситната й лакомия и се питаше безмълвно: „Нали
всички сме й определени, нали никого не е пропуснала, защо е тази нейна ехидна
жестокост? Защо така безредно посяга към неподходящите си жертви?..“
А кои жертви са подходящи, ако те наистина са жертви? Този непреодолим
фатум, който невъзмутимо пътуваше във Водаческата машина не посочваше ли
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безпогрешно кой какъв е и кой какво заслужава?
„...Някъде в земите
на братството и доблестта, където,
яхнал своя динозавър,
приказен магьосник ни очаква.“/*
Pърхаше новороден стих, но Тя не се заслушваше, пазеше се от Поезията, страхуваше се от влиянието й, запътена непоколебимо към необратимите си решения,
които често будеха недоумения. Бяха те предопределени, но не винаги се забелязваше неизбежността им, не винаги се провиждаше висшия промисъл, защото не
всичко е дадено на човека – несъвършен е той, ненаучен е все още, а и греховете
му бавно се изкупуват...
Когато най-после, успя да надбяга ненаситницата с косата, Водаческата машина
се втурна в лечебницата. Отпуснатото време беше свършило, последните му мигове притеснено отлитаха, забавяха те летежа си, оглеждаха се назад и съзираха
ненормалното бързане на Водача, опитите на Доктора да придума Душата да не
напуска пламтящото тяло, да почака, не й е време още... Та с големи мъки, с общите усилия на Докторовите колеги се постигна едно крехко, болезнено, тревожно,
мъчно и несигурно придумване на вече запътената Душа – придумване да остане,
да не напуска още тялото, да поживее още известно време сред пламъците, да
помогне на това тяло да стъпи на крака, нейно тяло е все пак, макар и временно.
На връщане Водаческата машина беше кротка и умърлушена, скрила беше тревожните си светлини и звукове, та на пръв поглед почти не можеше да се познае,
че това е разбеснялата се, целеустремена и неудържима мъчителка на пътните
обитатели, както и на пазителите на пътния ред. Хрисимото й пъплене не я спаси
от няколко вдигнати Палки – бяха я запомнили навярно от ураганното, безцеремонно подминаване на техните усилия да я спрат.
„Е, сега вече ни падна“, като че ли казваха Палките и лицата им, надупчени от
ситни светлоотразители, засияваха погалени от фаровите светлини на Водаческата машина. Нейната кротост, умора и безразличие, може би, се примесваше със
скритото, почти неосъзнато задоволство – човекът от носилката не си беше тръгнал без време, Оная не успя да победи засега... Водача наблюдаваше уморено,
равнодушно, усмихнат вътрешно на опитите да го възпитават, да го наказват, да му
* - От стихотворението "Няма да умрем", включено в поетичната книга "ЗВЕРОБОЙ" от Красимир
Симеонов
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изтъкват всеизвестни истини, които той добре знаеше, но които беше принуден
временно да забрави, пришпорван от Оная с косата. Доктора пробваше да обясни, че случаят е особен, трагичен, необикновен, нещастен, печален, злощастен,
но нямаше много полза от обясненията му – Водача трябваше да прочита, да се
съгласява, да подписва някакви книжа и ненужни бележки, а когато количеството
на заливащото го безсмислие надмина някакъв неосезаем, невидим предел той
просто тръгна тихо, без показни жестове, като свободен човек, който е свършил
нещо важно, съдбовно и полезно. Опитваха се да го спрат, да го принудят, да му
покажат, че така не може, но той като един истински Водач се усмихваше на усилията им, не им обръщаше особено внимание и следваше Пътя уверено, непоколебимо, целеустремено, сигурен в посоката...
Когато затвори Водаческата машина в постоянното й местообиталище, той
внимателно я огледа, провери я и мислено я погали все едно, че беше верен жребец, с чиято помощ е спечелил важна, решаваща битка. Спасяването на живот
за него беше важна, основна цел. Това и правеше цял живот – спасяваше хора,
човеци и човечества, опитваше се да ги води по Път, който води към светлина,
към любов и доброта...
Денонощията на Водача тръгнаха по делничната си пътека и той почти забрави
за случката, която в очите на нормалните хора си беше обикновен подвиг. Но в един
нечакан миг, изневиделица му се случи нещо, което го учуди, изуми, озадачи, нещо,
което го смая, нещо, за което никога не би допуснал, че може да се случи...
Началството седеше достолепно зад огромното си масивно бюро и не трепна,
не вдигна поглед когато Водача влезе. Прелистваше купчина книжа събрани в набъбнала папка и като че ли се чудеше как да добие по-строг и сърдит вид.
„Много си я закъсал“, промърмори Началството с възможно най-начумерения
си глас. „Ще трябва да се наказваме...“, правеше се на остроумен охраненият човек зад бюрото.
Всеизвестната усмивка на Водача виделееше с ненатрапчивата светлина, струяща от неугасим вечен светлик. Не се влияеше тя от неестествените тъмни плисъци, с които я заливаха същества като Началството – дефекти на Мирозданието,
пръкнали се колкото да показват своята вредност.
„Каквото трябва направих“, промълви Водача. „Направи и ти каквото трябва...
Ако можеш...“
Макар и необлечени в думи мислите му се рояха извън всекидневни пространства, водеха го към подслони, в които се съзираха нужните отклонения, които
раждаха нови състояния, повдигащи човеците, правеха ги по-човеци.
„Трябваше ли да возя опаленото тяло като на разходка? Можех ли да си поз-
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воля да не съм „нарушител“? Има случаи когато приетите начала трябва да бъдат
нарушени...“, млъкна Водача, като че ли се смути от толкова много казани думи на
един път. И си тръгна.
Началството се опита да извика след него, да го спре, да го застави, но усети
режещо присвиване в лявата част на масивната си гръд. С трепереща ръка натисна
някакъв бутон, в началническата обител се втурнаха хора с носилка, заизправяха
свлеклото се туловище, подхванаха го, настаниха го и го заизнасяха, като се стараеха да го носят с главата напред. Най-вероятно се страхуваха от поверия. Суетнята
около носилката се озвучаваше от разтревожена глъч – не беше това песенния
звук на детска виканица, на трептенията излъчвани от вселенската хармония. Оцветена беше тази гълчава в ядосани цветове, чернота извираше от тях, неприятни
миризми се долавяха около нея. Глъчката постепенно взе да затихва едва когато
Водаческата машина гневно и целеустремено вирна предните си колела и неудържимият и бяг притисна Водаческия гръб към облегалката на седалката му зад
кормилото. Самоубийствената скорост, поредното надбягване, сражението със
Смъртта, отново се настаниха на Пътя, Околното пространство се стаи, примря от
тревога и се опита да направи път на Водаческата машина...
И сега се появяваха Палки, и сега се пръкваха опити за спиране, поучаване, глобяване, хокане, мъмрене, опити за спъване на бързането с цел безопасно придвижване, но и този път Водаческата машина не обръщаше внимание на пазителите, ловко и безкомпромисно заобикаляше спирачите и когато най-после пристигна
Водача разбра, че и този път е спечелил надбягването.
Връщането отново беше умърлушено, уморено и вяло, като че ли енергията
беше свършила и само смътно усещане за смислено свършена работа пътуваше в
окумилата се Машина. Водача, притихнал левент, намотаваше обратния път забравил за Началството, за предишните свои пътници за всичките спечелени надбягвания, вторачен в неосъзнатия си дълг, в мъжкарството си, което не знаеше,
че е доблест и геройство, не знаеше, че трябва да се радва на добрите думи и на
естествената хвала, която го спохождаше, а своето Водачество не възприемаше
като мисия, а като Божия повеля и изпитание...
Доктора, изтощен от току-що завършилото препускане придремваше на съседната седалка и понякога, в промеждутъците между два подвига промълвяваше:
„Водачо, настигни тези, които водиш и ги поведи...”/** Засмиваше се безгласно,
унасяше се в своята отморяваща просъница, не гледаше Пътя, оставил се беше в
** - Парафраза на мисъл от Рабиндранат Тагор
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ръцете и уменията на Водача, вярваше му, дори го обичаше, тайно му се възхищаваше и понякога се чудеше на думите му: „Ти си за възхита, ти се бориш с Оная, ти
я побеждаваш понякога... Аз с Машината само ти помагам, колкото мога...”
Когато отново настана обикновеният ден на всеобщото всекидневно живеене
Водача помилва Машината, подготви я за бъдещата й Борба и съзря в снагата й
непонятни промени. Появили се бяха плочки с неизвестна направа, които, найвероятно, правеха образа й невидим. Не въобще, а поне за Палките. Имаха тези
плочки особен образ, отличаваха се със своята красивост, с привлекателността
си, с неустоимото желание да се вгледаш в тях и да се заплеснеш в тяхната съблазнителност...
Водача за пръв път си помисли, че Някой се грижи за неговата Машина...
Зад масивното бюро Началството отново седеше непоколебимо, достолепно,
почти без следа от току-що отминалото премеждие. Посрещането беше различно, плаха благодарност се излъчваше от снажното тяло на някогашния разгневен
вожд, смирен и благ беше той сега, зарадван и дори почти притеснен изглеждаше
когато Водача влезе, огледа наоколо и попита:
"Надявам се, че си добре?"
"Добре съм, благодаря ти... Ако не беше ти..."
Водача си мълчеше, приседна, чакаше.
"Пак има пълна папка с хартии от Палките... Но вече няма да има. Взел съм
мерки. Разбрах те..."
"Можеше да разбереш и без да ти се случва... Предлагам ти да гледаме Пътя
пред нас..."
Началството се усмихна, стана, доближи се до Водача, подаде му ръка.
"Присъдена ти е награда..."
"Не биваше. Бързах, нарушител бях, но не заради теб. Заради всеки пациент...
Такава е работата на Водача..."
И си тръгна. Началството стоеше прав, гледаше през прозореца, в двора на Лечебницата беше спряла Водаческата машина, пърхаше, чакаше своя Водач, готова
за поредното надбягване, а предпазните плочки се подготвяха за своето първо
преборване с опитите за наказване от страна на Палките...
Бъдещите Папки за Хартии с Наказания (ПХН) оставаха празни затова и по-късно бяха премахнати като ненужен елемент от някогашната система за контролиране и следене на нарушителите.
Водача все така печелеше надбягванията и напоследък се чуваха гласове, които твърдяха, че е настъпило време той да бъде Всеобщ Водач на всички Машини
за спасяване...
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КУЧЕТО

ЛЪЧЕЗАР
ЛОЗАНОВ

Беше пристигнал в износения от времето град край Дунава,
привечер, в старата къща на леля си, жена пълничка, която от
2-3 години я нямаше на белия свят. Слезе отвън на калдъръмения двор, градът светеше тихо разпръснат и за да го съзерцава
по-добре, се изкачи по стълбите на съседите. Стъпалата правеха
пирамида с отрязан връх. Едната половина водеше от двора към
втория етаж, а другата слизаше обратно към улицата, досами
портичката в края на зиданата ограда. Отгоре имаше малко столче, от най-примитивните – дъска и 2 парчета заковани в двата
края, подрязани като рибени опашки. Съзерцаваше разсипаните светлини наоколо в някакво потъване, докато изскърцване на
вратата не го сепна. Сякаш старицата аха да излезе, да си подаде
главата от пролуката, но цепката така и остана празна.
– Извинявам се, извинявам се, нашепна тихо, като се опасяваше, че е уплашил някого, кацнал на фамилната им площадка
– почти непознат за новите обитатели. Не последва отговор, което някак го порази и той приклекна – една сива лазеща сянка в
полутъмното.
Внезапно вратата се отвори и край него прелетя синът ѝ –
едър, с ласкаво теме и заоблено, разкривено изражение. Слезе
надолу, обърна се и извика:
– Копеле, пак ли си моя кошмар, пак ли ме предизвикваш да
побеснея...
Сокол беше изумен. Такава ярост, с която се отнесе този силует към него беше абсурдна и нелогична. Ако кипежът на чувството беше такъв като израза на лицето му, той би могъл да го срита
още на върха на пирамидата, а профуча край него. Сокол не го
познаваше или почти нямаше спомен, а изражението изразяваше такава гореща неприязън и погнуса, че чак го парализира. И
нещо необяснимо го повлече:
– Чакай, чакай, та ние не се и познаваме, за какво ме мразиш?
Но оня вървеше напред и мълчеше, сумтейки тежко...
– Защо, защо, не разбирам...
Застанаха пред сграда в строеж – огромна, на десетина етажа,
с коридори и стаи – повечето недовършени, но очевидно правени с голяма амбиция, с нови едри червени тухли и размах, каквито надхвърляха въображението. Защото от двуетажната сложна
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почти средновековна сграда, в която живееха съседите му, никога не е имало и
помен от такова богатство за строеж на подобен хотел...
Оня ръкомахаше и рязко потъна някъде в коридорите, които кънтяха от неразбираемия му глас.
Внезапно откъм покрива започнаха да падат парчета – керемиди или натрошени боклуци, от които Сокол рефлекторно се дръпна и побягна покрай сградата, но
те сякаш се разгръщаха малко зад него и посипваха всичко с трополяща пелена.
Бягаше, бягаше – сменяха се улици, пресечки осветени и неосветени места, докато стигна до ограда от ръждясали ламарини, където намери пролука и се припъхна отвътре. Беше огромен изкоп или падина с дълбочина, при която в тъмното не и
се виждаше края. Но странна дървена стълба на зиг-заг се спукаше надолу, и странно – не изпита страх, а привличане да слезе. Заслиза. Но не беше преминал и две
от чупките – и спря с озарено неочаквано съзнание. Там стълбата се разклоняваше
като чатал и в дъното на другото отклонение видя площадка. Върху нея умиращо
куче, същото което живееше в двора на леля му, все още тръпнеше в последни конвулсии. Виждаха се следи от рани – куршуми или удар с вила го бе пробол. Проснатото му тяло учестено повдигаше и спускаше окървавените ребра, сред последните
искрици живот. Понечи да го вземе на ръце, но от стълбата, която водеше нататък,
един отрязък се бе откъснал и дишащото все още едро животно бе недостъпно.
И тогава в съзнанието на Сокол се раздра пелена – на тези стълби беше срещнал
Стамат – и сега блесна познанството им. Мимолетно. В полунощ на тази площадка
се бяха сблъсквали мълчаливо. Стамат носеше полуотворен сак. Пачки банкноти.
Какво самият той е правил тук му беше неясно. Но на тази площадка го беше оставил да разговаря с дядо си и някаква не съвсем млада, но привлекателна жена.
Тогава Сокол беше вътрешно смаян от обема на сака и загатнатото през отворения
цип. Обхвана го безпокойство и изтича нагоре, оставяйки тримата в диалог, който
ту се извисяваше рязко, ту стихваше в шепот. Необяснимо му е и сега мястото - как
го е придърпало при такива странни обстоятелства, дали то наистина се намираше
в някакъв град? После се чу за дядото и жената - изчезнали безследно, но властите
не си мръднаха пръста.
Сокол стоеше на същата площадка, чиято пътека към умиращото куче беше разрушена – усещаше болезнената тревога как то се е отзовало там? Обхвана го бездънно отчаяние, пътуваше към огромния мрак на неизвестността, в който нямаше
живи същества. Прекъсната пътека, която обаче продължаваше там, където вече
не си човек и съзнание, а материя, толкова самотна сред космическите линии на
мрака, колкото никога не беше изпитвал в съществуването си на човешко същество.
Но щеше да опита да премине отвъд кучето и всичко, което продължаваше да разкъсва човешките му представи и обяснения за преживения свят.
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МИНА

ИВАН
ДЖАМБАЗОВ

От южния прозорец на стаята ми се вижда крайбрежният
булевард, застлан със сиви павета, които през зимата се превръщат в ледена пързалка. Той започва от стария мост, който
свързва промишления квартал с града и свършва на площада,
пред гарата. Ограден е с железни парапети и високи платна от
мрежа, боядисана в зелено. Това са предпазни ограждения, защото булевардът преминава точно по отвесния скалист бряг откъм морето. Долу, в ниското, са пристанището и гарата. Встрани
от пристанището е кеят за лодките. Гарата е обширна и обновена. Строена е през миналото столетие по проект на италианския архитект Тоскани. По негови проекти тогава са строени и
жилищата на някои от по-заможните хора, които все още не са
разрушени и създават впечатление за неповторим европейски
облик на нашия град. Нарича се Бургаска магия.
От другия прозорец, който е на запад, се вижда кварталът
към пазара за риба и птици. Там къщите са ниски и стари, а малките дворчета неугледни. Единствено впечатляваща е сградата
на поликлиниката със своите пет етажа, но не и с архитектурата си. Оттук се вижда и домът на Мина. Това е единствената
двуетажна къща в квартала. Дворчето е подредено. Има леха
и саксии с цветя, има черешово и ябълково дърво, висок бор и
лозница, вдигната на чердак пред входа на къщата. Отдалече
това създава впечатление за неповторим уют. Родителите на
Мина са със завидно обществено положение. Баща ù е адвокат, майка ù – асистент по история в Свободния университет.
Мина е единствената им дъщеря и аз бях влюбен в нея. Един
много кратък, но красив спомен през живота ми. Завършила е
балетно училище и от миналата година е балерина в Операта.
Запознахме се на едно тържество, където ме отведе мой приятел. Мина беше там с родителите си. Той е един от добрите
местни художници. Не без чувство за гордост мога да твърдя, че
нашият град се смята за място богато с дарования в областта на
изкуствата. Артисти, художници, поети, писатели, композитори,
музиканти и певци от различни жанрове. Затова може би и духът на хората е по-разкрепостен и витален в сравнение с много
други по-големи селища и това го прави така привлекателен и
обаятелен за гостите му. Тогава той ме представи:
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– Запознайте се. Това е еди кой си, т.е. аз – олимпийски шампион по бокс от
Олимпиадата през миналата година. Сега е студент по право в Свободния университет, но продължава да тренира. Много е добър. Подготвя се за Европейското.
– О, да! – каза баща ù. – Виждал съм ви по телевизията. Много се радвам за
вас. След време ще бъдем колеги.
– Може би – отвърнах аз. – Най-напред трябва да се дипломирам.
– Разбира се – разсмя се адвокатът.
После се запознах със съпругата му и накрая с Мина. Поех ръката ù, сякаш бях
упоен и съвсем спонтанно я целунах. После, с лек поклон, се представих. Тя също
се представи, усмихната и поруменяла. Не знам каква гледка сме предизвикали,
но всички бяха очаровани и се смяха от сърце. След това родителите ù се оттеглиха и ние останахме тримата – аз, приятелят ми и Мина. Тъкмо се разговорихме и
някой позвъни на приятеля ми. Налагало се да тръгне, но се уточнихме през близките дни да се срещнем на кафе или в ателието му. Останахме двамата с Мина и
аз бях щастлив. Разговаряхме за нея, за спектаклите, в които участва, за бъдещите
ù намерения. Когато говореше, усещах, че се притеснява. Предложих да излезем
на терасата на чист въздух и тя се съгласи. Тогава тя прояви любопитство и ме
помоли да разкажа нещо за себе си. Изпитах удоволствие от желанието ù и макар
малко притеснен, започнах да разказвам различни случки от живота си. Макар
от спортовете тя да харесваше единствено художествената гимнастика, слушаше
с нескрит интерес и възхищение за успехите ми. Докато разказвах, понякога си
измислях или подсилвах събитията, но това изглежда ù доставяше удоволствие.
В края на тържеството тръгна с родителите си. Не след дълго тръгнах и аз. Докато
вървях към квартирата, мислех за нея. Бях изпълнен от радостното предчувствие,
че след няколко дни ще я видя отново. Дори щяхме предварително да се уточним
по телефона да се срещнем и заедно да отидем у приятеля ми. Представях си я
все така лъчезарна и леко смутена. Тя не беше просто красива. Беше прекрасна! С
малко над средния за жена ръст, тялото ù сякаш бе изваяно под напора на велика
нежност. Имаше леко чупливи, естествено тъмни дълги коси и лице, излъчващо
дръзко езическо съвършенство на богиня. Очите ù тъмно сини, усмихнати и широко отворени, разкриваха страстта на душата ù да бъде щастлива.
През следващите няколко дни, както обикновено, ходех на лекции, а след обяд
тренирах усилено, защото наближаваха срещите от шампионата, а след тях и състезанията в чужбина. Предстоеше и изпитната сесия. Бях решил да заверя семестъра, за да съм спокоен през лятото. С една дума, не виждах свободно време,
което да отделям за развлечения и дори започнах да се замислям какво мога да
предприема, ако отношенията ни с Мина прераснат в любов. Толкова исках това
да се случи! В понеделник тя ми позвъни и си уговорихме среща в сряда след
обяд в кафенето на Операта, което след уточнение означаваше около три. Пре-
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дупредих треньора, че се налага да отсъствам. Мина дойде на срещата с няколко
приятелки. Запознахме се, поръчахме кафе, поприказвахме, после ние тръгнахме,
а момичетата останаха под предлог, че разполагат с време за губене. За срещата в ателието бяхме точни. Приятелят ми и момичето му вече ни очакваха. Бяха
подготвили почерпка, но преди това Мина пожела да разгледа картините, които той подготвяше за предстояща изложба. После разговаряхме. Опитвахме се да
бъдем духовити, но чувствах, че на мене не ми се отдава. Всеки се опитваше да
разказва за намеренията си. Всеки имаше своите мечти, за които разказваше с недомлъвки и с наведени очи, сякаш се срамувахме от тях. Взирахме се едни в други с присвити погледи като изплашени, че можем да сгрешим, ако бъдем докрай
искрени. Само момичето на приятеля ми – симпатично, облечено скромно, но с
вкус, мълчеше, или от време на време отронваше по някоя думичка, колкото да не
бъде отхвърлено от компанията. На фона на общата скука тя излъчваше една зле
прикрита тревога, сякаш искаше да разкрие причината за нея и в същото време
се страхуваше да не го направи. Общо взето беше симпатична. Имаше кестенява
къдрави коси и красиви очи, които излъчваха страст без никаква загадъчност, като
че искаше да каже: – Повярвайте, това съм аз и нищо повече! Мина каза, че много
харесва картините, а приятелят ми ù направи подарък. С автограф и пожелание,
което остана известно само на нея, защото картината бе опакована и напъхана в
чанта. После тръгнахме привидно весели и очаровани. По пътя Мина сподели, че
приятелят ми е добър художник, но за да се утвърди, особено сега, се искат много
пари. „Едва ли от тази изложба той ще спечели нещо – каза. – В момента никой
не се интересува от изкуство. Богатите не го разбират, защото са плебеи. Не са израснали с него, нямат история. Повечето са новобогаташи без култура и традиции,
обладани единствено от любов към парите. Човек, осъзнал възможностите си да
създава изкуство, в повечето случаи споделя съдбата на несретник. Дълго време
обществото не го разбира или го отхвърля с презрителна насмешка. Това едва ли
е справедливо.” Слушах я търпеливо, макар да не приемах без резерви изводите
ù. Можех да се съглася, но можех да изразя и несъгласие. Има богаташи, които
не разбират и не се интересуват от изкуство, но не всички от тях пък са дебили.
Познавам някои от тях, колекционери на картини, други спонсори на сериозни
археологически разкопки, някои влагат средства за възстановяване на исторически паметници, а има и такива които спонсорират изявени творци и изпълнители
за тяхното развитие и изяви. Не са изключения и средствата, които богаташите
отделят за някои клонове в науката или в икономиката. Наистина тези прояви не
са мащабни и повсеместни, но ги има. Самият аз неведнъж съм бил подпомаган в
спортната си кариера от богати хора и без угризение бих го потвърдил, ако се наложи. Всъщност, не искам да споря, но човек трябва да знае, че при всяко правило
съществуват и изключения.
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Късният следобед беше приятен и решихме да отидем в парка. Бяхме съвсем
наблизо. От ателието до там ни отделяше една улица. Тръгнахме по алеята с бюстовете на възрожденците и поетите. Спряхме пред бронзовия паметник на великия Пушкин. Поетът е изваян в цял ръст и е една от рядко сполучливите изработки.
„Я паметьник воздиг себя
нерукотворный...”
Промълвих.
– Защо не на мен? – шеговито попита Мина.
– Защо не? – отвърнах и се усмихнах.
– Ех – рече с въздишка тя, сякаш да отклони насоката на разговора – Ана Керн
сигурно е била най-щастливата жена на света, щом е успяла да плени сърцето на
поета.
После продължихме по алеята със съвременните мраморни склуптури, минахме покрай летния театър и заслизахме по стълбите към моста. Вечерната дрезгавина бе започнала да се спуска и тук-там по небето просветваха звезди. Грейнаха и фенерите на моста. Отдалече морето изглеждаше красиво. Вървяхме почти
един до друг. Неусетно бяхме замълчали, сякаш отнесени от мечтите си. Стълбището е стръмно, на места разкъртено, затова подадох ръката си. Прие подканата
ми и така слязохме до долу.
– Има красиви пролетни вечери – рече Мина. Тази вечер е такава. Чувствам
се щастлива, макар и малко тъжна, но си мисля, че на човек винаги му е нужна
малко тъга, примесена с мъничко меланхолия. Онази меланхолична тъга, която
навяват романсите, за да дочуе как прозвънява поетичната струна на живота.
– Умееш да говориш красиво – казвам – за съжаление, макар да изпитвам същите чувства, аз не мога. Хубаво е, когато човек успява да разкрие душата си и да
не се срамува от отпечатъците, които животът е оставил в нея. В душата на всеки
човек животът оставя отпечатъци. Зависи кога го осъзнаваме.
После отново замълчахме. Стигнахме до края и няколко минути с възхищение
гледахме морето. Сигурно от светлините на звездите и на фенерите водата му изглеждаше седефено млечна. Нощният бриз постепенно прииждаше.
– Да се връщаме – предложи Мина – захладня. Трябва да се прибирам, защото
не съм предупредила, че ще закъснея.
Разделихме се пред дома ù с уговорката, че ще се срещнем отново. Прибрах
се в квартирата щастлив и несигурен. Все още всичко предстоеше. Какво беше
предстоящето, знаеше само тя, тъй като без съмнение бе разбрала чувствата ми.
Оттогава не съм я виждал. Веднъж звъних у тях, но никой не вдигна слушалката.
Беше променила и номера на мобилния си апарат. Преди няколко дни срещнах
момичето, което беше на почерпката при приятеля ми. Ако не беше ми се обадила, нямаше да я забележа сред навалицата.
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– Здравей – каза. – радвам се, че те срещнах.
– И на мене ми е приятно – отвърнах, после предложих: – Ако не бързаш, ела
да влезем в кафенето до църквата и да поговорим.
– Добре – съгласи се тя. – Без това се шляя безцелно по улиците.
– Връщам се от тренировка – рекох, като да оправдая външния си вид. Бях с
анцуг и спортно яке.
– Сигурно бързаше да се прибереш, но само за малко, за няколко минути. – гласът ù прозвуча виновно: – Само малко да си поприказваме – по лицето ù пропълзя
едва забележима тъжна усмивка.
– За никъде не бързам – успокоих я и влязохме в кафенето, настанихме се, а
след минута сервитьорката взе поръчката – две кафета, минерална вода и пица.
– Пицата ще ми е за вечеря – рече момичето. – Не обичам да се храня късно –
После попита: – Вие приятели ли сте с художника?
– Приятели сме – отвърнах. – Отдавна.
– Той те измами – рече момичето. – Още тогава ми каза, че ще се опита да я
прикотка. Точно така каза: Ще я прикоткам тази балеринка, защото ми са нужни
парите на адвоката.
– Ти не си ли му любовница? – попитах.
– Не – отвърна тя. – Познаваме се и нищо повече. Съжалявам. Дори се чувствам
малко виновна пред тебе. Трябваше да те предупредя, но беше невъзможно.
– Нищо – отвърнах.
– Те заминаха – рече момичето. – Няма ги. Изпразниха ателието. Събраха картини, багажи, вещи, всичко и заминаха. Не знам къде – После някак натъжено
допълни: И аз като тебе очаквах да се случи нещо. Може би съм го харесвала,
може би щях да се любя с него... Не знам... сигурна съм в едно – и двамата с теб
останахме излъгани в надеждите си.
– Остави – казвам и вземам дланта ù в шепите си. – Слушай добре. В неделя от
десет сутринта съм на ринга. В спортната зала до болницата. Нали я знаеш? Ако
имаш време – ела. Ще имам нужда от подкрепа. Ако спечеля, ще посветя победата на тебе.
Тя ме гледа, усмихва се и сълзи намокрят скулите ù.
– Ще дойда – прошепна и целуна ръката ми. – Така ми се иска някой да има
нужда от мен.
Плащам сметката и излизаме. Преди да се разделим я целувам по челото, а тя
стиска ръцете ми и повтаря:
– До неделя има още два дни, но ще дойда непременно. Заради победата. Заради тебе.
Тръгвам и си мисля: „Всичко това може да се случи само тук, само в този град,
защото е рожба на магията му. На тази красива и тъжна Бургаска магия.”
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ТЕАТЪРЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ
“ — В нашия свят — рече Юстас — звездите са огромни
кълба горящ газ.
— Дори и във вашия свят звездите не са това, сине, а
само са направени от него.“1
Беше една от онези вечери в края на май, когато лятото започва плахо да почуква на вратата. Не особено късно, но вече
по тъмно аз се прибирах от театър и тъй като бях поетично настроена, едва ли не чувах предпазливото тропане на несмеещото още да влезе лято. Аха да прекрачи прага – и дръпваше
обутия си в сандал крак. Но аз знаех, че е там, вдишвах топлия
майски въздух и крачех през тъмнината и кестеновите дървета
от двете страни на улицата. Бели, цветове им стърчаха право
нагоре като свещи, а листата им бяха пълни с непрогледна нощ.
Навред около мен бръмчаха коли и тракаха трамваи. Живея в София, така че това не би трябвало да ме учудва особено,
всъщност даже би трябвало да съм свикнала. Градските деца
са закърмени не с мляко, а с шум на улично движение. Затова
трудно издържат на дългата тишина. Точно днес обаче цялото
това боботене, кой знае защо, ми се натрапваше, забелязвах го
прекалено отчетливо. Исках да остана насаме със спомените
си от постановката, но не можех. Шумът ми пречеше, вместо
за театъра мислех за смеха на някаква приятелска компания,
който дочувах от близката градинка и който ми напомняше на
нещо, който, заедно с липсващата тишина, ми навяваше други спомени. Те се мъчеха да си пробият път до мен, блъскаха
се в тези от представлението като сумо борци и почти ги изтикваха, но въпреки това аз не достигах до тях. Често се случва
така-за думите казваме, че са на върха на езика ни, а за спомените може би изразът трябва да е „на върха на мисълта“? Тогава внезапно погледнах към небето и забелязах - там, въпреки
напредналата вечер, нямаше нито една звезда. И това беше,
което трябваше на тайнствените спомени, за да отместят всич1 К.С.Луис, „ Плаването на „Разсъмване“ “ (1952)

59

Родена е на 12 януари 1999г. в София. Учи
в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Стипендиант
по проект „1000 стипендии“ с изключителна
стипендия в област „Литература“ и носител на
Голямата награда и първо място – проза в Национален литературен
конкурс „Петя Дубарова“
за 2017г.

РАЛИЦА
РАЙКОВА

60

MOPE

ко друго и да нахлуят като придошла река. Сетих се за едни други нощи, но нощи
със звезди. Нощи, също така топли, но с небе, обсипано със светлинки. Такива бяха
нощите на Аркутино.
Наясно съм, че звездите се виждат от много места. Наясно съм, че навсякъде
те са уж еднакви и уж еднакво красиви. Но въпреки това съм повече от сигурна, че
други такива като тези по Аркутинското небе няма.
За пръв път отидох на Аркутино, когато бях на шест или седем. Тогава целият
„курорт“ представляваше хотелчето с асфалтовия паркинг отпред, капанчето на
петстотин метра надолу по пътя и кафенето на плажа. И дюните, покрити с пясъчни лилии и разкривени от вятъра дървета. Както се досещате, там винаги беше
тихо. Колко шум могат да вдигат няколко семейства с деца, вятърът, разместващ
пясъка, и морето? По-малко от най-меките котешки лапи. На морето заобичах тишината. Мотелът не беше нещо особено, но това никога не ми направи впечатление тогава. Когато започнах да забелязвам такива неща, забелязах и нещо друго,
което не ми хареса – че съм пораснала. Но това е друга тема. Та, в това старо хотелче нямаше ресторант, затова винаги ходехме, една компания от три семейства,
в капанчето. Тъй като беше наблизо, отивахме късно и съответно се прибирахме
късно. От тези вечери не помня нищо друго така, както краткия обратен път с повишен риск от падане на изронения асфалт с дупките. Защото никой не си гледаше в
краката(нещо така или иначе безсмислено в това време на денонощието). Всичкивъзрастни и деца - гледаха едно блестящо небе.
В града няма звезди. Или, по-точно, има, но не могат да се видят, защото светлините от улиците, домовете и нощните заведения са прекалено много. Затова
само се опитайте да си представите какво изпитва едно градско дете, когато за
първи път види звезди. Безброй много примигващи точици в чернотата на нощта,
в тишината, нарушавана единствено от прибоя, безброй звезди, надвиснали над
земята, безброй звезди, увенчали като трънен венец небето. Безброй звезди.
Безброй звезди. Безброй звезди. Децата, четящи приказки, говорят за магия, а
големите хора за красота, и ако се замислите, ще видите, че те са едно и също.
Би ли се усъмнил някой, докато гледа този небосвод? Защото това е, което ми е
останало-спомен, който ме вълнува всеки път, за едно неповторимо усещане за
вълшебство, за една невъобразима красота, която притежават само звездите. Докато гледаш как бляскавият похлупак сякаш слиза над теб, как тъмнината те поема
и издига нагоре, как всичко около теб изчезва – нима това не е вълшебно, нима
не е приказката, която става реалност? Светът е изпълнен с чудеса, нещо, което
често помнят само децата. Но докато гледах онази мънистена бродерия, аз знаех,
че никога няма да забравя. Тя ме караше да мисля, че всичко е възможно. В града
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има много приказки, но точно тази приказка я няма. Толкова пъти в София, след
усещането за Аркутинското небе, съм гледала през прозореца с надежда да видя
поне част от това, което видях на морето, но звезди нямаше.
Толкова мънички бяха звездите, че приличаха на случайноразпилян върху тежка черна завеса брокат, но бяха и толкова много, че завесата почти не се виждаше.
В топлите безоблачни нощи, когато цялото небе беше като на длан и всичко наоколо бе простобезмълвен декор, там горе сякаш се играеше театър. Навсякъде –
тишина, вятърът в сухите пясъчни треви е едва доловимо ръкопляскане, а всички
ние сме замлъкналите от възторг зрители. Всяка точица мигаше точно на мястото
си, да я преместиш – всичко се променя. А изглеждаше кощунство да се промени
и най-дребният детайл от сцената, включително и ти самият да се промениш .
Затова в продължение да много минути никой не помръдваше. Сякаш не помръдваме и досега – част от мен е застинала под този купол. Светът беше безкраен,
времето ми принадлежеше – защо да не мога да остана там? Този, който може да
гледа чудеса и да бъде щастлив, че ги има, който може да се учудва и да забелязва вълшебствата, притежава всичко.Стоя, без да мигам, не отделям очи от онова
„горе“, вратът вече ме боли, но това няма значение, вятърът продължава да свири, вълните да се удрят и да мокрят пясъка и всичко това е толкова грандиозно и
едновременно смирено, толкова удивително, незабравимо...
Естествено, когато се спънеш в плочка, на момента се връщаш в настоящето.
След бързо оглеждане наляво и надясно, дали пък някой не е забелязал, и след
поредното задаване на вечния въпрос как е възможно абсолютно всички столични плочки да са толкова разкривени, вече можех спокойно да се ядосам на себе
си. Не затова, че се бях спънала, а заради отнасянето ми преди малко. То просто
нямаше смисъл. Хотелът вече е отдавна затворен, онези вечери ги няма, а аз съм
в София, където няма звезди. Реших отново да се опитам да мисля за театъра,
беше наистина хубав, прекрасна постановка, май беше за...
Очите ми отново се стрелнаха нагоре в някаква плаха надежда, сякаш знаеха
преди мен какво ще открият. Там, над дърветата, над покривите, над комините,
над шума и мислите ми, едва-едва мъждукаше една звезда. Намигаше ми. Намигнах й и аз. Една-единствена звезда – та това е нищо, ще каже някой. Но тя
носеше светлинката на всички онези милиони звезди, които помнех. И щеше да
ме заведе до тях, все някога. Някой ден. Обеща ми. А човек трябва да вярва на
обещанията на звездите.
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РАЗГОВОР СЛЕД ЗАЛЕЗ
Закачките на времето са странни приумици. Някои неща никога не свършват
– например плискането на вълните в брега. Други неща свършват твърде бавно –
например поредният учебен час. А трети пък свършват твърде скоро – например
лятната ваканция. Кри седеше сама на пясъка в ранната вечер. Току-що беше свършил последният ден от почивката и утре тя се връщаше обратно у дома, в големия
град. Слънцето бързо потъваше зад облаците, оцветявайки ги в бледорозово, вълните тихо се плъзгаха напред-назад, като че играеха с някого на дърпане на въже,
около Кри нямаше жива душа и започваше да се стъмва, но пясъкът беше все още
приятно топъл под босите й стъпала и на нея изобщо не й се ставаше.
– Какво ще правиш, когато утре вече няма да сме тук? Всичко си остава същото,
отново ще бъде топло, отново ще се напълни с хора, които също ще си тръгнат
след няколко дни, за да се върнат чак догодина. Какво правиш, когато застудее
– есента, после цялата зима, после цялата пролет? Никога не съм била тук през
зимата.
Във въпроса на Кри се долавяше толкова неподправено, чисто детско любопитство, че ако можеше да отговори, морето сигурно щеше да го направи. Но не
можеше и затова благоразумно замълча. Зад Кри се издигаха дюните, някои по-големи, други съвсем малки. Пясъчните лилии протягаха нагоре белите си цветове.
Естествено, ароматът им беше най-силен рано сутрин, но дори и сега ухаеха, ако
човек се наведеше достатъчно близо до тях. Нямаше друго цвете, което да ухаеше
така, както ухаеха нежните пясъчни лилии в часовете, преди да дойде горещината
– спокоен, сладък аромат на изгрев.
– Ние също ще дойдем пак догодина, но дотогава има много време. Понякога ми липсваш. Ти, пътечките през дюните, сухата трева, дупките на пчелоядите,
скалите в края на плажа, миризмата на сол. Липсва ми дори това, че не мога да си
среша косата след къпане.
Тревите шумоляха зад Кри, която седеше с гръб към тях. Над нея нещо изкряска
и тя вдигна глава – беше гларус, голям,бял, съставен цял сякаш само от крилата
си. Птицата описа няколко кръга, след което се гмурна напред и изчезна в небето.
Луната трябваше да се покаже всеки момент. Щеше да има пълнолуние тази вечер, което значеше, че звездите нямаше да се покажат. Кри не можеше да каже
кое й се струва по-красиво – пълната сребърна луна или безбройните златни звезди. Може би все пак звездите. Но само мъничко. И то само когато няма облаци.
Обичаше облаците през деня, когато тежко висяха по синьото небе или пък леко
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го прекосяваха, а също и по залез, когато се оцветяваха в какви ли не пастелни
тонове, но лятната нощ бе нощ, за да бъде безоблачна.
– Вятърът в тревите, острите клечки, мидените черупки, плуването, ритуалът
по забиването на чадърите в пясъка, топлият въздух... Сигурно ще ми смееш, защото това са толкова дребни неща, но не е така, аз ги свързвам с нещо много поголямо. От толкова време идваме все тук, все със същите хора, всяка година и не
мога да ти опиша колко много значите и ти, и цялото място за мен.
Обади се щурец, после още един и още един. Скоро се събра целият оркестър
и засвири одата на лятото. Колкото и да се опитваше, Кри не успяваше да определи откъде идват звуците, те бяха навсякъде. Звучаха простичко, причудливо – тази
вечер те бяха прощалната песен за Кри. След шумните цикади в следобедната
жега щурците действаха умиротворяващо и подготвяха хората за прохладата накадифената нощ, пазейки ги през нея – чак до сутринта. Никой не бива да се страхува, докато щурците свирят. Не може да има зло, докато трае песента им.
– Обичам плажа, когато е горещо и има хора, не прекалено много, но достатъчно, за да кипиш от настроение, но също така го обичам, когато е опразнен и е
тихо, толкова тихо, че, като легнеш, чуваш как песъчинките се трият една в друга и
скърцат. Странно е, че някога са били миди, а сега са толкова малки трошици. Де
да имаше как да отнеса нещо от теб, някое късче, което да ми напомнядо следващото лято, в студа, че все пак лято има. Всичко, което взимам оттук обаче скоро
губи морското в себе си. Мидените черупки са като живи във водата, а извън нея
потъмняват и угасват.
Пясъкът беше вече напълно изстинал, но, дори студено, докосването му до
краката ѝ не ѝ беше неприятно. Луната грациозно изплува в небето и огря морската шир, образувайки лунна пътека, която се гънеше под леките вълни. Приканваше те да поемеш по нея. Кри се излегна на пясъка. Косата и дънките ѝ щяха да
се напълнят с песъчинки, но в момента това не я интересуваше. Даже може би
щеше да се опита да запази пясъка в джобовете си поне за известно време. Зачуди се дали да не влезе за едно последно къпане, но се отказа.
– Искам да запазя това лято и всички лета тук завинаги, искам да помня. Не
бива да забравя. Не мога да забравя.
Шепотът ѝ се понесе с бриза, който го завъртя около скалите и го отнесе към
хоризонта. Същият този хоризонт, който не след дълго щеше да изпрати огромните ята щъркели от района, които винаги правеха последното си събиране над
дюните. Беше невероятна гледка – изчакващите се, кръжащи над горичките по
дюните щъркели, и в същото време беше толкова есенно-меланхолична, че нещо
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дълбоко в душата се свиваше. Лятото бавно се изплъзваше между пръстите като
загребана от вълните пяна, като слънчево зайче, което никога не хващаш, но и
никога не спираш да гониш.
– Ще си взема снимките и пясъка в джобовете, черупките, които вече не блестят и книгите с набръчкани от водни пръски страници, защото и те все пак са някаква утеха. Но най-вече ще си взема това, което не мога да покажа на никого другиго
и което ще остане, дори когато черупките се натрошат. Когато у дома вали, ще си
припомням как се разхождахме из дюните в един друг дъжд. Когато видя залеза,
ще се сещам за хората, прибиращи се след плаж под меките слънчеви лъчи в едни
други вечери. Когато чуя безгрижен и спокоен смях, той ще ме пренася тук. Ще
се сещам за времето, през което си казвах, че един такъв ден стига ако не за цял
живот, то поне за цяло лято.
Кри въздъхна, но не затвори очи. Искаше да гледа наоколо. Не ѝ личеше, но
усещаше някаква особена топлота в себе си, макар сама да не можеше да каже
защо. От пътеката към плажа се чуха гласове – идваха да я търсят. Знаеше, че се
беше забавила твърде много и че беше неизбежно да се появи някой да я повика.
Понякога никой не разбираше колко голяма е нуждата на човек да бъде сам в някои моменти, особено когато се сбогува.
– Чао-чао и до скоро.
Формалности нямаше – все пак се познаваха от толкова години. Кри рязко се
изправи. Бръкна за момент в джобовете си, пълни с порядъчно количество пясък,
който тя не изхвърли, после хвана джапанките си в ръка и се запъти към пътеката.
Мисълта за вечерята в хотела ѝ действаше ободряващо. На завоя при пътеката се
спря и помириса за последно големия цвят на една лилия. Странно – вечер беше,
а тя ухаеше точно като в ранна утрин.
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КРИТИКА И
ЕСЕИСТИКА
РАДИКАЛНИЯТ ИЗБОР НА ПИСАТЕЛЯ КАТО ИПОСТАС НА
ИСТИНАТА
Една от големите забележки към днешния свят е наличието
на ситуация, която тържествува все повече и която се изразява
във факта, че знакът и образът отнемат все повече територии
от думата и словото. Посланията на днешното време се побират в рекламните клипове.
Самото слово също претърпя забележителна метаморфоза.
То беше дискредитирано, оплескано, превърнато само в част
от общата мозайка на фрагментарността, служеща за лице на
съвременността.
Фигурата на писателя, страж на пиетета към словото, на
свой ред перфидно беше подчинена на общия алгоритъм на
сливане между високо и ниско, той беше почти ампутиран
като значимо присъствие в медийната среда след изчезването
на сериозната периодика и след това разтворен и обезличен
сред блогърския планктон.
Модерният свят се лиши от единствената си валидна за отстояването на истината авторефлексия – голямото художествено слово. Защото единствено словото е сетивото, чрез което
човек може да познае истината. А без истината за себе си и
света човекът и светът задължително подлежат на разпад.
Или както настоява Жак Елюл в книгата си „Унизеното слово: „Ето че дойдоха страшни времена: на „меката мисъл” и
унизеното слово. Едно отровно безразличие се надига бавно,
подобно на злокобна мъгла, моментни суматохи и сензационни спорове. Вече нищо не е вярно, нито измамно, в един свят
на дърдорене и подозрение всичко ще бъде „равноправно”.
Философия, политика, литература, вестници: логорея от празни изречения и безсмислици залива епохата, която вижда как
образът триумфира над словото, „реаалността” над истината. Непоносимо страдание, казва Жак Елюл, ужас. Човекът не
може да живее без истина. Той не знае точно от какво страда,
но живее в тази скрита паника, в отчаянието да бъде, отсъствайки.”
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И това е тъкмо така, защото думата, речта, словото възхожда към Словото.
И тук трябва да търсим не толкова евангелския инструментариум, колкото да
осъзнаем факта, че човек е продукт на езика. И когато тази пъпна връв се скъса,
започва страшния канцерогенен процес на израждане. Човек губи родовата си
памет, губи способността си да си създаде вярна картина на миналото, на действителността и на бъдещето, защото без котвата на истината всичко става много
лесно за манипулиране и подмяна.
Разбира се, благородното слово е много дълбоко заложена генетична програма, затова нека да не бъдем прекалено черногледи. Един добър сигнал в последно време е удостояването с Нобеловата награда за литература през 2015 г.
на писателката Светлана Алексиевич. Според формулировката на Нобеловия комитет, отличието й се присъжда за „полифоничните й творби, които са паметник
на страданието и куража в наше време”. Или както много точно отбелязва една
от преводачките на великолепния български текст на книгата „Време секънд
хенд”, проф. Тотка Монова, съвсем в духа на Жак Елюл: „Трудно е да спечелиш
вниманието на днешната аудитория – преситена от факти и образи. Когато насилието, убийствата, грабежите, бомбите, гладът, самоубйствата са се превърнали
в ежедневие, чувството за емпатия се оттегля от предните позиции, а съзнанието
преминава в режим на автоматично самоизключване.”
Светлана Алексиевич се завръща при изворите на езика, превръщайки човешката изповед, една от най-силните крепости на словото, в нещо като специален
литературен жанр, който застава като вълнолом точно срещу разрушителните
тенденции, обезличаващи думите. Чрез книгите си тя показва, че между високата литература и чистата реч, живеееща в сърцето на човека, може да се постави
знак за равенство. Добрите писатели на всички времена, в крайна сметка, винаги са разчитали тъкмо на това. Но за да могат да изпълнят своята задача, те
трябва да извършат своя радикален избор.
Всеки истински писател в кариерата си застава пред онова, което ще наречем
„радикален избор”. Това е изборът между високата литература и ширпотребата,
при всичките възможни (и задължителни) нюанси в значенията на тези две понятия спрямо литературната практика. Примерите за радикален избор, наистина,
са особено забележими в условията на тоталитарните режими. Една бегла съпоставка между двама привидно далечни писатели, унгареца Шандор Мараи и
българина Георги Божинов, би могла да фокусира същността на проблема. Чрез
схемата за литературното поле на Пиер Бурдийо, техният житейски и творчески
пример добива точния контур. Да не забравяме едно – във времето с ореола на
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шедьовър остава онази литература, която най-често е родена след явния или
таен акт на радикален избор от страна на твореца. Тоест, литературата, която се
докосва до високото призвание на Словото – да разпознава, назовава и отстоява истината.
Ще започна съпоставката с цитат от книгата на Шандор Мараи „Четирите сезона”. Ето цитата: „Да, описвай истината с преданост; но същевременно знай,
че не тази обективна достоверност е най-важната. Бъди верен не на обекта; а
по-скоро и по-неумолимо на самия себе си.”
Това „самия себе си” ще наречем „вътрешния глас” на писателя. В дългата
верига - от замисъла на едно произведение през написването му, публикуването му и достигането до читателя „вътрешният глас” присъства неминуемо през
цялото време, като е особено забележим в първите две фази, забележим, в смисъл подлежащ на реконструкция. Той се проявява още на ниво идея, както в
избора на гледната точка към темата, сюжета и персонажите в произведението,
така и в поддържането на висока степен на художественост в процеса на реализация, но определено присъства и в следващите две фази, като отстояване на
текста във времената на цензура; и като избор на житейско поведение от страна
на автора след появата на самата книга.
Няма спор – най-разпознаваем и най-благодатен за изследователя е „вътрешният глас” на писателя в жанра на дневника. Но всъщност и в дневника, и
във възможно най-отстранения от автора, от „самия себе си” поне теоретично,
жанр – този на романа, голямата цел пред истинския писател е, ако цитираме
пак Мараи, “моментите, в които тишината – в нас и около нас – става толкова
силна, че ни се струва как чуваме тайното тиктакане на световния механизъм.”
Тъкмо това, в крайна сметка, е успял да постигне в романа си „Калуня-каля”
Георги Божинов. Както и в дневниците си Шандор Мараи. Ето как завършва текста си за тези дневници Стоян Гяуров: „В един американски интернет-форум с
мнения за дневниците на Шандор Мараи прочетох: “Купете, измолете, заемете
или откраднете, но прочетете тази книга!” Аз нямам какво повече да добавя.”
Изобщо, една подробна съпоставка между житейските пътища и творчески
нагласи на Шандор Мараи и Георги Божинов би била истински рудник за изследователя.
И двамата писатели се стремят да уловят главното, „тайното тиктакане на
световния механизъм”, движението на голямото време през човешкия живот,
но вървят към тази цел от двата различни края на моста.
Възрастово ги делят 24 години.
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Единият, унгарецът Шандор Мараи, връстник на Хемингуей, прочут и добре
печелещ преди Втората световна война писател, още в средата на живота си изповядва ограниченията, които чувства от романовия жанр и на практика през
втората половина от живота си все по-явно се оставя на течението на единствената белетристична форма, която приема без остатък – дневниковите записки,
фрагмента.
Или както изповядва в „Стачка”:
„Вече нямам желание да пиша „творби”. Вече ми се иска просто да пиша, така
както дишат растенията, както пулсира човешкото сърце, така леко и с такава готовност, редове, които не са части от някаква чужда конструкция, от „творбата”,
а живеят сами по себе си, като съвсем скромни живи същества, на които право
на съществуване дава вътрешната им форма.
Нещо в мен стачкува. Нямам повече желание да стоя пред поточната линия
на литературата. А да пиша в кафенето или в трамвая по три реда – сякаш някой
ми диктува. Да чакам заповедта кога трябва да се пише, неотложно, както трябва
да се диша. Да чакам мига, в който животът ще се издаде. Да пиша тихо и силно;
така както израстват растенията. В даден момент на човек му се иска да описва
морето, по-късно, обиден, капчицата вода, но така, че тя да побере в себе си
морето; след това идва моментът, когато с еднакво внимание пише за морето и
за капката. Една фраза побира всичко; дори и водната капка.
Започва се с желанието да се пише за големи неща. После с желанието да се
пише за хубави. Още по-късно – за огромни, морални, съразмерни. След това
идва времето за стачката и моментът, когато вече искаш да пишеш само истината. И забелязваш, че истината е и голяма, и хубава, огромна, морална и съразмерна. Толкова ли е просто? Толкова ужасно просто е.”
Житейското му поведение също е белязано от крайна резигнация към статуквото – и обществено-политическо, и писателско. Така на практика той гарантира
своята неизвестност, но запазва с цената на тоталното си отдръпване устоите на
„вътрешния си глас”. За да бъде широко преоткрит като един от най-значимите
европейски писатели няколко години след смъртта си през 1989 г.
Георги Божинов завършва философия и руска филология в Софийския университет след войната. Компенсира невъзможността за пътуване в Европа, на което
се е радвал по-старият от него Мараи, със задълбочено изучаване на основните
европейски езици – френски, английски, немски, италиански, освен руския и запознаване в оригинал с основополагащите философски и художествени произведения на съответните страни. След кратък стаж като учител по руски език и ли-
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тература в Пазарджик, се ориентира към журналистиката. Става кореспондент
на централни издания в провинцията, Благоевград и Стара Заагора, и дарбата
му бързо блясва в областта на пътеписа, очерка и репортажа – жанрове, особено ценени от социалистическата преса на фона на строителството на „новия живот”. Също е добре платен, един от първите в Благоевградски окръг например
успява да си купи лек автомобил. Кариерата му върви нагоре.
Но многобройните журналистически скиталчества го срещат с природата и с
хората – големите идоли на писателското му любопитство. Той усеща в себе си
силата да ги описва правдиво и това се превръща в непоклатима част от писателското му верую.
Скоро успява да издаде и първата си книга, „Вдън гората Дикчам”(Изд. „Български писател”, 1960)
Сред 22-та текста, разположени жанрово в диапазона между разказа, очерка,
пътеписа и зарисовката, личи вече големият талант – способен да предаде и вейването на вятъра, и ромона на чучура, и усмивката на човека. Тук е например очеркът
„Из Бабяк”, който впоследствие ще послужи за канавата на сюжета на „Калуня-каля”. Но в съдържанието личат и текстове, с които е платен данък на времето – за
невидимия героизъм на миньорския труд, на селскостопанските труженици. Макар и много сръчно направени, тези повече или по-малко „поръчкови” текстове са
много под нивото като художествено внушение от текстовете, където писателят се
е вслушал във „вътрешния си глас” и го е отстоял. И няма как Георги Божинов да не
си е дал ясна сметка за това.
Втората му книга, „Юлень” (Изд. „Български писател”, 1967), не внася нещо
кардинално ново в творчеството му, освен географско разширяване на взирането в градовете, селата и планините на България. Художественото усвояване на
суровия журналистически материал отново издава голямата дарба, но и компромисите остават същите.
Тук някъде е вододелът. Да не забравяме, че на следващата година се разгръщат събитията в Прага. А Георги Божинов със сигурност е знаел и помнел
евангелското „Който има очи – да гледа. Който има уши – да слуша.”
„Вътрешният му глас”, „сетивото му за истината”, някъде по това време се вкаменява. Учи се как да устои. Оттук-насетне писателят не допуска никакъв компромис с произведенията, които публикува. Той трескаво търси достоен излаз в
заблатеното литературно пространство. Предлага на изд. „Народна младеж” да
напише романизован очерк за бойния път на четатата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в тяхната многотиражна поредица „България в образи”. Чувства
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сили за това, още повече, че познава до последното камъче и съчка пътеките,
по които минават преди един век хайдутите. От издателството го осведомяват,
че вездесъщият Слав Караславов вече е произвел и депозирал в издателството
ръкопис за Хаджи Димитър. За Георги Божинов остава образът на Караджата. Той
се справя блестящо със задачата. Книгата излиза през 1972 г. и беше преиздадена от „Хермес” в края на 2015 г.
С днешна дата историческата повест „Караджата” трябва да се разглежда
като генерална репетиция за романа-шедьовър „Калуня-каля” по отношение на
изковаването на неповторимия свръхобразен езиков слог, твърде сложната като
конструктивно майсторство смяна на гледната точка и съвършено прецизното и
заедно с това поетично описание на природата.
Радикалният избор на Георги Божинов предстои. Остават само няколко години.
Нека да припомним накратко обстоятелствата около него.
Георги Божинов дава за публикуване в редакцията на списание „Септември”
50-тина страници пътепис. Както си му е редът по онова време, ръкописът отлежава близо година, а може би и две. Най-сетне е разписан за печат. Дни преди
списанието да тръгне за печатницата, Георги Божинов предава на редактора Николай Кирилов още няколко странички и Кирилов ги подпъхва в папчицата. Дали
самият Кирилов ги е чел тези странички, или не ги е чел, това не е уточнено.
Пътеписът, озаглавен „Гора зелена, вода студена”, излиза в книжка 3 на сп. „Септември” от 1975 г.
И после избухва скандалът. Скандалът е огромен, нечуван за онова време.
Има ефекта на ядрена бомба. Защото в допълнително добавените странички е
описана орисията на петима българи, лежали в сталинските лагери в Сибир.
Съветският посланик звъни директно на Тодор Живков. Тодор Живков нарежда немедлено да се уволни ръководството на списанието, воглаве с партийната
икона Камен Калчев, по това време и зам.-председател на СБП.
Тиражът на списанието е иззет и претопен.
Георги Божинов веднага също е уволнен като кореспондент на «Труд» в Благоевград и 3-4 години остава без препитание.
Твърдя, че той е направил своя радикален избор, заставащ челно не само срещу литературното, а директно срещу много по-страшното, политическото статукво, вслушан и отстояващ тъкмо «вътрешния си глас», своето «право на истина».
Рискувал е битието си, неговото и на семейството му, за да опази този глас жив
в себе си. И плодът е бил стократен. През лятото на същата тази 1975 г. Георги
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Божинов, скрит в малката си колиба в местността Предела, където е имал пчелин, е започнал да пише «Калуня-каля». В конформистки план вече е нямал какво да губи. Единственото му предизвикателство са били родните и световните
литературни шедьоври, които познавал добре; и вечността. Стоял край огъня и
изострял слуха си за “моментите, в които тишината – в нас и около нас – става
толкова силна, че ни се струва как чуваме тайното тиктакане на световния механизъм.”
Външното, задгранично изгнание на Мараи, отвратен от смяната на кафявата
с червената чума в любимата му Унгария и от продажността на част от унгарските псевдоинтелектуалци, той е усилил още повече, превръщайки го в акт на
истинско отшелничество. На едната страна на везните са отхвърчали високо в
небето осигуреният бит и кариера на вече припознатия като много талантливо
перо, макар и доста чепат, творец, но другата страна на везните се е приземила
в малкия пчелин на Предела, където единствено можело да се чуе онова „тайно
тиктакане”.
Или ако се опитаме да разгадаем живота и творчеството на Шандор Мараи
и Георги Божинов чрез схемата на Пиер Бурдийо от „Полета на духа” за литературното поле, ще установим, че и двамата писатели постъпват удивително сходно, напускайки в зенита на творческите си сили културното подполе на широкото, индустриално литературно производство, лишавайки се от икономическия
капитал, но съсредоточавайки в житейското си поведение и литературно дело
свръхизобилие от културен и символен капитал.
Това е голямата печалба от радикалния избор. Защото, пак повтаряме, тя се
осребрява единствено, ако служи на истината. И, уви, се реализира обикновено
след смъртта на автора. Големият печеливш е читателят, който винаги разпознава творбите, родени след радикален избор. Разбира се, това може да отнеме
десетилетия. Но винаги се случва. Справка – вторият живот на „Калуня-каля”,
най-продаваната книга на българския книжен пазар за 2015 г.
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(Породължава
от предния брой)

АЛЕКСАНДЪР
КЬОСЕВ

ЖИВОТ В НЕСВОБОДАТА:
ПЕТ УСПОРЕДНИ ЖИВОТОПИСА
4. Проектът за човек (Веселин Бранев „Следеният човек. Спомени, породени от документи“ 2009)
Веселин Бранев е известен български киносценарист, режисьор и
писател със сложна съдба – сътрудничил в ранна младост на тайните
служби, той после се разочарова от режима и години наред е преследван по разни начини, трудно си намира работа, следят го непрекъснато, различни отдели на ДС постоянно го „разработват“ и пр.
Подобно много други български автобиографии и мемоари на
прехода, Бранев разказва „срещу“ лъжите – книгата му е пряк резултат от това, че в отворените от закона архиви той е прочел собственото си досие. То се е оказало пълно със безсмислени „факти“ и
изфабрикувани от ДС измислици. Ядосан на неверните твърдения,
клишета, неточностите и небрежностите, Бранев започва да пише
контрамемоар – и като всеки автобиограф, иска да разкрие истината
за себе си, преживения смисъл на живота. Затова и неговите спомени
не са само „породени“ от тайните документи, те са срещу тях: цялата
му книга воюва с досието. И то не само заради неточностите и подробностите (а грешки в досието има много), а по по-дълбока причина:
Бранев бавно осъзнава, че държи в ръцете си една антибиография:
прашните тайни папки всъщност извършват обратното на онова, към
което се стреми всяка равносметка – досието не създава, а унищожава смисъла на неговия живот.
Разпадането на смисъла, за което разказва „Следеният човек“, има
своя драматургия. Разказът търпеливо проследява хода на продължилото седмици четене на томовете на досието, понякога препечатва
отделни факсимилета. Прелиствайки пожълтели доноси и досадни
оперативни разработки за самия себе си, Бранев внезапно започва
да вижда самия себе си такъв, какъвто са го виждали тогава следящите го агенти: чете през техните очи за „изменника на родината“,
„френския шпионин“, „Дурака“, „Лекомисления“, „Хамелеона“32... Никога не е бил такъв, но въпреки това днес наблюдава себе си като
наблюдаван – принуден е от досието да се види като някакво празно
и глупаво, значимо единствено в своята вредност същество, непре32 Това са оперативни прякори, давани при различни разработки, които
тайните служби правят на Бранев.

MOPE

73

къснато подозирано в какво ли не. Със смайване разбира как съмнителното му поведение
е проверявано час по час, проследявано в София, в провинцията, на публични места, в
къщи, на гости; той е бил наблюдаван през цялото време. В досието това се превръща в
нещо друго: животът му е описван, категоризиран и оценяван чрез кухия „език на лъжата“ – комбинация от идеологически клишета, примесени със студения служебен жаргон
на тайните служби. Бранев чете и усеща как този език го превръща в куха тоталитарна
кукла, без остатък го свежда до предварително ясните тоталитарни роли на „съмнителен елемент“, на „доведена до обърканост, песимизъм, безпътица“ личност, на „човек на
враждебни позиции“. Досието упражнява натиск върху автобиографичния читател, иска
от него да се разпознае в тези роли. И дори за момент сякаш успява: Бранев за миг е
склонен да повярва, че не е бил нищо повече от такава кукла. Защото това е единственото, останало документирано от тогавашното му всекидневие: в папките се щура някакъв
десемантизиран човек-насекомо носещо собственото му име - полуавтомат, който непрекъснато се движи напред-назад, разменя нищо незначещи реплики с други подобни на
него автомати, отива и се връща от работа, влиза и излиза от жилища и учреждения, пие
кафе с някакви хора - във вече неразгадаема поредица от всекидневни, изпразнени от
значение, банални постъпки. Не само с дървения си език, но и чрез самия си паноптически принцип, досието е свело своя персонаж до безсмислен куп от атомарни действия:
дори четенето на това е мъчително. Досието е ампутирало от него, следения човек, целия
интимен пласт от мисли и чувства, обещания и проекти, идеи, мотиви и каузи, надежди и
спомени, които са го превръщали в човешки Аз: няма го всичко онова, което преди години
е давало смисъл на живота му.
Подобен брутално подменен, обезсмислен живот просто изисква срещу него да се напише истинска автобиография, за да възстанови истинския му личен смисъл. И Бранев се
хваща да изпълни това задължение към собствения си живот, но в хода на писането му
се случват други неща. Опитвайки се да си припомни онова, което досието пропуска –
да поправи фактологическите грешки, да разкаже за наистина важните неща, да събуди
отново и да разкаже интимните мисли и чувства, той без да иска събужда нещо съвсем
друго. Паметта му извиква от небитието на миналото не смисъла на предишния живот, а
неговите страхове - в душата на четящия нахлуват отново онези всекидневни фобии и
подозрения, с които всъщност е било просмукано тогавашното му банално всекидневие.
И той сякаш наново изживява усещането, че е наблюдаван, че винаги го следят очи от
сенките, че някой подслушва всичките му разговори… Десетки години след случилото се,
в душата му отново се събужда всекидневната параноя, разяждала като рак чувствата и
мислите му още тогава: смисълът, който търси, се разпада33.
33 Ето един характерен цитат: „Изобщо оказа се, че никак не е лесно да знаеш, че си наблюдаван,
а да нямаш нищо за криене. Как тече моето всекидневие? Тракам на пишещата машина, отвеждам
и довеждам момченцето си от детския дом, ходя по редакции, поздравявам тоя-оня по тротоарите,
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В драматургичния ход на самопознанието има кулминация. По време на четенето на
досието, по време на обмислянето и писането на автобиографичната книга, бавно изплува
още едно прозрение. Всъщност то е разрушително за всяка автобиографичност. Досието не
е просто обезсмислящо идеологическо описание на живота му, нито е само външна насилствена намеса на службите в него. Бранев си дава сметка: просто такова нещо като автономен и непокътнат негов живот, който той самият владее, не съществува. Нарастващите
по брой папки са били тогава и все още продължават да бъдат определящ и управляващ
живота му документ: записките и изводите, оценките и препоръките на разработващите
офицери са имали съвсем пряко, практическо и решаващо влияние върху всекидневния
му жизнен път. Досието е определяло безвъзвратно жизнения му път, дори когато самият
Бранев не е знаел това34. Доносите срещу него, разните грифове и парафи, кратки коментари и унищожителни оценки на разработващите офицери по служебните документи, с
които досието е пълно, са слагали своя невидим, но определящ отпечатък върху всичко:
върху избора на професия, върху кариерата му и нейните ограничения, върху любовните
му връзки, върху човешките му контакти, върху възможността му да пътува, върху доходи-

пия кафе с приказливи събеседници, взимам Жана след представления, ходим по ресторанти или
приемаме среднощни гости от театъра, понякога пребиваваме по няколко дни във вилата на баща
ми... Сега, след разкритието на Милети [става дума за това, че Бранев научава от служител на ДС,
свой познат, че тече поредната разработка на собствения му случай. А в неговия живот подобни
разработки – всъщност непрестанно всекидвневно следене - се повтарят постоянно и траят дълго,
години наред б.м. А.К.]… уж продължавам да правя всичко това, но вече със съзнанието, че хората
от сумрака кръжат безшумно около мен, въпреки че не чувствам дори полъх от размаханите им
криле... “Те чуват какво казвам! Те виждат какво правя!” – мисля си все по-често аз. Започвам да
се озъртам, да хвърлям поглед зад себе си. Никога нищо не откривам, наоколо цари безмълвие.
Естествено не вярвам вече на очите и ушите си, действителността за мен става привидност – струва
ми се, че това банално пространство, което ме заобикаля, всъщност е пълно със съсредоточени върху
ми неподвижни и пронизващи погледи на кукумявки. Започвам да се взирам все по-изпитателно
в събеседниците си, опитвам се уловя следа от гузност, примигване, бързо отместване на поглед...
Нищо не откривам. Следя кой и по какъв повод ме търси по телефона с предложение да се видим. И
там нищо.“ (Бранев. 2009; 205)
34 В цялата работа има един абсурден случай, за който свидетелства самият Веселин Бранев в
личен разговор, малко преди да умре, по времето, когато подготвяше второ, коригирано издание
на своята книга. Той твърдеше, че когато заради справки повторно поискал досието си от архива,
служителите му доставили за негово смайване с няколко тома повече от преди (промененият закон
бил разсекретил междувременно нова поредица от документи и той вече имал право да ги чете).
Т.е. преди той е прочел не цялото си досие, а само част от него. Е добре, как е писал контрамемоар
срещу нещо, което не е прочел изцяло? С какво е спорил в първото издание на „Следеният човек“,

MOPE

75

те му, върху мислите му35 и пр. Бранев чете как Досието понякога се е „смилявало“, друг
път просто е проваляло бъдещето му – той разбира, че тайните томове пред него са непреодолима външна сила - рамка на житейския му път. Тя го е определяла против волята
му, отвъд безспирната му борба за достойнство, вписвала е собствената си идеологическа
безсмислица-присъда в тъканта на съпротивляващия се негов живот, обезсмисляла го е: и
тази намеса е безвъзвратна, не може да се промени.
От това следва особено самосъзнание на пишещия срещу Досието: той разбира, че
неговият контрамемоар не може да победи тайните документи, защото не може да върне
невъзвратимото. Личната автобиографична книга не е в състояние докрай да възстанови
и реабилитира смисъла на живота, чийто автономен проект предварително е бил провален от паноптическите папки. Затова и имплицитната формулата на разказа в „Следения
човек“ постепенно, но закономерно се придвижва към „Аз не съм (напълно) аз“. Животът
му е бил непрекъсната борба за автентичност, мъчително усилие и мечта за самостоятелност и собствен смисъл. Днес, почти в края му, тази борба не му изглежда спечелена.
Бранев се самооценява сурово: той не е постигнал докрай онази човешка интегралност и
достойнство, за които е мечтал. Осъзнава, че няма да ги постигне и с автобиографията си,
неспособна да възстанови разпадащия се смисъл - „останах проект за човек“ е тъжното
му заключение36. А проекточовекът не може да бъде истински разказан, неговата полуслед като дори не знае всичко за себе си? Досието става някак неуловимо, трансцендентно и
недостъпно като всяка истинска власт. Защото знае ли човек при една поредна допълнителна
справка
35 Следящите агенти в един момент дори успяват да се доберат до тогавашния дневник на младия
Бранев и го снимат. Досието по-късно свидетелства, че служебните разработчици са чели този
дневник и очевидно са размишлявали върху въпросите, мъчили Бранев по онова време. И ето
какво научава за себе от озадачените им служебните оценки: „При провеждането на М 30 в дома
на сценариста Веселин Неделчев Бранев бе намерен и преснет неговият личен дневник. За времето
о т м. юни 1962 г. до м. юли 1968 г. Бранев излага в дневника свои лични преживявания, мисли за
творческата си дейност, политически възгледи и оценки по някои събития и явления. Мислите и
тежненията, които Бранев излага, го охарактеризират като човек непоследователен, без определено
изградени схващания и концепции. Това в много случаи го довежда до обърканост, песимизъм и
безпътица… «Аз живея животът на друг”“ (Бранев 2009; 318). Последното изречение на доклада
е цитат от дневника на Бранев – неговият депресививно-екзистенциален тон очевидно доста е
притеснил тайните агенти, защото те са го сметнали за най-добра илюстрация на направената му
по-горе характеристика.
36 Заключителните мисли на „Следеният човек“ заслужават да бъдат цитирани изцяло: „Мисля,
че опазих части от себе си. Но те са недостатъчни, за да се чувствам днес онзи свободен човек,
за какъвто съм бил роден. И да направя онова, което бих могъл да направя, ако животът ми не
бе протекъл в условията на тоталитаризма. Понякога ми се струва, че през цялото това време
съм приличал на циганче, научено от своя баща да свири на цигулка, за да изкарва хляба си, но
попаднало в село, където хората не обичат музика и чупят цигулките. Накрая ще си позволя да
кажа, че се мисля за не повече от един добър, но неосъществен проект за човек. И съм сигурен,
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направеност не може да бъде докрай споделена с другите. И книгата „Следеният човек“ се
трансформира в нещо като рефлексивен метаразказ за драматичните трудности на постсоциалистическата автобиография, който се пита драматично: защо подобни животи не
могат да бъде разбрани от хората, които са преживели своя живот в свобода?37 Бранев
е написал вълнуващо и искрено, дори разтърсващо антидосие - но за какво разказва то?
Не друго, а за биографичната драма на непостигнатия смисъл. Вместо автобиографично
осмисляне на жизнения път – картина на криволичещото, драматично самопознание на
абсурда, укрит в собствения му живот и на саморазпадащите се усилия той да бъде споделен.
5. Отвъд разказа (Цветан Тодоров „На чужда земя“ 2001)
В своята книга, която с труд може да бъде причислена към автобиографичния жанр,
Тодоров не разказва за отношенията си с родители, съпруга, приятели, колеги, нито разказва за любовните си преживявания: личното и уникалното сякаш отсъстват. Що за книга
е това, какво и как се разказва в нея, какви са все пак автобиографичните елементи?
„На чужда земя” е книга на емигрант и няма как да не е за житейската траектория на
изгнаника, но тя разказва как тази лична траектория прекосява надлични светове. Ин-

че такива като мен е имало много в страната, в която съм се родил. И че загубата на обществото от
неосъществените човешки проекти е много по-голяма, отколкото можем да си представим.“ (Бранев
2009; 464)
37 Всъщност с този проблем започва цялата книга: Бранев е на гости при свои приятели в чужбина
и заедно с други гости, потопен в атмосферата на топла и дружелюбна приятелска вечер, в която
всеки разказва по нещо:
„Говорейки за какво ли не, всъщност ние се узнавахме и това бавно проникване на личностите
една в друга беше за мен чарът на гостуването у Аник. Но странно – в хода на вечерта започнах да
изпитвам някаква несгода, все по-мъчително ми беше да се намесвам в разговорите, които течаха
така леко, така забавно, а същото време така сериозно. Потънах във все по-голямо мълчание, което
понякога успявах да наруша, но с цената на вътрешно усилие. В тази прекрасна вечер, на това
прекрасно място, аз откривах, че моята собствена биография се превръща в бариера между мен
и останалите гости… Десетките години, преживени в сложна отбрана на човешката ми същност,
в необходимостта всекидневно да следя и да разграничавам допустимото от недопустимото
в действията си, да бъда едновременно дързък и предпазлив, да се съгласявам с униженията
в делниците си, за да опазя нещо, което съм смятал за по-важно… всичко това и много друго
съставляваше моята биография и в този момент, тя се превръщаше в бреме, което ме притискаше
все по-дълбоко в креслото. Животът на тези хора… независимо дали е бил лесен или сложен, беше
протекъл в свобода и това създаваше много категорична разлика между тях и мен. Аз можех да ги
накарам да замълчат от учудване и дори тази вечер да открият колко човешкият им опит е беден,
ако пожелаеха да узнаят колко позорно е да си прекарал целия си живот в несвобода. Но кой се
интересува от спомени на военнопленници? Само други военнопленници.“ (Бранев 2009; 28-29)
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дивидуалният живот, разказан от тази перспектива, се състои не толкова от поредица
събития с конкретни близки хора, нито от етапи на собствената професионална кариера,
за която си струва да се разкаже: той е по-скоро сблъсък на личността с цели културни светове: с пространства, страни, държави, нации, манталитети, култури и културни кодове.
Сякаш абстрактни, тези сблъсъци са разтърсващи по свой начин и всъщност формират
неповторим човек – оттук също би могло да се тръгне в ясна автобиографична посока.
Но книгата не прави това, традицията на жанра да се постави собствената уникалност в
центъра на книгата е отхвърлена. Дори разказвайки за собствения си живот, Тодоров е в
традиционната си роля на учен: той търси типове, процеси, общи модели. И когато разказва за най-интимни преживявания (а това се случва рядко), той изтъква не неповторимото,
а повтарящото се: „Разбрах след време, че много емигранти, поне източноевропейци, са
сънували този сън.” (стр.10).
Тук обаче стремежът личното да бъде само път към надличното е доста различен от
описания при Левчев: той е далеч от всяка избраническа поза. Книгата на Тодоров е композирана от три основни раздела, следващи най-важните етапи в живота му Роден в България, Гражданин на Франция, Гостуващ професор в Съединените Щати. И във всеки един
от тези едри епизоди на неговия живот, книгата слага акцент не върху уникалните събития
или неповторимите преживявания, още по-малко върху „изключителната“ роля на авторовата личност, а върху аналитични обобщения. Дори когато в отделни епизоди разказът
тръгва от личния спомен, той постепенно се движи към не-разказ и обобщения. А те са
направени с научен подход: след внимателно проучване на множество различни морални и политически казуси. Някои от тях са се случили със самия Цветан Тодоров, други са
чужди, на други хора, трети са просто прочетени от специално подбрани източници. И
всички те са проучени в детайли, разгледани внимателно и аналитично, обобщени: в стилово отношение повествованието лесно и бързо преминава в научен анализ, включена е
дори научна литература в библиографията. Това превръща книгата в биографично-научен
хибрид.
През тази особена жанрова перспектива собственият живот на Тодоров привидно е
разгледан единствено като пример на общи процеси – т.е. интересен е, доколкото е типичен. Например младежките преживявания на Тодоров в социалистическа България
на 60-те са донякъде разказани, донякъде коментирани чрез проучване на документи,
интерпретация на отделни случаи, излагане на различни версии и хипотези, тълкуване,
привличане на вторична източници. Покрай собствения му жизнен път са обсъдени други
сходни случаи: и от всички тях са направени общи изводи за ситуацията в България и тоталитаризма въобще. Непрекъснато сравняван с други емигрантски животи, животът му
сякаш е само път към търсената биография на усреднения източноевропейски емигрант.
Който пък от своя страна е разгледан като лакмус за трудните контакти между Изток и
Запад, между култури и политически режими.
Следвайки емигрантската си съдба, автобиографичният герой последователно заема
различни типични за емигранта роли, а книгата коментира и обобщава свързаните с тях
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общи социални, политически и морални проблеми. Но анализът не остава при типичното,
а прави стъпка по нататък - интересът на Тодоров се насочва към границите, онези редки човешки случаи, които провокират всяка типичност - човешките съдби „на предела“.
Книгата „На чужда земя“ в един момент започва да се занимава с преживявания, които
не само Тодоров, но и много обикновени българи и емигранти не са изживявали никога:
той насочва аналитичното си внимание към пределната фигура на тоталитарния живот,
концлагериста.
Става дума процедура едновременно познавателна и екзистенциална. Преходът от типично към гранично е закономерен: както типичните случаи са помагали да се разбере
личното, така самите типични случаи могат истински да бъдат разбрани единствено през
най-крайните и ужасни човешки съдби на XX век. Познавателната процедура е задвижена
от морален императив: за да разбере себе си, всеки живял в подобна ситуация трябва да
проектира линия си живот първо на фона на типичното и повтарящото се, а после на фона
на екстремните случаи. Те са по-същностни от типичните, защото, както казва Тодоров, са
„сбита квинтесенция” на тоталитарния свят, ключ към самия му принцип. Така в разказа за
личната съдба нахлуват надлични неща. Преди много години младият Тодоров е напуснал
българския вариант на тоталитаризма и днес дори слабо си го спомня, станал е френски
гражданин, световноизвестен учен. Но ето че след десетки години този забравен свят се е
завърнал неочаквано при него като появила се от нищото травма, която дори не е негова.
В сънища и размисли той започва да се измъчва от неща, които никога не е преживявал.
Тодоров разбира, че ако иска да направи истинска равносметка на живота си, трябва да
разбере какво представлява светът, който е обитавал като млад; а ако иска да разбере
тоталитаризма, трябва да се справи с неговите животи „на предела“. Само тяхното разбиране и осмисляне ще го освободи от призраците: постигайки истината за концлегаристите,
той ще осмисли по този начин и себе си. Равносметката, твърди „На чужда земя“, е невъзможна без една колективна „работа на траура“.
А това вече е нов жанр – тук се търси не само това, което се е случило на човека, но
и онова, не му се е случило, но би могло да му се случи. Животът се осмисля, чрез снопа
от други, масови и типични, жизнени пътища, по които не е поел. Включително и чрез
най-чудовищните от тях – какво ли би било, ако и аз бях попаднал в концлагер? …та това
се е случило на хиляди други българи, на милиони европейци… Казано аристотелиански,
действителното е разбрано чрез възможното по вероятност и необходимост, а то чрез самото условие за възможност. И личният живот на един френски интелектуалец, който не
е имал нищо общо с лагерите, произвежда своя автобиографичен смисъл чрез културноисторически размисъл за тях и за същината на тоталитаризма. Тодоров твърди, че парадигмалните хора на тоталитарната система – концлагеристи и „мюсюлмани“ - са се оказали
липсващото условие за възможност да разберем собствената си съдба38. Като травматич38 Това важи и за другите животи на Тодоров – във Франция и Америка, защото не можеш да
разбереш себе си като французин или живота си в Америка, ако не се запиташ къде са грешките
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ни белези, те са вписани в собственото тяло на всеки, живял през онази епоха, изплуват в
сънищата и страховете ни, във възможностите и невъзможностите на автобиографичната
рефлексия.
Емигрантът, фигура на друг предел, има по принцип застрашена кохерентност. Той
може да сменя световете и езиците, но не може да ги обедини, да ги оцялости, винаги
помни, че можеше и другояче, че е бил обграждан от възможности… Те остават своите
следи – нанасят белези. Често трудно разбираеми, почти несподелими – спомени найвече унили, емигрантски вечери или за дълбокия, почти физически дискомфорт на “завръщащия се у дома”: „...будех се с разтуптяно сърце, стрясках се насън… предчувствието
за това усещане… с всеки ден се чувствах остарял с години… сън ли е, или е лудост… аз
съм призрак…” И някъде там между възможностите дебне най-тъмната, тази, която е „на
предела“. Така възможностите – типични или гранични – не напускат действителния живот, а продължават да го обитават като призраци, да се завръщат под формата на страхове
и фобии, на обсесивни тревоги. Човек с подобно автобиографично познание разбира, че

и границите на френската и американската демокрация. Той е убеден, че само чрез такова
проблематизиране и чрез включване в собствения си живот възможното, наученото, прочетеното,
ще разбереш и онази, принципна, идеална демокрация, към която си се стремял. Но основното за
него е тоталитарният опит: в един от малкото лични пасажи в книгата „На предела” по повод на
Варшавското въстание Тодоров пише: „Имах чувството, че тези въстания, величави и трагични, ме
карат да преоткривам себе си, аз, чийто живот е лишен от всякакви драматични събития. Разбрах,
че за да продължа нататък, не мога да се откажа от анализ на собствената си съдба – което и щях
да правя занапред в стремежа си да опозная Историята и безбройните човешки истории.” И
по-нататък: „Излиза, че вместо да се присъединя към всеобщата еуфория от истинския край на
войната (1989), изпитвам потребност да се връщам назад към смутните времена, към мрачната
епоха, когато нацистките и комунистическите режими достигнаха до най-голямо всемогъщество,
и към най-същностното тяхно проявление – лагерите. Мисля за това повече от всякога, дали няма
да се превърна в някакъв стар ветеран? Навярно е така, понеже лагерите, както и гетата… ми
изглеждат като емблема на тоталитаризма и се чувствам длъжен да се вглеждам в тях. Никога не
съм бил в лагер, нито отблизо, нито отдалече, но до 24-те си години съм живял в тоталитарна по
това време страна. Ето откъде произтича моята, макар и частична, идентификация с лагеристите.
Оттам произхожда и моят първи личен опит с политическото зло, наложено, а не понесено
от нас. Естествено не съм преживял нищо сензационно, по-скоро споделях всеобщата участ:
покорно участие във всякакви обществени прояви, примирено спазване на правилата на социално
поведение, безропотно подчинение на установения ред. Изтеклите години не покриват със забрава
този опит. Ако нещо ме кара да се връщам към него, то е, защото тоталитаризмът не е разрушен
навсякъде; истинската причина за това е убеждението, че ако не познаваме миналото си, рискуваме
да го повторим. Моят интерес към миналото не е самоцел, по-скоро вярвам, че в него е записано
послание към нас, днешните хора. Какво е то? Събитията никога не разкриват сами своя смисъл,
фактите не са прозрачни – за да ни научат нещо, те трябва за бъдат разтълкувани. Именно за
подобно тълкуване поемам сам отговорността: тъкмо моята поука от лагерите и тоталитаризма ще
се опитам да разкрия сега.”
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абсолютното Зло, изпепеленият човек от Аушвиц и Дахау, не е някаква абстрактна хипотеза: то е скрито в концлагерната възможност за радикалното изключване на човека от
„човечеството”. А тя засяга и него, без никога да е била част от собствената му биография.
Но е можела да бъде.
Започнахме с това, че автобиографията на Тодоров има формата на научно изследване. Трябва да добавим, че научното изследване на тоталитаризма за него не е просто
професионално занимание, а страх, от който се будиш нощем39.
* * *
В „На чужда земя” трудността да се разкаже животът не е внесена отвън. Тя е осъзнат
собствен проблем на самия Тодоров – и осъзнаването на тази трудност има жанрови последствия, кара книгата да бъде хибрид, да описва своя сложна траектория – от автобиографичен разказ към анализ, от анализ към пределни обобщения за Предела, от тях към
най-лични сънища и страхове. Тодоров извлича смисъл от своя живот на цената на неговото „интимно универсализиране“, при което биографията сякаш става антропология, етика и психонализа едновременно. В подобна жанрова среда биографичният герой мисли
за себе си, присвоявайки си черти на предполагаемата универсална човешка природа,
която от своя страна има тоталитарни, травматични граници, те пък, обратно, са вписани
в индивидуалната съдба: „Не се опитвам да се изкарам виновен (заради концлагерите в
България – б.м., А.К.), знам дори, че няма за какво да се упрекна; но знам също, че именно
заради това минало никога няма да мога да си кажа: това минало не ме засяга.”
6. Заключение
Целта на анализите, които приведохме, е да опишат в конспективен вид „поетиката на
живота“ - т.е. да проследят как всяка от петте автобиографични книги произвежда жизнен
смисъл посредством възможностите на разказа. И по-конкретно: какво е съдържанието и
формата на този смисъл, как са подбрани и композирани разказваните случки и факти, как
са вкарани в смислопроизводителен режим чрез реторически, литературни и драматургически похвати, как са използвани или манипулирани жанровите модели, как чрез всичко
това е произведена биографизация40, как смисълът на живота е споделен и „инсцениран“
39 Тук разказът на Тодоров неочаквано се сближава с този на Бранев, без между двете книги да
има конкретни влияния. Емигрантът описва как изплува неконтролируемият страх от завръщане в
света на не-свободата: „…сънувам, че се връщам… Занапред трябваше да живея в София. Тогава
уплахата, дори насън, ставаше толкова силна, че аз се будех с разтуптяно сърце. Отварях очи в
тъмнината, разпознавах очертанията на парижката си спалня, докосвах рамото на спящата до мен
жена и с наслада вкусвах реалността. То било само сън! Можех да се събудя и да заживея своя
истински живот. Разбрах след време, че много емигранти, поне източноевропейци, са сънували този
сън.”
40 Под „биографизация“ ще разбираме наративно свързване на минало, настояще и бъдеще,
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за пред публика. Как в последна сметка разказът е превърнат в лична призма, през която
селективно е разказвано и оценявано социалистическото минало.
Пред нас са пет трудно сравними житейски пътища; разказите за тях са също така
трудно сравними.
Първото нещо, което е лесно забележимо, че хора като Левчев, Дойнов, Тодоров, Бранев никак не страдат от липса на език и репертоар от разкази, когато искат да споделят
живота си. Дори преходът и разпадането на комунистическата идеология да са им се отразили по някакъв начин, със сигурност не са ги лишили от наративен ресурс. Фигури
със сериозна обща култура (някои от тях - професионални литератори), те имат богати и
гъвкави възможности за разказване и не са повлияни директно от „семантическата катастрофа“. В спомените им личната история се опира на сериозен брой различни жанрови
образци, които са им „под ръка“ – от шпионски сюжети, конспиративни интриги и научни анализи на стопанската история на социализма до жизнения път на велики поети и
революционери, на герои и мъченици от Софокъл и Робеспиер до Сведенборг и Маркс.
Повечето от тези модели са свръхпрестижни, произходът им е в класическата европейска
култура, литература и философия, т.е. нашите герои разполагат с елитарен репертоар от
разкази-модели, сложен и престижен набор от възможности да осмислят и разказват биографиите си.
Как е използван този класически ресурс от всеки един автобиограф? Как разказва
всеки от тях живота си, на какви образци се опира, успява ли в произвеждането на смисъл, добира ли се до истинска биографизация? Дали престижните модели на живот са
употребени, за да утвърдят собствената му монолитна идентичност, или за да я проблематизират? Какви картини на социализма и прехода следват от тези разкази и имат ли
авторите съзнание за историческа прекъснатост? В кои случаи историческият, социалният
и идеологическият разриви се превръщат за тях в сериозен личен проблем, в разрив на
житейския път?
Автобиографичните съчинения, които разгледахме, отговарят по различни начини на
горните въпроси. За разлика от много от устните разкази, които не забелязват историческата промяна, всички изследвани от нас елитарни разкази слагат ясен акцент върху нея,
специално коментират времето на късния социализъм, промяната, прехода. Някои от
тях (Дойнов, Александров) предпочитат да останат при мемоара и да ползват жанровите
му привилегии - при свидетелстване за историческото време собственият Аз обикновено
остава стабилен и непроблематичен, „пред скоби“, понякога играе ролята на абсолютна
инстанция на разказа и оценката.
При други е точно обратното. Левчев, Бранев и Тодоров избират жанра на автобиографията, не на мемоара, но провеждат драматичните си равносметки по изключително
различни начини. Това, което прави Любомир Левчев, би могло да бъде наречено реторическо паразитиране върху жанра – романът му започва като автобиографично покаяовладяване на темпоралността на живота, игра на проспективи и ретроспективи.
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ние и равносметка (с това по жанров пакт печели доверие, аура на искреност41), но с развитието на повествованието постепенно се трансформира в апология на собственото му
избраническо място в Мистичната история. В контраст Веселин Бранев пише класическа,
мъчителна и изследваща равносметка. Тя е толкова радикална, че в един момент ще стане почти пределна, саморазрушителна за Аза: стъпка по стъпка писането срещу Досието
ще се превърне заплашително себепроблематизиране, в драматично изследване на непостигнатите житейски обещания, в съзнание за разпадаща се идентичност, невъзможен
смисъл, несподелимост на живота. Пределът за емигранта Цветан Тодоров има съвсем
друг характер. От личния опит историята на живота му преминава към обобщения, дори
към научен анализ на типичния източноевропеец-емигрант, живеещ между културите.
След това с радикален философски жест достига до границите на човешкото: разсъждава
за престъпления срещу човечеството и за пределните хора на тоталитаризма. Едва след
това аналитично историческо и философско пътуване автобиографията може да се завърне към интимните пространства на Аза и да тълкува белезите по себе си: за Тодоров човек
не може да се разбере, ако преди това не е изследвал условията и трагическите граници
на самото cоnditio humana, те са и негови лични условия.
При всички разлики, не може да не забележим и някои общи неща. Въпреки че имат
отчетливо съзнание за историческа промяна, съчиненията на Левчев и Дойнов по един или
друг начин успяват да спасят своя автобиографичен герой от семиотичните, идеологически
и нравствени трусове на прехода: те му гарантират твърда идентичност, осигурявайки му
възвишени и стабилни модели – били те престижно-традиционни или поетически и нетрадиционни. И колкото и радикални обрати и преврати да преживяват автобиографичните им
герои, в последна сметка монолитността им е осигурена: ако тук има каквато и да е „тревога“ и „себеизследване“ (както при Левчев), то те са само маскировъчен похват на разказа
- избраническата поза е пред скоби. Подобни автобиографи няма защо да се притесняват
за една или друга конкретна житейска постъпка, автобиографичните им герои нямат нужда
да осмислят уникалния си жизнен път: фактите от конкретния живот са анекдотизирани, те
просто са се оказали парадоксални „надлични личности“, универсални Опоненти или Инструменти на Съдбата. По неопровержим за този тип реторика начин това ги поставя извън обичайните отговорности и обикновен морал - отвъд онова Добро и Зло, които важат
за обикновените други хора. В резултат на тази редукция на битовото към възвишеното и
при двамата подробностите от личния живот изчезват, остават героическите или трагически
пози. Левчев е вечния ляв Поет, движен от Съдбата, Дойнов е Способният, който се бие със
Съдбата, детайлите при подобен мито-мащаб са без значение. Но не е и чак толкова трудно
да се види, че зад тези съдбовни антични или романтически модели, избраническата роля
се оказва не повече от елитарен вариант на масовото „аз съм си аз“, „всичко ми се случи“: тя
е техника за поддържане на идентичност чрез реторически трикове на разказването.

41 За понятието „автобиографичен пакт“ виж съчинението на Филип Льожон (Lejeune 1989).
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За разлика от тях „Следеният човек“ на Бранев рискува с точно обратното. Автобиографът тук не се защитава с жанрови и реторически трикове, не възпроизвежда реторически
своята идентичност, нито кохерентността на жизнен си път. Разказът е самоанализ, който
върви безмилостно докрай, по криволичещите и мъчителни следи на смисъла и истината,
дори когато те се разпадат: затова пред нас е истинска радикална равносметка, чист и автентичен жанр, а не скрита апология. Крайната й точка, както видяхме, е не хармоничното
себеосмисляне, а тъжната констатация „останах проект за човек“, “не постигнах достойнството, към което се стремях“, „не успях да стана онзи Аз, който мечтаех“, „животът ми е
несподелим“. Но до тези мъчителни констатации се стига по драматичен път - чрез самоанализ, белязан с ницшеанска правдивост42.
Нито книгата на Бранев, нито книгата на Тодоров успяват в жанровата си задача - да
отговарят пряко и докрай на тежките въпроси „кой бях аз?“, „добре ли живях?“. Но те въвеждат читателя в драматизма на търсенето, лично или научно, в тежестта и интелектуалните
бездни на тези въпроси, които за тях продължават да са живи – ще продължат да ги мъчат
и след публикуването на книгите. Биографичните им истории не спестяват нищо на читателя, нито едно свое съмнение и терзание, карат го да мисли граничното като лично – да се
чувства застрашен, да се събужда с разтуптяно сърце, сам да си задава тези въпроси – за
невъзможността да се осмисли, разкаже и сподели животът, живян през социализма.
Ако обобщим нещата докрай, можем да кажем, че в изследваните автобиографии работят зад кадър три най-едри модела – избраническо-героизиращ, аналитично-разрушителен
и циничен. Героическият модел, при всички свои индивидуални перипетии и псевдопокаятелни извивки, пази монолитността на Избраника; той е несъвместим с равносметката,
може най-много да я имитира и използва за свои цели. Вторият, разрушителен начин на
разказване, събужда като далечно ехо и автентичния покаятелен, себепринизяващ тон,
присъствал във всички истински, рискови „Изповеди“ от времето на св. Августин насам;
дълбоката му изследователска тема е за това, как Аз-ът е застрашен, непостигнат докрай,
как е пред бездната на изплъзващия се смисъл.
Докато героико-трагигическият модел отпраща фона (своята историческа епоха, реалния
социализъм) в областта на незначителното и анекдотичното, то разрушителният e принуден
да анализира своето историческо време максимално дълбоко. Защото чрез своите предели
то се е оказало условие за индивиуалния живот и изпитание по удържането на човешкото.
На този фон циничният мемоар на следователя Ангел Александров стои като самотен и
донякъде смешен популистки опит. Александров въобще не проблематизира себе си и претендира, че се опитва да разкаже цялата тайна истина за социализма и прехода: всъщност
не разказва почти нищо. Монолитната му и абсолютна гледна точка на разказвач е „обогатена“ със комични претенция за владетел на всички социални езици. Не му и хрумва, че хора,
живели разкъсани между епохи, култури и идеологии, могат да имат проблем с осмислянето на собствения си живот и собствената гледна точка. Затова в последна сметка, привидно
42 По въпроса виж „Защо вярвам на Веселин Бранев“ (Кьосев 2009).
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описваща именно промяната, неговата книга всъщност отрича историческата прекъснатост.
Промяна според тази гледна точка няма - за Александров преходът е само цинична имитация. Омразата и недоверието към чуждите разкази, истини и версии на живота е по всички
фронтове на повествованието; всички други, които разказват за прехода и своя живот, са
или измамници, или глупави същества, които живеят в псевдо-реалност. В този смисъл това
е тотално контестиращ разказ – той отрича и иронизира всичко. Видяхме обаче как той се
саморазпада в смешната си амбиция – от една страна не съобщава никакви решителни и
изобличителни истини, от друга – става жертва на онова, което иска да овладее - на тълпата
от чужди гласове, вавилонията на прехода. Цинично-претенциозен разказ, който се самопародира, без да води никъде.
* * *
Свикнали сме да мислим, че Студената война беше загубена от СССР и спечелена от
Запада – загубена от тоталитарната комунистическа идеология и спечелена от идеите на
либералната демокрация. Свикнали сме също така да мислим, че историята се пише от „победителите“. Горните успоредни животописи би трябвало да ни убедят, че това не винаги е
така. В нашите пет примера фигурите, които са заемали важни постове в миналото и са ги
загубили („победените“ в Студената война), разказват живота си сякаш далеч по-свързано,
смислено и подредено, от онези, които би трябвало да са „победители“. Изненадващо е,
че именно „победителите“, защитници на човешките права и либералните ценности, имат
проблем с житейския разказ и равносметката. Те не могат да разказват направо, историята
им заеква в самоанализи и отклонения, налага се да изследват самия разказ, да разнищят
себе си и живота си, да минат отвъд неговата конкретност, да потънат в предели и бездни.
За да могат да споделят поне нещо за себе си, те трябва да се върнат и да извървят повторно
разпадащия се драматичен път на съпротиви и полусъпротиви, на противопоставяния, компромиси и социалистически „хитрости“, да усетят как смисълът на живота се изплъзва, да
рискуват с разказа си и да стигнат до собствените си мъчителни граници. Или направо, както
е при Тодоров – до границите на човешкото.
Обобщено казано и с известна доза парадоксалност, драмата на невъзможния разказ
(Кьосев 1998) се изживява по-истински тъкмо от „победителите“, не от „победените“. Очевидно последните владеят наличния символен капитал по-добре, по гъвкаво и манипулативно; от гледна точка цялостността на разказа, те произвеждат нужния за целите на конкретната книга автобиографичен смисъл, далеч по-успешно от своите либерални опоненти.
И за тях, «победените», не е особено тревожещо, че този смисълът, който конструират автобиографичните им книги, не е нищо повече от личен мит, безотносителен към конкретната
истина на конкретния им живот.
Не можем да правим категорични изводи, изследвали сме само пет автобиографични истории. Но в тях има нещо обезпокояващо – сякаш краят на Студената война е объркал отношенията между победители и победени и е произвел е победна митология на победените.
Вероятно това е симптом, че тази война е била твърде особена, с още по-особени последствия.
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ОТ ГЕРОЯ ДО ОВЧАРЧЕТО
Приписки към детския приключенски роман на българския социалистически реализъм
Нека в началото уточним жанра: „приписка” използвам тук като
едно по-свободно определение1 за несистемните ми впечатления от
приключенския детски роман на социалистическия реализъм. Спонтанни бележки по полетата на този роман, не взискателно проучване
във/на всичките му феноменалности и материализации; повече усещания, отколкото изследване. Съсредоточавам се върху факта, дори
бих казал в необходимостта, че особено в най-ранните си проявления, тоест непосредствено след „победата на народната власт”, този
роман е преди всичко партизански роман; роман за деца-герои от
т.нар. „антифашистка съпротива”2. Роман, който е трябвало да бъде
създаван в движение, почти на бегом заради нуждата правилното
идеологическо възпитание да се впише нормативно в цялостното
детско възпитание. Светлана Стойчева посочва в тази връзка: „Още
през 1946 г. бива редактиран старият Закон за детската литература от
1 Моето наричане „приписки“ е волна интерпретация, ехо от уточнението
на проф. Александър Шурбанов: „Това са бележки най-вече на прилежните
преписвачи на текста, които след часове, дни, седмици изнурителен анонимен
труд се осмеляват да вмъкнат и нещо от себе си.” Сиреч, вмъквам от себе
си (но и не само от себе си) по полетата на детския социалистическореалистичен роман.
2 Не мога да не акцентирам тук върху подмяната, извършвана с термина
„антифашизъм”; подмяна, обслужваща фалшификациите на историята,
произвеждани от комунистическите идеолози. Народният съд осъжда, а на
1 февруари 1945 г. биват разстреляни „един княз, трима бивши министърпредседатели, 22-ма министри, 67 депутати, 48 генерали и висши офицери, 8
царски съветници”. Един от съставите, според който са осъдени обвиняемите,
е „служба на Германия или на съюзниците ѝ”. В Германия обаче, в Третия
Райх, на власт е NSDAP, National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei,
Национал-социалистическа работническа партия, тоест борбата на
българските комунисти трябва да е „антинацистка”, не „антифашистка”.
Но терминът „антинацистка“ директно би препратил към конфузния факт,
че за социалистическа и работническа партия се броят както комунистите,
така и нацистите. А сходните им цели с циничен блясък бяха въплътени в
сключения в Москва на 23.VIII.1939 г. пакт „Молотов-Рибентроп“, довел
до началото на Втората световна война (1.IX.1939), подялбата на Полша и
инвазията на СССР срещу Финландия.
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1921г. на земеделското правителство на Стамболийски, в който основна точка е забраната за нейната политизация. Новата редакция, гласувана от ХХVІ-то Обикновено Народно
събрание като Закон за изменение и допълнение на Закона за детската и младежката
книжнина е точно в обратната посока: на задължително съобразяване с новите идеологически постулати и символи.”3 Та в същата тази 1946-а се появяват на бял свят две ключови
според мен за детския социалистическо-реалистичен приключенски роман (и изобщо наратив) произведения, призвани да конструират чертите на новия невръстен положителен
герой – детето-партизанин.
1946: Героят с чувствителна душа
Едната книга е „Овчарчето Калитко” на Иван Хаджимарчев. Дори имахме спор с доц.
Пламен Дойнов – 1946-а ли е или 1947-а първата ѝ поява? В духа на компромиса бих
посочил, че и двамата сме прави: през 1946 г.4 през месец октомври в петхиляден тираж
излиза кратката версия от само 210 страници, през 1955-а романът е „окомплектован”
от автора изцяло с втора и трета част, съответно с допълнителни 62 и 58 глави (първият
вариант съдържа едва 51 глави). Не обаче този наш спор е интересен, колкото друг един
литературно-исторически факт: през същата тази 1946 г. от същия автор Иван Хаджимарчев, но през месец декември и вече в 6000 бройки излизат пет пиески за деца под общото
заглавие „Деца-герои”5. Пиеските са: „Малките разузнавачи”, „Белият кичур”, „Дядо Гарван”, „Нямото момче” и „Ерединка”. В две от тях – „Белият кичур” и „Ерединка” се срещаме отново с овчарчето Калитко, вече станало шумкарче. В първата героят е характеризиран като „15 годишен”, във втората е „колективизиран” заедно с другарчетата си Радуил
и Агапи6 под общото наименование: „партизанчета”. В романа партизанчето Калитко си
има предистория: освен че пасе овцете, среща се с германец (Отто), наблюдава как гори
къщата на командира на партизаните, неговия учител (който, между другото, го изгонва
от училището, защото не се отнася сериозно към учебния процес; това обаче не пречи на
Калитко да го обича, ще видим защо), „запалена от джандармерията” за отмъщение: „под
носа на властта партизаните свършиха добра работа в гъбовската мандра”7. Приятелчето
му Радуил, по прякор Мигача, бяга в гората, от което Калитко не на шега се разболява: „Ка3 СТОЙЧЕВА, СВЕТЛАНА. Пролог към „канонически речник” на българската литература за деца
през преходния период на социализма (50-те години на ХХ век). В: Актуальні проблеми слов’янської
філології. – 2010. Випуск XXІІІ. – Частина 3. Бердянск: БДПУ, 2010, с. 42-43.
4 ХАДЖИМАРЧЕВ, ИВАН. Овчарчето Калитко (малкият партизанин). София: Детиздат
„Септемврийче”, 1946.
5 ХАДЖИМАРЧЕВ, ИВАН. Деца-герои. Пиески за деца и юноши със сюжети из народната
партизанска борба. София: Детиздат „Септемврийче”, 1946.
6 В романа Радоил и Агапи са представени и с прякорите си, съответно Мигача и Трътлестото.
7 Овчарчето Калитко, с. 33. Както знаем, мандрите са любим обект за атаки от българските
партизани, големи любители на кашкавала и изобщо на млечните продукти. И това също има
значение, за да е Калитко овчарче, а не например жетварче.
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литко имаше прекалено чувствителна душа и беше безкрайно честолюбив. Не можеше да
понася други да го изпреварват, не искаше да се примири с бягството на Мигача – това му
беше болестта.”8 Накрая не издържа, хваща на тясно другото си приятелче Агапи, Трътлестото, напожарен от изгарящото желание „да го разпали и надъха”:
Срамота е да седим със скръстени ръце. До утрето трябва да решим. Виждаш ли, какво става? Изпотрепаха сума селяни в участъка. Всеки ден бой,
гърмежи, тършувания. Шега ли е? Решавай! […] Как да е, ще тръгнем. Повиквателни партизаните пращат само на по-големите, на комунистите. А
ние сме деца. Те не знаят дори за нас.9 Не знаят никак за някакво си Трътле,
нито за Калитко Кулин. Важното е ние да се решим. Да им докажем, че не сме
страхливи и искаме да работим за народа. Нали?10
Да докажем, че не сме страхливи. Калитко иска да бъде герой, неговият създател Иван
Хаджимарчев иска да го представи като герой, комунистическата партия също иска Калитко да бъде герой, за да го размята като пример за другите чавдарчета и пионерчета. И
да, Калитко се превръща в герой, използвайки за тази цел не някакви нови изобретения,
а отколешни матрици и модели11. Тъкмо за тях отваряме дума в настоящите литературноисторически приписки.
VIII в. пр. Хр: Ахил в рокля всред милите овчици
Едно от хитовите издания на социализма бяха преразказаните от Николай Албертович
Кун „Старогръцки митове и легенди“12. Писателят Весел Цанков си спомня например, че тя
е първата отгърнала се пред него книга, пристрастила го към четенето; разправя:
8 Овчарчето Калитко, с. 39-40.
9 Само да вметна, че едва дванадесет страници по-рано като командир на партизаните се посочва
учителят на Калитко. А тук нашият герой и другарят му се оказват бяло петно за отряда. Как
стоят нещата в крайна сметка: знаят ли партизаните в лицето на своя командира за Калитко и
Агапи, които той е учил на ум и разум, или не знаят? Иван Хаджимарчев тук малко сякаш изпуска
логическите нишки на повествованието. Впрочем, на други места също, но това е разбираемо –
препускал е да свърши и да изпълни с чест и достойнство възложената му идеологическа задача.
10 Пак там, с. 45.
11 Фамилното име на Калитко – Кулин, също препраща към модели, неосъзнато влияещи върху
възприемането му като герой. Калитко Кулин като кнез Иван Кулин – прочутия поборник от с.
Медковец, Северозападна България, подбунил и ръководил въстанието във Видинска околия срещу
османската власт през 1850 г.
12 За пръв път книгата излиза през 1922 г. под заглавието „Что рассказывали древние греки и
римляне о своих богах и героях“ („Какво са разказвали древните гърци и римляни за своите
богове и герои“). Кун я написва още през 1914 г., но избухналата Първа световна война, метежите
и революциите в Русия, гражданската война, гладните времена и всякакви още руски „щуротии“
отлагат публикуването й с цели 8 години. Към заглавието авторът добавя пояснението: „За
ученичките и учениците от старшите класове на средните учебни заведения, а също и за всички
онези, които се интересуват от митологията на гърците и римляните“.
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Беше примерно 1970 година, отидохме на почивка в Слънчев бряг в станцията на службата, в която работеше баща ми. Там имаше малка библиотека
и баща ми мъдро избра да вземе тази книга с истории, напомнящи приказки.
След това две седмици всяка вечер в стаята четеше на глас за титаните и
боговете, за Херкулес и Одисей, за разни чудовища и герои, аз лежах в леглото си и слушах като хипнотизиран и само като спреше, виках: „Още! Чети
още!“13
Хипнотизирани от древногръцките митове, изпъстрени с множество герои, са не само
малчуганите, но и онези възрастни, спешно привикани и натоварени със задачата да възпитат у децата идеологическа правоверност. Разбира се, не може да твърдим, че го правят
по книгата на Кун, но че древногръцките герои и техните съдби се въртят в главите им,
няма съмнение. Просто трябва винаги да помним: дали ще ги наречем „колективно безсъзнателно“ и „архетипи“ по Юнг, дали „големи структурни единици или митеми“ по ЛевиСтрос, дали „исторически корени“ по Проп, дали „истории“ по Борхес, или пък „митологични матрици“, както аз предпочитам да казвам, всеки разказ върви повече или по-малко
по митически сюжети, преповтаря ги и ги възпроизвежда. И няма значение дали разказът
ще е медиен14 или белетристичен, тези „образци“ се промъкват по един или друг начин,
преобръщайки всеки разказ в мит. Или, както пределно концентрира Ролан Барт: „митът
е реч“15. В „Овчарчето Калитко“ Иван Хаджимарчев не е избегнал тази обреченост – то,
казано честно, няма и как: в начина, по който Калитко, както чухме, по-горе, се кахъри, че
неговият приятел вече е при партизаните, докато той стои несвестен с овцете, откриваме
изконната трагедия на всеки герой: изборът между това да се подложиш на риск, но да
увековечиш името си, или да се приютиш на безопасно място, оставайки си обаче „безвестен и безславен“. Тетида, майката на Ахил, най-великия герой от Троянската война, го
крие на о. Скирос, при щерките на цар Ликомед, защото знае, че ще загине под стените на
Илион:
Като най-младият от поколението герои, бъдещи участници в Троянската
война, Ахил не се включва сред женихите на Елена (по други версии на мита
от сватовството го възпира [неговият учител] кентавърът Хирон, притежаващ пророческа дарба) и не е длъжен да участва в похода16. Тетида, знаей-

13 ЦАНКОВ, Весел. Читателят е творец, герой и дори бог! [онлайн ресурс] // Факел 22.II.2017. –
https://www.fakel.bg/index.php?t=273.
14 За митологичните матрици на медийния разказ вж. ЛУЛИ, Джак. Новини на деня, вечни истории:
митологичната роля на журналистиката. София: Слънце, 2003.
15 БАРТ, Ролан. Съвременният мит. В: Въображение на знака.София: Народна култура, 1991, с. 43.
16 Всички женихи на Елена полагат клетва, че ще помогнат на оня от тях, когото тя избере за
съпруг, ако по някакъв начин семейната му чест бъде накърнена. Елена се жени за Менелай, Парис я
отвлича с помощта на Афродита и това е причината за избухването на Троянската война – женихите
под предводителството на брата на Менелай Агамемнон, цар на Микена, му се притичват на помощ.
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ки, че на сина ѝ е предсказано, че ще загине под Троя, иска да го спаси и за тази
цел го скрива в двореца на цар Ликомед на остров Скирос. […] Когато ахейските вождове чуват предсказанието на жреца Калхант (Калхас), че без участието на Ахил походът към Троя е обречен на неуспех, те изпращат на Скирос
посланици начело с Одисей. Преоблечени като търговци, Одисей и неговите
спътници разстилат пред събралите се женски украшения, а помежду тях
нареждат различни оръжия (меч, щит и др.) Според версия, произтичаща вероятно от Еврипид, Одисей заповядал на своите воини да дадат сигнал за
тревога. Изплашените девойки се разбягали, докато Ахил грабнал оръжията и се хвърлил срещу врага (Apolod. III 13, 6-8). Така, разпознат от гърците,
Ахил се присъединява към похода срещу Троя.17
Травестийният мотив с преобличането в женски дрехи е често срещан в елинската митология. Разказват същия за Херакъл, макар и не като укриване, а като наказание: героят
е осъден на три години робство, които да изтърпи при лидийската царица Омфала заради
неволното убийство на сина на цар Еврит, аргонавта Ифит19. Там понася доста унижения:
Омфала го принуждавала да шие и преде, докато тя навличала лъвската кожа и се перчела с прочутия му боздуган. Робърт Грейвз напомня, че бог Дионис също е отгледан като
момиче от цар Атамант и жена му Ино, и констатира:
Фактът, че по подобие на Ахил и той бил отгледан и възпитан като момиче,
ни напомня за критския обичай момчетата да се отглеждат „на тъмно“
(scotioi), с други думи – в покоите на жените – до навлизането си в пубертета.19
Относно Херакъл обаче по-съществено за нашата тема е обстоятелството, че – уплашен от неистовата сила на сина си (който „в действителност“ е син на Зевс, според мита),
– Амфитрион решава да го изпрати при пастирите, отглеждащи своите стада на свещената
планина Китерон (на изток от Тива, на границата между областите Беотия и Атика). Там,
между другото, 18-годишният Херакъл убива китеронския лъв, опустошаващ околността и
погубващ добитъка20 на приютилите го домакини. Тоест, бащата скрива своето отроче по
същия начин, както майката скрива своето. Което ще рече, че пастирският живот донякъде бива уподобяван в гръцкото митологично съзнание на безвестен живот; живот, лишен
от героичност и подвижничество. Имената на овчарите от Аркадия не ги знае никой, имената на героите от Троя ги знаем всички…
Оттук е ясно защо Иван Хаджимарчев избира за Калитко „професионалния статут“ ов17 ЯРХО, В. Н. Ахилл. В: Мифы народов мира. Т. 1. Москва: Советская энциклопедия, 1980, с. 137138.
18 МЕЛЕТИНСКИЙ, Е. М. и др. Мифологический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990,
с. 409.
19 ГРЕЙВЗ, Робърт. Гръцките митове. Том 1. София: Нов Златорог, 2007, с. 146-147.
20 Мифологический словарь, с. 147.
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чарче. Тъкмо като овчарче младото селянче живее в безизвестност, в тъмата на предисторическото битие. И преходът от овчарче към партизанче е преход от мрака на съществуванието без знаменитост, без възхвала, към другото, изпълнено с блясъка на славата.
Разбира се, тук играят роля и други обстоятелства: селското население е близо 78 % от
цялото население на България21, така че доста по-правдиво е помощник и съчувственик на
шумкарите, подвизаващи се из горите и планините български, да е селски жител, прехранващ се със селски труд. От друга страна, говорихме вече за апетита на „борците за народна
свобода“ към млечните продукти. Особено пристрастени са те към кашкавала, което е още
едно основание овчарчето Калитко да е тъкмо овчарче, което едновременно би могло да
бъде и ятаче. Накрая, не бива да забравяме и знаменитата детска песничка на Иван Вазов „Овчар“ – една истинска природна идилия: „Когато бях овчарин/ и овците пасях,/ бях
много благодарен,/ макар и сиромах“. Иван Хаджимарчев е имал амбиции в литературното поприще, преди 9.IX.1944 г. е публикувал няколко романа, сборници с разкази, пиеси,
подписвал се е с многозначителното „Клетника Младен“. Прозата му е сантиментална22,
тоест познавал е, а дори може да е пял стихотворението на Патриарха, музиката към него,
между другото, е създадена от Любомир Пипков. По-важното за нас е обаче, че героят на
Вазов, тъй омайно свирещ, „подпрян на някой пън“, няма име – съвсем естествено, защото
той си остава докрай обикновен „овчарин“ по душа, докато Калитко не ще да е овчарче,
иска да е партизанче, за да се покрие с чест и слава. Изповядва се на майка си с екстатична
категоричност: „Да знае цялото село: Калитко овчар няма да стане“. Въпреки късащата
сърцето му жал по овчиците и по свидната му майчица:
Овцете изрядко проблейваха и трополяха. Калитко се отправи при тях. Мили
му бяха животните. Сърцето му се пълнеше с жалост.
- Ще се прощаваме, мили мои овчици, – рече овчарчето с развълнуван глас. –
Щом хубавичко се разсъмне, аз съм вече в планината. Да се погледаме сега…
Тъгата му растеше всеки минутно. Замалко остана да се разхълца. Повторно
стисна зъби, овладя се. […] А Калитко оставяше майка. Ето мъчнотията.
Но момчето не можеше да понася живота в село. Рано или късно полицейските пипала ще го докоснат и то взе решението си на всяка цена.23
Ето го първото изискване пред детето-герой: за да не е безизвестно, за да не е просто
овчарче, то трябва да се включи в борбата, да стане партизанче. Също както Ахил, който –

21 СТАМЕНОВ, Митре. В навечерието на Втората световна война България става фаворит на
Балканите. // Македония, № 4, 16.VI.1999.
22 Ето образец от нея, романът „Топла храна“: „Драги мой,/ Какво ти важат моите сълзи? Аз съм
слаба, не мога да се владея. Пък и така е добре, това ме облекчава. Но приеми тази тетрадка, която
ти пращам по момичето. Тя трябва да се укрие от мама, това е необходимо, аз те моля.“ Цит. по
ГОРЧЕВА, Мая. Романът дневник и мимикриите на авторството. [онлайн ресурс] // Литературен
клуб 22.II.2017. – http://www.litclub.com/library/kritika/maya/dnevnik.html.
23 Овчарчето Калитко, с. 47.
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за да се превърне в Ахил, трябва да иде под стените на Троя, така и Калитко, за да получи
лично име, да не си остане само „овчарчето“, трябва да се качи в планината.
1963: Небесният Сталин, помощник в страданието
Мирча Елиаде в книгата си „Мит и реалност“24 извежда една фигура на сакралното, на
върховния бог; назовава я „Deus otiosus“, което ще рече „почиващ си, бездеен бог“:
Немалко примитивни племена, особено тези, които са спрели в развитието
си на ловния или събираческия стадий, приемат, че съществува едно Висше
Същество, но то не играе почти никаква роля в религиозния им живот. Освен това за него се знае малко, митовете за него са само няколко на брой
и, общо взето, са съвсем обикновени. Хората вярват, че това Висше същество сътворило Света и човека, но скоро изоставило своите творения и се
оттеглило на Небето. […] Висшето Същество сякаш е загубило религиозната си актуалност […], то не фигурира в култа и митовете го представят
като оттеглило се далеч от човечеството, то е станало deus otiosus. […]
Изчезването на Висшето същество не довежда до обедняване на религиозния живот. Точно обратното, може да се каже, че истинските „религии“ се
появяват след неговото изчезване. Най-изпълнените със събития и най-драматични митове, най-ексцентричните ритуали, всевъзможните Богове и
Богини, Предците, маските и тайните общества, храмовете, духовенствата и т.н. […] Общо взето, хората призовават този забравен Бог само в краен случай, когато всички опити за разбирателство с другите Божествени
фигури са се провалили.25
Румънският изследовател на митовете и митологичното съзнание фундира изводите
си за т.нар. от него „deus otiosus” върху религиозните вярвания на „първобитните култури“, макар че в развити митологични системи (каквато е елинската) също откриваме
подобно присъствие. Такъв точно е Уран, съпругът на Гея, когото тя оттласнала от себе си
заради неговата неизтощима свръхпотентност, а за да ѝ помогне да се отърве от ненаситната му страст, синът им Кронос го скопил със златен сърп. Капките кръв от Уран, смесени със сперма, които паднали на земята, породили „страшните“ еринии, богините на
отмъщението, и „мощните“ гиганти, „с копия дълги в ръцете“. Капките пък, озовали се във
водата, дали живот на прекрасната Афродита, Китеридата, богинята на красотата и любовта26. След кастрационния акт, извършен от Кронос, Хезиод спира да се занимава с Уран
– богът, тоест, се е оттеглил горе на небето – наранен и вероятно обиден, превръща се в
„deus otiosus”. Процесът на това оттегляне наричам „уранизация“, онебесняване, и освен
в митовете – древногръцки и други, можем да го наблюдаваме и в реалността, особено
24 ЕЛИАДЕ, Мирча. Мит и реалност. София: ЛИК, 2001.
25 Пак там, с. 86-89.
26 ХЕЗИОД. Теогония 126-200. София: Народна култура, 1988, с. 28-30.
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в литературно-поетическата реалност27. Но не само: профанна изява на уранизацията е
вярата в добрия цар и лошото му обкръжение: царят не знае какви ги вършат приближените му и поради това положението на народа е толкова зле. Но научи ли за зулумите им
добрият цар, батюшката наш – ще им даде да се разберат! Ситуацията може да онагледим
с известната поговорка: „Бог високо, цар далеко“. Във всички случаи т.нар. „култ към личността“ при социализма съдържа и този момент: първият партиен и държавен ръководител е толкова високо, че единственият достъп до него от страна на масите е когато им маха
покровителствено от мавзолея. Дори сме в правото си да кажем, че уранизацията е задължителен процес при устрóя на комунистическата утопия: вождът се въздига на пиедестал,
обожествява се чак28. Елементи на същата нагласа откриваме в легендите за скрития юнак,
заспал някъде дълбоко в пещера в планината, който ще се събуди и ще въздаде справедливост29. До известна степен процесът на уранизация предлага обяснение защо събитията
в живота на човеците вървят така гибелно: и небесният бог, и непобедимият герой са вдигнали ръце от земните дела, оттеглили са се и тази е причината за развихрянето на злите
сили. Уранизация се появява всеки път, когато има ропот срещу социалната реалност: търсят се тогава най-различни „герои“, които да осветлят надеждата, че все някога нещата ще
се оправят, че нищо не е загубено окончателно. Такава уранизация например извършва
поетът Веселин Андреев спрямо Петя Дубарова в отчаян опит да възстанови погубените
си и изгубени заради практиките на реалния социализъм комунистически идеали30. Не
успява обаче: самоубива се, като преди това хвърля тежки клетви срещу Тодор Живков.
Три момента на уранизацията са важни за нас: 1) оттеглянето на вожда, което го 2) въздига на пиедестал, за да 3) даде надежда за справяне с лошата реалност. Тя, уранизацията
едновременно отдалечава и приближава; като приближаването е винаги в идно време:
ще дойде ден, когато зовът на вожда веригите ръждиви ще строши…
27 Вж. НОВКОВ, Митко. Петя Дубарова или Метаморфозата на поезията в мит. В: Подир сенките
на литературата. Цикли и зацикляния. Пловдив: Жанет 45, 2007, с. 281-283.
28 Това полу-обожествяване на Първия още веднъж демонстрира сходството между
социалистическото общество и назования от Маркс „азиатски способ на производство“ в
икономически план (държавата като единствен собственик), а в политически – с източните
сатрапии и древните империи на Египет и Китай, където владетелят е бог (фараонът като
превъплъщение на бог Хор, синът на Озирис и Изида; императорът като Тиен-дзи, Син на Небето).
Да не забравяме също, че Мавзол, дал името си на мавзолея – едно толкова тачено от социализма
културно-мартирологично учреждение, е точно персийски сатрап, в чиято памет неговата сестра
и съпруга Артемизия въздига въпросното съоръжение на официализираната и централизираната
памет.
29 Крали Марко тъй се крие, но не спи постоянно, а от време на време се събужда; поглежда сабята
в ножницата си и ако се е измъкнала цялата, ще яхне коня Шарколия, ще препусне из грешната
земя да освобождава „три синджира роби“ и да бие „черни арапи“. Сабята, между другото, вече се
била измъкнала наполовина; решителният час, „дванайсетият кобен час“, наближава.
30 АНДРЕЕВ, Веселин. Соната за Петя Дубарова. Пловдив: Христо Г. Данов, 1985.
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Това обяснява защо името на Сталин почти не се среща в писанията на Хаджимарчев.
Генералисимусът е същи „deus otiosus”, към него обикновените смъртни се обръщат само
в краен случай. Такъв го съзираме в „Овчарчето Калитко“, гранúти в графити:
В мазето, по обгорелите стени на кауша, личат множество надписи, издраскани с желязо:
„Червената армия ще спаси света!“ „Да живее Сталин“! „Долу германските
убийци“!...
Бити и пребити, върху тия опушени останки арестуваните са изливали своята безсилна злоба и са черпили от тази тайна шарилка сили за нова борба
против фашистките престъпници.31
Името на генералисимуса се мярка и в пиеските, впрочем само в една – „Дядо Гарван“. Дядото е описан като „общински пъдар, 60 годишен“, а към него са прикрепени „и
трима партизани“. Въпреки властовата си позиция в селото, дядо Гарван е помощник на
нелегалните, техен ятак (не знаем обаче дали след 9.IX.1944 не си е изпатил заради пъдарството32), което се разбира постепенно в хода на действието. И за политическите му
убеждения узнаваме, когато тръгва уж диалог, а всъщност лозунг след лозунг: „Да живее Русия, дядо Гарване!“, след това: „Да живее Червената армия!“, на което дядо Гарван
отговаря с бойкото: „Да живее Сталин!“ Съдружието става след описание на същинска
бъдеща утопия: „Ама ще дойде ден, когато всички ще заживеем безгрижно. Нека веднъж
партизаните сполучат. А те ще сполучат, защото нашата братушка – Русия е с тях. Червената армия!“ Хората действат, но и боговете помагат, дето се вика…
Веднага след уверението за тази насъщна помощ дядо Гарван съчувствено се обръща
към един от нелегалните, Андрея („Слага ръка на рамото на Андрея“), и казва: „И твоят
татко много страда за свободата“33. Подтекстът е ясен: страдал е баща ти, но Червената
армия, направлявана от другаря Сталин, ще дойде и ще донесе свободата „за доброто
на нашия народ“. Тоест, Сталин, който засега е „deus otiosus”, ще пристигне „с гръм“ като
един истински „deus ex machina“, за да ни спаси от „фашистките изедници“ и да ни дари
с „безгрижен“ живот. Интересна е градацията, подреждаща лозунгите – вървят, така да
се каже, от общото към частното: най-напред идва територията, по-скоро държавата, на
която се уповаваме, Русия34; след това инструментът, благодарение на който територията
31 Овчарчето Калитко, с. 169.
32 Той без малко да си изпати и преди Девети: партизаните го връзват – недоразумението е, разбира
се, точно заради това, че е селски пъдар; само знаенето на паролата го спасява от разправа. Самите
пароли са показателни: „Борба“ – изрича дядо Гарван, „Бой до победа“, отвръщат другарите.
33 Деца-герои, с. 73.
34 Иван Хаджимарчев с изтънчено идеологическо коварство използва тъкмо наименованието
Русия, а не абревиатурата СССР, както фактически се е наричала тогава държавата на Йосиф
Висарионович. Без съмнение, с употребата на топо- и соционима Русия се търси алюзия
със знаменитото „Кат Русия няма втора/ тъй могъща на света“ (показателно е заглавието на
стихотворението: „Вярата и надеждата на българина към Русия“), което мнозина русофили – в
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на спасителката расте ли, расте – Червената армия35; и накрая ръката, която държи и направлява този смъртоносен инструмент – Йосиф Висарионович Сталин. Получаваме така
една градация, където Джугашвили се появява на върха на пирамидата, гледащ от там
„тих, невъзмутим“. Той е „deus otiosus”, който ще се намеси тогава, когато ситуацията стане
неудържима, непоносима36. Героите действат, Сталин обаче е този, който ще реши удачно
нещата. Тоест, овчарчето-герой може и да действа, може ако ще да си стъпи на ушите, за
да постигне целите си, но без небесния Сталин, без „deus otiosus” в нищо няма да успее…
Децата-герои, са, разбира се герои, но без бащицата, без Бащата на народите усилията им
са обречени на крах.
1841: Живите съчки, пламтящи в жертвен огън
През 1988 г., когато завършвах университета, си бях избрал две теми, върху които да
общи линии безпросветни илитерати, приписват на Вазов, докато стихотворението всъщност е на
Петко Р. Славейков. Авторът на Калитко съзнателно пропуска началото на стихотворението на дядо
Славейков: „Руский цар е на земята/ най-велик, над всички пръв“ – впрочем, същия този руски цар,
когото Хаджимарчевите любими болшевики безмилостно разстрелват заедно с цялото му семейство
в Екатеринбург. Тогава все още Вапцаров не е превърнат в оня безспорен поетически авторитет,
написал: „Терора долу! Съюз със СССР!“ („Селска хроника“), да не говорим за безутешната липса
на „Ода за СССР“ (1969) на Орлин Орлинов. Русия е не просто име, с Русия се коват горещите
масови български представи, оформящи убеждението, че онази Русия от 1877-78 и тази от 1944 г.
са една и съща страна-освободителка.
35 С Червената армия нашите комунистически формировчици на детската душа имат повече
късмет: Христо Смирненски я е възпял още през 1920 г. в „Червените ескадрони“ – похода на Първа
конна, начело със Семьон Будьони, към Варшава. И макар Юзеф Пилсудски да смачква фасона
на червеноармейците („В действителност маршът на червените ескадрони завършва безславно
и с големи военно-стратегически щети“, пише Живко Иванов), възторженото стихотворение на
Ведбал хвърля в лудо въодушевление идеологическите правоверници. В емисия на радиостанция
„Христо Ботев“ някой си Л. Велев на 18 юни 1943 г. казва по повод 20-годишнината от смъртта
на поета: „Смирненски с възторг възпя Червената армия на братска Русия, нашата освободителка
[…]“ (ЧЕРВЕНКОВ, Вълко, Васил КОЛАРОВ и др. Говори Радиостанция „Христо Ботев“ (23 юли
1941-22 септември 1944). София: Издателство на Българската комунистическа партия, 1951, с. 403).
И отново знак за тъждество между някогашната царска Русия и унищожилия я болшевишки СССР
– на тази дисхармонична струна със завидно постоянство дрънчат както тогавашните комунисти,
подлизурници на Сталин, така и днешните им бесепейски последователи, уж социалисти, но
всъщност хрантутници на Путин.
36 В произведение от същия период, излязлата през 1947 г. поема на Николай Марангозов „Повест
за бялата кооперация“ (наградена от Столична община с премията за най-добро произведение с
тема „София“), това Сталиново световно водачество е изразено достатъчно пряко, макар и без да
се споменава името на Стопанина: „В четиридесет и четвърта/ божа година есента/ невидима ръка
завърта/ историята на света: // ръката на велик кормчия/ пребори Посейдона зъл/ и със титанина
Русия/ спаси и малкия ни чълн!“ Вж. МАРАНГОЗОВ, Николай. Повест за бялата кооперация.
София: Хемус, 1947, с. 49.
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напиша дипломната си работа. Първата имаше намерение да се занимае с въпроса за
отчуждението при социализма, но единият от двамата ми научни ръководители, Асен
Давидов, в прав текст ми заяви, че това е невъзможно и да забравя: никой няма да ми
позволи да отгръщам такъв щекотлив проблем, още повече, че при социализма, както
се знае, отчуждение няма (това последното Асен Давидов го каза с иронична усмивка).
Остана втората тема – историческата личност. Работата за нея беше озаглавена в духа на
тогавашните мащабни титулувания: „Социални, социално-психични и психични механизми на формиране и изява на историческата личност“. Наметнал камуфлажната мантия
на идеологическата правилност, на „дейностния подход“, както отчете другият ми научен
ръководител Крум Крумов, текстът се опитваше да проникне в мистерията защо при социализма сякаш няма велики личности – всеобщо убеждение тогава; защо няма герои,
въпреки проглушаващите ушите ни разни герои на социалистическия труд, на антифашистката борба, на мирното строителство на социализма… Тогава за пръв път се сблъсках
с името на Томас Карлайл, което дотогава само бях подочувал тук и там. И, разбира се,
заех се да издиря и открия за неговата теория всичко що-годе достъпно37.
На пръв поглед идеите на Карлайл и марксистката доктрина за героя и въобще за историческата личност са коренно противоположни. Английският мислител казва:
Човешката душа не познава по-благородно чувство от възхищението пред
по-издигнатия. До този момент и завинаги това е най-живителната струя
в човешкия живот. На него се крепи всяка религия – и то не само езичеството, а и далеч по-висши и истинни религии – всички, които са ни познати до
този момент. Преклонението пред героя, прочувственото, коленопреклонно възхищение, пламенното, безгранично обожание на най-благородното,
богоподобно проявление на човека – та нима това не е ядрото на самото
християнство? […] Обществото се крепи върху преклонението пред героите. Всички съсловни степени, върху които се гради съвременният живот на
хората, биха могли да се определят като героикоархия (или власт на героите) – една йерархия, твърде „сакрална“ сама по себе си. […] Обществото
е повсеместно една съвсем не произволна, възходяща скала на преклонение
пред героите – благоговение и покорност пред хора наистина велики и мъдри.38
37 Това, впрочем, е едно от големите различия между нас, тогавашните студенти, и днешните.
При оскъдицата на информация мнозина бяхме готови да преровим купища идеологическа и
всякаква друга плява, за да открием зрънцето, от което ще поникне бъдещото ни знание. Днес тази
търсаческа страст у поколението след нас сякаш се е изпарила: достъпността на информацията в
интернет, Уикипедията и социалните мрежи сториха така, че всичко се чака наготово, в сдъвкан и
смлян за употреба пакетиран вид. Само че от такова пакетирано „зайо-байо“-знание нищо не може
да поникне, зърното е преработено, няма как да изкълни…
38 КАРЛАЙЛ, Томас. Героите, преклонението пред героите и героичното в историята. София:
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Малко по-нататък Карлайл прави едно сравнение, което със сигурност би подразнило Карл Маркс – оприличава героите на банкнотите, „символи на чисто злато“. След това
със съжаление признава, че между банкнотите се срещат и фалшиви, което пък, от своя
страна, е неговото обяснение за възникването на революциите. Тия банкноти-герои, „ако
всички са предимно фалшиви“, „тогава идва времето на революциите – призиви за демокрация, свобода, равенство и какво ли още не“: „След като всички банкноти са фалшиви
и нямат златно покритие, хората в своето отчаяние започват да крещят, че злато няма и
никога не е имало!“39 Тия му „неправилни“ възгледи не минават метър; хладният ум, горещото сърце, чистите ръце(?!) и бдителното око на комунистическите молли и мандарини
не прощават. Определят го като „английски40 реакционен историк, публицист, философ,
представител на т.нар. „феодален социализъм“. И атакуват:
Под флага на култа към героите Карлайл оправдава в крайна сметка угнетяването и поробването на народните маси, стремейки се да защити експлоататорското общество от революцията. Възхвалявайки „героите“, Карлайл се старае да изяви в постъпките им елементи на терора, деспотизма,
жестокостта. Например, в дейността на Оливър Кромуел той особено подчертава жестоко потушеното от него ирландско освободително движение;
в статии от 50-60 години на XIX век възхвалява реакционната политика на
английското правителство, неговата колониална агресия, расисткия му шовинизъм. Пропагандираните от него „нови“ силови методи позволява на съвременните буржоазни идеолози да го сближават с Ницше и да се позовават
на него при оправдаването на култа към „свръхчовека“.41
Всъщност постановките за историческата личност, за героя, марксистката философия
дължи най-много на Георгий Валентинович Плеханов, основал в Женева през 1883 г. „първата руска марксистка организация – групата „Освобождение на труда“. Към него и писанията му идеологическите догматици имат двояко, противоречиво отношение:
През 1903-17 г. в дейността на Плеханов, в светогледа му се проявяват съществени противоречия: от една страна, Плеханов е меншевик, привърженик на тактиката на опортюнизма, изказва се против ленинския курс
за социалистическа революция в Русия; от друга страна, във философията
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1997, с. 31-32.
39 Пак там, с. 32.
40 В действителност Томас Карлайл е шотландец, роден е на 5.XII.1795 г. в селцето Екълфехън
(Ecclefechan), област Дъмфришир (Dumfriesshire) в средно заможно селско семейство на ревностни
калвинисти. Родителите му искат да стане пастор, но след три години, прекарани в Annan Academy,
той го напуска, постъпва 14-годишен в Единбургския университет, преподава известно време
математика, докато не си спечели славата на познавач и преводач на съвременната му немска
литература.
41 ВЕЙЦМАН, Евгений. Карлейль, Томас. В: Философская энциклопедия в 5-х т. Москва:
Советская энциклопедия, 1960-1970.
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Плеханов е войнстващ материалист-марксист, борец против буржоазната
идеалистическа философия. „… крупен теоретик, с грамадни заслуги в борбата срещу опортюнизма, Бернщайн, философите на антимарксизма – човек,
тактическите грешки на който през 1903-1907 г. не му попречиха в трудните години 1908-1912 да възпява „нелегалността“ и да разобличава нейните
врагове и противници…“ (Ленин В. И., ПСС, т. 48, с. 296).“42
На Ленин, както знаем, не се противоречи, а според него книгите и статиите на Плеханов са „възпитали цяло поколение руски марксисти“. Един от тези възпитателни текстове
е „Към въпроса за ролята на личността в историята“, където руският марксист и дребен
дворянин43 развива идеите за историческата личност като производна на социално-икономическите отношения. По-конкретно Плеханов пише:
Крайната причина за състоянието на обществените отношения се крие в
производителните сили. То зависи от индивидуалните особености на отделните личности само в смисъла на големите или малки способности на
тези личности към технически усъвършенствания, открития и изобретения. […] А всички възможни други особености не обезпечават на отделните
личности непосредствено влияние върху състоянието на производителните
42 ЙОВЧУК, М. Т., И. Н. КУРБАТОВА. Плеханов, Георгий Валентинович. В: Философский
энциклопедичейский словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1983, с. 500.
43 Г. В. Плеханов е роден на 29.XI.1856 г. (ст. ст.) в селцето Гудаловка, Тамбовска губерния, в
семейството на дребния дворянин, щабс-капитана в оставка Валентин Петрович Плеханов и
Мария Фьодоровна Плеханова (Белинска). В младежките си години е активен член на „Земя и
воля“ („Земля и воля“) организация, вдъхновена от идеите на А. И. Херцен и Н. Г. Чернишевски,
бореща се за селска революция. След разпада й основава със съмишлениците си групата „Черно
преразпределение“ („Чëрный передел“), разграничила се от терористическия курс, възприет от
другите бивши членове на „Земя и воля“, народоволците (така наричали участниците в нелегалната
организация „Народна воля“, поставила си за цел убийството на император Александър II и
в крайна сметка успяла на 1.III.1881 г.). В „Чëрный передел“ членува и Вера Засулич, чиято
оправдателна присъда за покушението й срещу петербургския градоначалник П. П. Трепов
възбужда до крайност руското обществено мнение. Достоевски, който е репортер на процеса,
преди произнасянето на присъда промълвява след блестящата защитна пледоария на адвоката П.
А. Александров: „Сега нея, каква полза, героиня ще я изкарат“. Засулич наистина се превръща в
героиня, а Плеханов, по следите на когото вече се е впуснала полицията, прибягва до помощта
на Н. С. Тютчев (близък роднина по бащина линия на поета Ф. И. Тютчев), този му предоставя
паспорта си, благодарение на което Плеханов успява да емигрира в чужбина. Г. В. Плеханов
умира на 30.V.1918 г. така и непримирил се с Октомврийската революция. Както, между другото,
и Вера Засулич: за нея тя е „контрареволюционен преврат, прекъснал нормалното демократично
развитие на Русия“. Болшевишкият режим според нея не бил нищо друго, освен огледален образ
на предишния царски режим. Впрочем, права е, но само отчасти – репресиите на империята в
сравнение със сталинските престъпления са просто инфантилна детска игра. Ех, колко наивни са
понякога революционерите!…
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сили, а, следователно, и върху тези обществени отношения, обусловени от
тях, тоест на икономическите отношения. Каквито и да са особеностите на
дадената личност, тя не може да отстрани дадените икономически отношения, след като те съответстват на дадено състояние на производителните сили. Но индивидуалните особености на личността я правят повече
или по-малко годна за удовлетворяване на тези обществени нужди, които
израстват въз основа на дадените икономически отношения, или за противодействие срещу такова удовлетворение. Належаща е обществената нужда във Франция през XVIII век да се заменят остарелите обществени отношения с други, по-съответстващи на новия икономически строй. Най-видните
и полезни обществени дейци в това време са тъкмо тези, които по-добре
от другите са били способни да съдействат за удовлетворяването на тази
насъщна нужда. Да предположим, че такива хора са били Мирабо, Робеспиер
и Бонапарт. Какво би станало, ако преждевременната смърт не беше отстранила Мирабо от политическата сцена? Партията на конституционната монархия би съхранила за по-дълго време значителната си сила; нейната
съпротива срещу републиканците по тази причина би била по-енергична. Но
само толкова. Никакъв Мирабо не би могъл да по онова време да предотврати тържеството на републиканците. Силата на Мирабо изцяло се основавала на съчувствието и доверието към него от страна на народа, а народът се
е стремял към република, тъй като дворът го е дразнел със своята упорита
защита на старите порядки. Веднага щом народът се убеди, че Мирабо не
съчувства на неговите републикански стремежи, той сам би престанал да
съчувства на Мирабо, и тогава великият оратор би изгубил почти всяко влияние, а след това вероятно би паднал жертва на същото това движение,
което той напразно се е опитвал да спре.44
Това е сякаш доста иначе от утвържденията на Карлайл, за когото взаимоотношението
е преобърнато – не времето определя великата личност, а великата личност – времето:
Защото, ако се замислим, една епоха не може да стигне до разруха, ако се намери един
наистина велик човек, мъдър и способен – мъдър, за да съзре истинските потребности на
времето, и храбър, за да го изведе на прав път. Само такива личности могат да изведат
своето време към спасение. Но добре познатите ни бездушн и епохи, с тяхното безверие, отчаяние, обърканост, с техните бездушни, нерешителни личности и тежки
условия, които влекат след себе си все по-голямо отчаяние до пълна разруха – тях бих
оприличил на сух пън, на който му трябва само една искра от небето, за да избухне
цял в пламъци. И такава искра е великият човек, който черпи сили направо от Бога. […]
Всичко лумва от огъня, който той подклажда наоколо си. Остава се с впечатлението,
44 ПЛЕХАНОВ, Георгий. К вопросу о роли личности в истории. В: Избранные философские
произведения в 5 тт. Т. 2. Москва: Госполитиздат, 1956, с. 324-325.
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че този огън е породен от сухите, загнили съчки. Да, те наистина са имали страхотна
нужда от него, но чак да го породят! Тесногръди критици са според мен онези, които
се провикват: „Не виждате ли, че съчките подпалиха огъня?“ Няма по-печално доказателство за ограничеността на един човек от неверието във великите личности. […]
През всички епохи на историята можем да установим, че великият човек е необходимият спасител на своето време – искрата, без която не може да пламне горивото.
Историята на света, както вече казах, е история на великите хора.45
Забелязва се всъщност как и Георгий Плеханов, и Томас Карлайл – въпреки всичките
им на повърхността уж различия, обръщат внимание на народните маси и на взаимодействието и взаимоотношението им с великите личности. Но ако за Плеханов вторите
са само случайна еманация на необходимите социално-исторически процеси, то за Карлайл те са зарядът, благодарение на който тези процеси биват осъществявани. Изключително показателна е метафората за огъня и съчките: според руския марксист огънят се
разгаря някак самостоятелно и никой – каквито и да се неговите качества, не може да
спре разбушуването му („Никакъв Мирабо не би могъл да по онова време да предотврати
тържеството на републиканците“), докато според шотландския мислител няма огън без
велика личност („През всички епохи на историята можем да установим, че великият човек е необходимият спасител на своето време – искрата, без която не може да пламне
горивото“). Тоест, при първия великата личност, героят, е само производен на обществените процеси, докато при втория тези процеси не биха могли да се случат без наличието
на великата личност. Интересно е, между другото, как имплицитно тези убеждения и на
Плеханов, и на Карлайл биват „материализирани“ в рисунките към двете книги на Иван
Хаджимарчев, коментирани тук. Илюстрациите са на художника Владимир Коренев, който живее в България от 1921 г., пристигнал с вълната на белогвардейската емиграция. Коренев илюстрира множество български детски книги, между които „Остров Тимбукту“ на
Марко Марчевски, „Момчето с крилатите обувки“ на Иван Кръстев и „Черният ужас“ на
Константин Кирица. Илюстратор е също на научно-фантастичния роман на Александър
Беляев „Човекът амфибия“. Та в неговите визуални идеи, изказващи идеите в книгите на
Иван Хаджимарчев, откриваме както представите на Карлайл за ролята на личността в
историята, тъй и тезите на Плеханов за главната роля на производствените отношения.
В „Деца-герои“ особено грабва лумналият на корицата огън, около него са се наредили малките партизанчета, сякаш изненадани и „насторожени“ от нещо – вероятно пукот
на съчка в гората. Но всеки пукот означава възможен враг, нали? Огънят е висок, със сигурност се вижда отдалеч – тия наши млади борци за народна свобода хич не ги е еня за
сигурността и безопасността. Работата обаче е там, че подобни несъобразности са без
значение, от значение единствено са бумтящите пламъци, от които ще тръгне световната
революция, в частност и нашата, българската. Остава само да решим какви са Калитко
и другарчетата му, скупчени около огъня: дали „сухи, загнили съчки“, които само под45 КАРЛАЙЛ, Томас. Цит. съч., с. 33.
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клаждат огъня, но не са причина за него (Карлайл), или са представители на „съчувствието и доверието на народа“, които определят хода на историята (Плеханов)? Съдейки по
корицата на Владимир Коренев за пиеските на Хаджимарчев, децата са по-скоро второто:
огънят, лумнал в гората, е лумнал и в сърцата им, затова те са толкова непоколебими,
решителни, чак изрепчени. Никой не може да излезе насреща им, никой не може да спре
хода на историята, безотрадно идващ с дулата на оръжията им. Калитко е хванал автомата
си за цевта46, каскетчето му е бутнато назад на темето47, лявата му ръка е свита в лакътя
и – странна работа! – изглежда, че почти опира в огъня. Тази позиция на ръката на Калитко много наподобява разположението на ръката на ранения партизански командир Иван
Гинчев (Йонко)48, изобразена от Димитър Гюдженов на картината „Боят при с. Ковачите“,
където е показано сражението на 25 март 1944 г. между партизанския отряд от Шеста Ямболска въстаническа оперативна зона „Хаджи Димитър“ с жандармерийски и армейски
части край сливенското село Ковачите. Една настървена героичност: социалистическият
герой, детето-герой трябва да е в постоянна готовност да реагира на предизвикателствата,
да отговори на „фашистките“ провокации. В сърцето му гори пламъкът на Данко, взема от
огъня, вдига го напред и високо и води народните маси към светлото бъдеще и сияйните
бъднини. Нещо повече: готово е дори да го открадне огъня, както го е откраднал Прометей. Трябва да е едновременно и съчка, и герой. С други думи, да си Калитко е отговорност
и задължение: трябва да бдиш за неосъзнатите и да ги осъзнаваш пламенно и с жар…
Също както великата личност на Томас Карлайл, която без съмнение прави историята.
Това се вижда особено при втората рисунка, на самия роман „Овчарчето Калитко“. Там
обаче детето-герой все още не е самоувереното партизанче, застанало пред огъня, а не-

46 Решаваме, че това е овчарчето-герой по излъчваната от тялото му дръзка и неустрашима
индивидуална енергия.
47 Така, между другото, в казармата „старите кучета“, сиреч старите войници носеха кепетата
си – на уволнение, демонстрирайки по този начин статуса си на привилегировани, самоуверени
непукисти, които „новобранците“ трябваше чинно да слушат и почитат.
48 Роденият през 1918 г. Иван Гинчев, с четвъртокласно образование, поема лидерството на
партизанското движение в Ямболско и Сливенско още през юни 1941 г., когато след нападението
на нацистка Германия срещу СССР българските комунисти вземат курс на въоръжена борба. Като
командир на отряд „Хаджи Димитър“ издава смъртна присъда над друг партизанин, Никола Койчев
(Страхил), и лично го разстрелва. Пак по негова заповед е заловен и измъчван до смърт Иван
Мухлев, обвинен, че бил жандармерийски помагач. Гинчев партизанства заедно с двамата си братя
Къньо и Койчо; Къньо е негов заместник-командир с прякор Агата. На 7 юни 1944 г. полицията
запалва къщата му в с. Малко Чечовени и зверски убива майка му Куна, най-малкия му, едва
16-годишен брат Гинчо, баба му и дядо му. След 9.IX.1944 г. е привлечен по делото срещу Трайчо
Костов, а по-късно и по това на ген. Иван Тодоров-Горуня. Загива мистериозно през 1973 г. при
автомобилна катастрофа, за която се подозира, че е предизвикана от Държавна сигурност. Каква
ли, прочее, би била съдбата на овчарчето Калитко в годините на социализма, дали пък не като на
неговия съ-жестник Иван Гинчев?!

MOPE

103

връстен малчуган, вперил предан поглед в партизанския командир. Владимир Коренев
решава да илюстрира тук сцена от романа, когато малките се срещат с големия, неопитните – с опитния, неосъзнатите – с осъзнатия. Срещат се тоест с герой на съпротивата, които
бяха известни при социализма със званието „активен борец против фашизма и капитализма“, АБПФК:
Храстите се разтвориха. Из тях се подаде човек, който носеше шмайзер.
Малка ловджийска чанта висеше край бедрото му. Той беше без шапка, къдравите му коси леко потрепваха, а краката му бяха обути във войнишки ботуши.49[…]
- Не ме ли познаваш, Калитко? – попита човекът.
Овчарчето изхълца:
- Господин учителю! Господин… По забарачените му страни покапаха топли
сълзи. […]
В миналото Калитко не веднъж се признаваше: за тоя човек бих стъпил с
радост в огъня. Някаква омайна сила излъчваше цялата му фигура50.
Стъпването в огъня е важен маркер за социалистическото дете-герой: впоследствие
сравнително оптимистичната и ведра история на Калитко, който дочаква победата, се
трансформира в трагически разказ за смърт и погубени млади животи. „Овчарчето Калитко“, макар да си остава един от еталонните романи на социалистическия реализъм за
приключения, преживени с идеологически правилен съспенс, като герой постепенно отстъпва място на дечица, нямали неговия нелегален късмет. В това отношение книгите на
Марко Марчевски „Митко Палаузов“ и „Героите на Белица“ затъмняват донякъде романа
на Хаджимарчев, а геройската смърт на неговите малки герои – авантюрите на овчарчето.
Както споделя другият син на бащата на Митко Палаузов, също носещ името Димитър:
„Трябваха им герои - намериха си герои“51. Герои, готови да изгорят, за да свети идеята,
герои-съчки. Интересно е как илюстрацията на корицата на книгата за Митко Палаузов
отново негласно демонстрира тази готовност: партизанската колона е сред гората, най-отпред върви взрян в далечината (може би в светлото бъдеще?) командирът, след него идват други от отряда и чак накрая, някъде сред шубраците, откриваме фигурата на малкото
момче, залутано и почти захлупено. Калитко казва, че „за тоя човек с радост бих стъпил
в огъня“, Митко и майка му Ганка наистина стъпват в огъня, както Шестте ястребинчета,
както Васил и Сава Кокарешкови (героите на Белица), както още много други невръстни
младежи и девойки, превърнати от комунистическата партия в пример за подражание
на чавдарчетата със сините и пионерчетата с червените връзки с лозунга: „Те умряха, за
49 Тук художникът не следва текста – партизанският командир е обут не с войнишки ботуши, а с
цинтови обувки. В казармата ги наричахме цинтари и ги носехме, докато не се появиха по-леките и
удобни кубинки без железните налчета на подметките.
50 Овчарчето Калитко, с. 60-62.
51 Цит. по БУТОВСКИ, Иван. Митко Палаузов не е бил герой, а жертва на нелеп инцидент и
безотговорни родители. В: 168 часа, 23.III.2016 г.
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да живеем ние!“52 Като се приемаше за даденост: както те са умрели без възражения, водени към смъртта от по-умните и осъзнатите от тях, така и ние, децата, техни наследници
и следовници, би трябвало да сме готови да умрем без възражения53, след като ни води
Партията, за която, знаем, че дори и да греши, тя пак е права. Или, казано накратко с „димитровски“ плам: „Бъдете готови! – Винаги готови!“
1909: Момчето без баща, намерило съзнание
В своята „Предварителна бележка“ към книгата си „Митът за раждането на героя. Опит
за психологическо тълкуване на митовете“, написана на Коледа, 1908 г., нейният автор Ото
Ранк изказва силната си признателност към д-р Зигмунд Фройд за вдъхновението и насърчението, което получил от него, за да осъществи и завърши труда си54:
Настоящето изследване възникна благодарение на стимула, който получих
от д-р Фройд. Длъжен съм публично да му изкажа своята благодарност както за насърченията, така и за цялостната му подкрепа и съпричастност в
хода на работата върху ръкописа.55
Ото Ранк безспорно е имал нужда от подкрепата на Фройд – той е първият психоаналитик без медицинско образование, а това сред кохортата от доктори и психиатри едва
ли му е създавало кой знае какво самочувствие. Ото Ранк (рождената му фамилия е Розенфелд56) по настояване на баща си завършва Занаятчийското училище във Виена, но не
постъпва във Висшия машинно-инженерен институт, а се дипломира във Виенската школа
по изкуствата. Бързо се превръща в един от най-близките сподвижници на доктора, който
се отнася към него като към собствен син. Ото пък, от своя страна, няма как да не е виж52 За съжаление, не можем да отречем, че в необявената българска гражданска война между „бели“
и „червени“ преди 9.IX.1944 г. (която, трябва да подчертаем, червените продължават с не по-малка
злост и ожесточение и след тази дата за цели 45 години) жандармерийските и отчасти армейските
подразделения се „постарават“ и престарават да не оставят комунистическите идеолози, тровещи
детските души, без деца-герои. Вж. Деца-герои ли бяха, или терористи? В: Марица, 12.V.2015 г.
53 Хаджимарчев не пропуска да изяви и тази жертвоготовност, прави го в последната от пиеските,
„Ерединка“, където малката героиня изрича патетично: „Аз видях отрязаната глава на партизанката
и от тогава нямам покой. Неко и моята глава отиде, нека и аз да падна за доброто на всички! Аз не
се плаша от фашистките изедници!“ (Деца-герои, с. 143).
54 Това не пречи по-късно на Фройд да го изключи от психоаналитичното движение, след като Ранк
издига като най-важен източник на неврозите „травмата от раждането“, затъмнявайки значението
на Едиповия комплекс – свещената крава на виенския доктор.
55 РАНК, Ото. Митът за раждането на героя. В: Психоанализа и митология. София: Евразия, 1998,
с. 190.
56 Ранк е псевдоним, младият Ото го заимства от пиесата на Хенрик Ибсен „Куклен дом“, в която
лекарят се нарича Ранк. Прочее, още едно доказателство за ниското самочувствие на Ото Ранк
всред докторското обкръжение на д-р Фройд – промяната на името е психически акт от чисто
компенсаторно естество.
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дал във фигурата на по-възрастния Зигмунд заместител на своя баща, един не особено
одухтворен човек. И вероятно затова полага за база на теорията си за героя т.нар. в психоанализата „семеен романс“:
Ако си припомним основните мотиви в мита за героя: знатен произход, изхвърляне във вода в ковчеже (кошница и т.н.) и възпитаване от бедни родители, последвало завръщане на героя при неговите истински родители със
или без съответното възмездие, то става напълно очевидно, че двете родителски двойки от мита съответстват на реалната и въображаемата
родителска двойка в романтичната фантазия. По-внимателният анализ
показва психологичната идентичност на бедните и благородните родители, точно както е в детските и невротичните фантазии. В съответствие
с характерното за ранното детство надценяване на родителите митът
започва с благородни родители, точно както романтичната фантазия,
докато в реалния живот възрастните бързо се адаптират към действителните обстоятелства. Така фантазиите от семейния роман просто се
реализират в мита с едно смело преобръщане на действителните обстоятелства.57
Удивително е просто как схемата на Ранк се повтаря в писанията на Хаджимарчев: за
бащата на Калитко писателят едва проронва дума58, но пък за чичо му Калитин не пести
очернящи краски (кръстил е на него е цяла глава) – той е груб, спира племенника си от
училище, а пък за учителя на момчето говори единствено лоши неща: „Знам аз, какви ученици му трябват на този къдравият, твоят учител: той ще ги направи всички болшевици,
цяло село го приказва!“59 Не му стигат обаче на Иван Хаджимарчев „антиболшевицките“
приказки на чичото, ами го и насосва да е жалък пияница: отива той в кръчмата, след като
безсърдечно е нахокал Калитко („Ей, вампирино, кьорав ли си…“ и т.н.), откъдето „щеше
да се прибере, както винаги, едва по мръкнало и лазещ с ръце по стоборите от изпитото
вино“60. Ето го всъщност „бащата“ с нисък и дори с жалък произход, когото детето желае
да замени – в случая с учителя, дето и в огъня стъпва за него. „Бащата“ е нищожество, детето осъзнава това, поради което си намира друг баща – величествен. Макар че – отново
по психоаналитичната схема, отношенията между „син“ и „баща“ не са от най-приятните:
таткото-учител, също както на времето Лай, бащата на Едип, нахоква детето-ученик, сиреч
сина си Едип, и го изгонва безпардонно в морето на житейските бури: „Калитко Кулин,

57 РАНК, Ото. Цит. съч., с. 266.
58 „- Ех, монченца (Хаджимарчев уточнява в скоби на с. 5: „(в същност, той казваше „монченца“,
според местния селски говор)“ – (опит за регионална характеристика, която локализира Калитко
нейде из Северозапада- б.м., М.Н.), – ако баща ми не беше повлечен и смазан от каиша на
фабричната трансмисия, аз щях да стана нещо, хей!“; Овчарчето Калитко, с. 13.
59 Овчарчето Калитко, с. 11.
60 Пак там, с. 12.
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защо ми идваш пак? Не те искам, върви си троши главичката! Способните деца, ако са
лоши, никой не може да ги поправи…“61 Това пропъждане обаче не пречи на Калитко да
рони горки сълзи, след като учителят бива арестуван, а когато опитва да се приближи
до него: „но един нов камшичен удар го шибна, уви се около лицето му, и момчето се
просна по гръб върху калната земя, изгубило съзнание.“62 Актът на изгонването, както и
калната земя са равносилни на изхвърлянето на детето „във вода в ковчеже (кошница и
т.н.)“; изобщо всички героични сюжетни линии, изтъкнати от Ото Ранк, ги откриваме при
Иван Хаджимарчев – разбира се, трансформирани. Трансформирани са те и при някои от
сценките в другата му книга, обект на настоящия текст, „Деца-герои“, особено в пиеската
„Ерединка“. Там малкото момиченце, чийто баща Стаменко е „народен предател“, пожелава да се присъедини към партизаните, за да изкупи вината му. Прочее, добре позната
история, писателят може и да не е чувал за Павлик Морозов, но комунистическият мит
няма как да не се повтаря и преповтаря – трябва да се откажеш от баща си, за да си верен на Партията-майка. Тоест, отцеубийството, отродителството в семеен план са важни
действия, необходими дори, за да докажеш, че за теб комунистическата идея е по-мила от
близките ти. Не случайно службите на народната република въведоха термина „отродителство“ за хората, успели да напуснат тогавашната „тъпа България“, с което подчертаваха,
че отказвайки се от нея, „невъзвръщенствайки се“ в тоталитарната си родина, ти всъщност
се отказваш, „невъзвръщенстваш се“ не само от своите родители, но и от партията-майка.
За да изгради своята психоаналитична теория за героя, Ото Ранк черпи от множество
митове, описващи геройските подвизи – от Саргон, царя на Вавилон, до Скеаф, бащата
на Беовулф. Другите, които описва, са: Мойсей, Карна (герой от Махабхарата), Едип, Парис, Телеф (син на Херакъл от дъщерята на царя на Тегея Алей, Авга, която героят изнасилил), Персей, Дионисий, Гилгамеш, Кир, Трахан (син на царя на Гилгит Тра-Трахан, древна
държава, разположена на 5 000 м височина в Хималаите), Ромул, Херкулес, Иисус, Зигфрид, Тристан, Лоенгрин63. От всички герои най-щедро място, цели 13 страници, отделя
на Кир, което е обяснимо – сведенията за живота на персийския владетел са най-обилни,
а митическите версии за живота му – най-много. Веднага след това по количество идват
разказите за Иисус – шест страници, и за Мойсей, Ромул и Лоенгрин – по четири. Ранк,
тоест, не обръща специално внимание на Мойсей, родоначалникът на еврейската религия и племе, към които принадлежат както „бащата-основател“ на психоанализата, така и
той самият. Дали това е подразнило Фройд – не знаем, но факт е, че в годината, когато и
Фройд, и Ранк умират64, на бял свят се появява книга, която вдига на щурм религиозния
61 Пак там, с. 20.
62 Пак там, с. 24.
63 РАНК, Ото. Цит. съч., с. 206-258.
64 Ото Ранк умира на 31.Х.1939 г. в Ню Йорк вследствие алергична реакция, предизвикана от
лекарство, съдържащо сяра, което той приел заради инфекция в гърлото. Неговият учител Фройд си
отива от този свят малко повече от месец преди него – на 23.IX.1939 г. в Лондон. Любопитно
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свят – „Човекът Мойсей и монотеистичната религия“65, по-известна с английското си заглавие „Мойсей и монотеизмът“. Ранк, трябва да признаем, преминава мимоходом през
два важни момента, не им отделя специално внимание; на тях обаче по-късно Фройд
придава решаваща роля. Първият Ранк е разположил в бележка под линия: в нея митологът се спира пътьом на произхода на името Мойсей: „В еврейско-халдейския речник на
Fürst тази дума се обяснява като moi = син, и esche = Isis, тоест син на Изида (по аналогия с
египетските царски имена, например Тутмос = син на Тут)“66 (или Тот – б.м., М.Н.) Другият
свързва историята на Мойсей с божествени прототипи от египетския пантеон:
Както и при Саргон, в историята на Мойсей също е налице божествен прототип в образа на египетския бог Тут […] Други паралелни египетски легенди са тези за Озирис (Адонис), който плава по морето в ракла, историята за
раждането на египетския принц […], и за Ахи, детето на Ра и Хатор, което
излязло от Ну, тоест от първичните води.67
На Фройд, изглежда, не му е достатъчно това повърхностно споменаване. И въпреки
че в книгата си не отминава с мълчание труда на Ранк, доста по-сериозно захапва историята с египетския произход на името Мойсей и връзката му с египетските богове, за да
издигне хипотезата, че всъщност има двама Мойсеевци, от които първият е египтянин, а
чак вторият – вероятно евреин; и тъкмо вторият конструирал еврейската религия такава,
каквато я познаваме днес. Според Фройд Мойсей Египтянина бил последовател на Ехнатон (Аменхотеп), фараонът, пръв в световната история въвел единобожието – култа към
Атон, благотворното Слънце, и поради това убит от египетските жреци. След убийството Мойсей I повел свои съмишленици извън Египет, но трудностите, лишенията и препятствията разгневили спътниците му, нахвърлили се те върху него и го убили. Вторият
Мойсей, вероятният евреин, постепенно въздигнал в култ учението за единобожието на
първия Мойсей, самия него превръща в герой, налагайки възгледите му сред някои от
племената, скитосващи из пустинята, между които и това на евреите. Книгата на виенския
доктор взривява религиозния и въобще целия свят, цялата еврейска общност е възмутена:
издаваният в Йерусалим вестник „The Palestine Review” публикува рецензия, в която нарича Фройд „невеж грубиян и истински осквернител”, а философът Мартин Бубер изпада
в такава ярост, че тутакси публикува опровержение, в което определя произведението на
своя сънародник като „окаяно, ненаучно и основано на недоказуеми хипотези”. Католи-

е, че Фройд също страда от гърло – любимите му пури му причинили рак на гърлото и на устната
кухина. След поредица от операции и големи страдания, виенският доктор моли своя личен лекар,
Макс Шур, да изпълни даденото преди време обещание – когато болките станат нетърпими, да му
бие смъртоносна инжекция морфин. Шур изпълнява обещанието си…
65 FREUD, Sigmund. Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Amsterdam: Allert de Lange,
1939.
66 РАНК, Ото. Цит. съч., с. 208.
67 Пак там, с. 209.
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ците не остават по-назад: в „Catholic Herald” – лондонски религиозен вестник, някой си отец
Уинсън МакНаб се кахъри, че „не може да цитира някои страници от „Мойсей”, защото те ни
карат да се питаме дали авторът не е сексуален маниак”. Хипотезата за двамата Мойсеевци,
единият истински, а другия – само епигон, прилича всъщност на непрекъснато разпространяваните „конспиративни истории“ за двойници, трампи и подмени, които се ширят особено въодушевено в размирни времена. Тъкмо през Смутното време (1598-1613) например в
Московската Рус на историческата сцена си разиграват коня огромно количество самозванци, представящи се за кой ли не рюрикович наследник – от княз Лъже-Дмитрий Углички, син
на Йоан IV, явил се в цели три ипостаси + една междинна, до лъже-царевичите Фьодор, Август, Лаврентий, Мартин, Клементий, Савелий, Ерошка… Любопитно е, че по време на гражданската война в Русия (1917-1923) се появява същата история за Владимир Илич в книга,
публикувана през 1919 г. в тогавашното Кралство на сърби, хървати и словенци:
Например в Югославия се появява книга с откровено антисемитско съдържание, в която се утвърждава, че в действителност съществува двама Лениновци. Единият от тях, син на каторжник, бил осиновен от Иля Николаевич
Улянов. Когато пораснал, този Ленин станал агент едновременно на две „охранки“ – руската и пруската. И когато през 1912 г. умира неочаквано в Берлин,
то моментално бил заменен с друг агент, изключително приличащ му.68
За нашата тема тези куриози са от значение, тъй като – ако се вгледаме внимателно,
ще открием точно такова удвояване на персонажите, на героите в детските приключенски
романи на социалистическия реализъм, пък и не само в тях, разбира се. Колкото и да се
опитва например Иван Хаджимарчев да придава индивидуални черти на своите образи, те
всички си приличат, всеки от тях е като матрица на другия. Особено видно е това в сборника
пиески „Деца-герои“, където – освободен от необходимостта да чертае авантюрни действия, повествователни описания, лирически отклонения и т.н., а възприел задачата просто
да покаже новия малък герой в драматични ситуации, в които малчуганът да изрази вярност
към идеята, всички действащи лица на писателя с положителна характеристика реагират
по почти еднакъв начин. Заимстван, между другото, от първата книжка за деца на Аркадий
Гайдар, повестта „Р.В.С.“ Там героите Димка и Жиган отначало не разбират значението на
революцията, обаче постепенно –след срещата си със „замечательным красноармейцем“,
се сдобиват с „правилното“ съзнание. И ако първоначално стихийно помагат на борците за
„най-справедливо общество“, след това, след осъзнаването си, продължават, естествено, да
помагат, дори се вливат в редиците на червените, но вече са на ти с нещата – осъзнали са
се и са навътре в ядрото на враждата между класите и мирогледната правдивост. Това личи
ярко и в „Овчарчето Калитко“, където речта на командира на отряда, неговият бивш учител,
и словата малко по-късно на момчето-партизанин, на учителя бивш ученик, звучат почти
тъждествено. Ето думите на водача в частта „Командирът говори“:

68 СИНДАЛОВСКИЙ, Наум. История Петербурга в преданиях и легендах. Москва: ЗАО
Издательство Центрполиграф, 2016, с.511.
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Докато управниците ни се подчиняват на германските грабители; докато
седят сляпо пред бездната, над която е надвиснала родината; докато не поставим кръст на позорното минало и докато не настъпи желаната свобода
за народа, ние ще останем тук и ще се борим на живот и смърт. Не искаме народът ни повече да бъде ограбван от понемчените господари, които залагат
честта и благоденствието на страната за своя лична облага.69
И ето как отекват думите му в главата на овчарчето, частта „Калитко пише на майка си“:
Татко го уби фабриката. Замотан на каиша, донесоха го дома на пихтия… мъчно си спомням, как беше. Помня само сълзите ти, мале. Но не било фабриката,
а господарите го убиха. За техните нечисти печалби отиде той, така ще ти
каже командирът. Но стига мъки! И ние бедния народ искаме да живеем…70
Калитко повече не е обикновено овчарче, Калитко вече е осъзнато партизанче и в тази
осъзнатост детето тотално е изгубило речника си (сигурно и „момче“ се научило да казва
вместо „монче“); то не говори със свои думи, а с думите на идеологическата догматика.
Затова и завършва писмото си с: „А сега ми отвориха очите…“71 И с такива „отворени очи“ не
е само Калитко, с такива „отворени очи“ са и неговите връстници – Мигача, Агапи Трътлестото, „Анка (а сега Горица)“, към която той питае симпатия. Както и всички невръстни герои
в сборника с пиески за децата герои. Кръгът се е затворил: за да стане герой Калитко от
овчарче трябва да стане партизанче, но за да бъде истинско партизанче, да бъде истински
герой, трябва не просто да скита из гората с оръжие в ръка, мечтаейки за бинокъл, а да скита
с бистро идеологическо съзнание (бистро ли?; дали няма да е по-добре да кажем мътно?
– съзнание на отровен от комунистическата утопия ум, който е спрял да мисли самостоятелно, а всичко вижда, чува, души, вкусва и тълкува през кривата оптиката на идеологическата
правоверност). Та ето го пътя на детето герой на авантюрния детски роман на социалистическия реализъм, ето ги приключенията, които то по необходимост трябва да изпреброди,
за да се превърне в настоящ герой, а не в някакъв буржоазен ерзац, мъждив и пребледнял:
от овчарче в партизанче (Ахил), уповаващо се на могъщи сили (Уран), готово да изгори в
борбата (Прометей), за да победи правата вяра (Мойсей). Героичните митологични матрици са употребени безпогрешно, за да стигнем право при героя, който някога е бил овчарче…
Уточнение: Цитатите от двете книги на Иван Хаджимарчев предавам според правописа на автора. Благодаря на моите приятели Иво и Миро, великолепните антиквариерудити, които ми предоставиха книгата „Деца-герои“; без тяхното съучастие този
текст не би бил възможен.

69 Овчарчето Калитко, с. 72.
70 Пак там, с. 92.
Овчарчето Калитко, с. 72.
71 Пак там, с. 92.
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ХРИСТО
ТРЕНДАФИЛОВ

МАЛКИ (ИЗВЪНСТОЛИЧНИ) НАУЧНО–ПРОСВЕТНИ ЦЕНТРОВЕ
ПРЕЗ ВРЕМЕТО НА СОЦА
Кто из нас, филологов, не подозревает, что наша участь мгновенна и что через полвека наши интеллектуальные находки, столь
вдохновляющие нас в свое время и находившие желанный отклик
у наших коллег, вызовут у досужего читателя лишь ироническую
усмешку, огульно распространяющуюся на самые речевые навыки
достопочтенной старины. Это ли не основание для печали–особенно при сопоставлении нашей несчастной судьбы с немеркнущей
славой тех, кому мы посвящаем наши труды ?
Кой от нас, филолозите, подозира,че участта ни е мигновенна,
и че след половин век нашите интелектуални находки, толкова
вдъхновяващи ни навремето и намиращи желания отклик в колегите, ще предизвикат в свободномислещия читател само иронична
насмешка, безпрепятствено разпространяваща се върху самите
речеви навици на почтенната старина. Нима това не е основание
за печал, особено ако сравним нашата нещастна съдба с непомръкващата слава на тези, на които посвещаваме трудовете си?
(Живов 2001:7)
Малките (обикновено извънстолични) културно-образователни
центрове съществуват още през Древността и Средновековието – в
старогръцките градове-държави, във времена, когато самото понятие
столица няма днешните показатели. То е подвижно и силно зависещо
от текущите обстоятелства. Вече Рим, и републиканският, и императорският, дава пример за съчетаване на уголемен гръцки полис с център на източна деспотия, следва го и Вторият Рим, Константинопол,
наречен много по-късно Империя на новата среда, или средище,
Reich der Neuen Mitte (Хунгер 2000).
Но дори и тогава, при абсолютната политическа и културна доминация на Константинопол, са съществували временни културно-образователни центрове с голям научен престиж. За един такъв малък
център ни съобщава смятаната за много надежден извор византийска
хроника, именувана Продължителят на Теофан. В нея покрай другото се разказва за образованието, което е получил Лъв Математик,
един от колосите на византийското културно обновление през IX в.,
известно като Македонско възраждане. Според собственото му признание, той първо изучил граматиката и поетиката в столицата Константинопол, а после риториката, философията и математиката на
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остров Андрос в Егейско море. Скитайки из високопланинските манастири, Лъв издирил
много прашни ръкописи, благодарение на които достигнал върха на знанието (Продължителят на Теофан 1992:83). Явно става дума за произведения на старогръцката литература,
а не за теологическа и богослужебна книжнина; те са се запазили на остров с богато антично минало. Андрос се намира съвсем близо до митичната Евбея, отгдето произхожда
прочутият културен герой Паламид. Острови като Андрос са по-скоро полумузейни рудименти от старогръцката полисно –островна конфигурация, които при определении условия могат да се активират и да генерират култура и във византийско време.
Такива центрове присъстват, разбира се, и през други епохи, но ние ще се спрем накратко на четири от тях, по-скоро школи, възникнали и функциониращи през различни
периоди на С о ц а. Както през началото на явлението, така и през зрелостта и неизбежния
му заник. Изборът на подобна тематика се диктуваше и от факта, че за някои от школите
имах лични наблюдения, а в едната бях участник.
Първите два малки центъра, върху които ще обърнем внимание, функционират на територията на Съветския съюз и се намират Далече от Москва, както гласи названието
на един от образцовите романи на соцреализма, този на Василий Ажаев. Но те не са
далече от Петроград и видимо са зависими от неговата култур-образователна аура на доскорошната (до 1918) столица на Руската империя и на мировото изкуство. Първият от
тях, Витебският, се ражда през годините непосредствено подир т. нар. Октомврийска
революция, вторият, Тартуският (Тартуско–Московският) отпочна своята дейност в началото на 60-е г. на XX в.
За започнем с Витебск като урбанистична и духовна територия. Градът днес се намира
на терторията на Белорусия, но е разположен съвсем близо до руската граница, наброява
около 380 000 жители, близо 55 % от които са евреи;в миналото евреите в града и изобщо във Витебската губерния са били още повече. Витебският център има и редица други названия: Витебски авангард, Витебска школа (най-често), Витебски период,
Втори Париж, и дори внушителното Витебски ренесанс, което се употребява все повече.
Но напоследък се появи още по-употребявано название: мнозина са склонни да приемат
появата и дейността на Школата като творческо избухване и макар и краткотрайно освобождаване на многобройната и дълго подтискана местна еврейска община. Заговори
се не за Витебски, а за Еврейски ренесанс на една отдавна живееща тук, но обезправена
общност, която за пет години се е домогнала до правото на творчество и го е използвала
по уникален за световната култура начин. Действително, най-малко 85% от дейците на
Витебския ренесанс са евреи (Льо Фол 2007). Щастлив, общ и мимолетен изблик и съчетание на три фактора:революция, еврейство, култура (особено живопис). Може би това
смешение е имал предвид Иля Репин, който пък нарича Витебск Руският Толедо: този 80
хиляден испански град, отстоящ на 70 км от столицата Мадрид, е прочут с религиозната
търпимост между маври, араби, евреи, кастилци, както и с това, че в него в продължение
на 37 г., до самата си смърт през 1514 г. живее и твори Ел Греко.
Понякога обилието от названия на школи и кръгове предизвиква приповдигнато на-
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строение: Особено весели са случаите, пише по този повод Н. Георгиев, когато кръстниците са повече от един. Разправиите около наименованията – обосновани, оспорвани,
заменени с други – са любопитна част от йивота на литературознанието (Георгиев 2004).
Спрямо названието Еврейски ренесанс веселието може и да секне, когато добавим, че по
време на борбата с космополитизма и особено при масовите екзекуции (на около 20 000
души) и терора в устроеното още през 1941 г. при немската окупация гето, еврейството в
града пракически е унищожено по най-жесток начин, а с него в значителна степен е погребана и културата му(само синагогите са били 70).
Приема се, че тази Школа реално е просъществувала от 1918 до 1923 г. и обединява
няколко световно известни художници:коренякът Марк Шагал, Казимир Малевич, частично скулпторът Осип Аронович Цадкин, Мстислав Валерианович Добужински (художник,
театрален декоратор, илюстратор), Вера Михайловна Ермолаева (художник, график и
илюстратор). Но два факта изиграват огромна роля: че Шагал организира Школата в родния си град, и че получава официални прерогативи от авторитетен по това смутно време
държавник. В художествено отношение творците следват императивите на супрематизма,
школата, която организират, се нарича Народно художествено училище и е подкрепяна
в началото активно от болшевиките, които виждат в нея пропагандни перспективи–главният организатор Шагал е изпратен в родния си Витебск по настояване, с благословията
и най-важното-с парафа на самия Анатоли Василиевич Луначарски, тогава министър на
просветата (нарком просвещения). Някои дори са склонни да разширят времевите граници на Школата, като за начало приемат годината 1897 и преподавателската дейност на
големия педагог и изкуствовед Йеху‘да (Юрий) Мойсеевич Пен. Големите идеи идват във
Витебската школа, разбира се, от Петроград и по-точно от Петербургския художествен
институт-особено от обединението Мир искусства. (С него е свързан, както се знае,
и нашият художник и критик Сирак Скитник, учил в руската столица през периода 19081912). Тук трябва да се изтъкне дейността на разностранен творец (художник, сценограф,
педагог) като Леон Самуилович Бакст, както и не съвсем изяснената естетическа и морална подкрепа от страна на знаменития живописец Иля Ефимович Репин. Истински символ
на органичната връзка между Санкт Петербург и Витебск, между иначе ярката столица и
сивия губернски град представлява сградата на Витебската гара на първата (Царскоселска) железница в Русия, открита в столицата през 1837-а и преустроена в стил модерн или
търговски модерн, както са изградени 40-е магазина от веригата Елисеев (по друга терминология-югенстил) с елементи на еклектика през 1903-1904. Реставрирана е подир сто
години и дори през 2009 г. е пусната сребърна монета от 3 рубли с нейното изображение.
Всъщност Школата не е единно понятие и в нейните рамки се формират две творчески групи. Първата и основна в началото е тази на М.Шагал във Витебското народно
художествено училище. С идването на К.Малевич и В.Ермолаева във Витебск около тях
се образува нов художествен кръг, наречен УНОВИС (Утвердители нового искусства).
Кръгът просъществува от 1920 до 1923 и попълва своя състав за сметка на курсисти от училището на Шагал. Малевич вече е участвал в художествените групи Магарешка опашка,
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Ослинный хвост(1912) Супремус (1916), Вале каро, Бубновый валет (1912 – 1916). Всичко това води до охладняване на отношенията между двамата лидери, макар и да няма
преки свидетелства за резки лични конфликти. Разочарован от това противопоставяне и
силно преуморен от непрекъснатата и непривична за него организационна дейност, Марк
Шагал преустановява своята работа във Витебск през 1920 и заминава за Москва и Литва,
а от 1923 г. живее и твори трайно в Париж. През 1923 г. градът е напуснат и от Малевич
и неговите възпитаници, които се установяват в Петроград. Стихва краткият, но изключително интензивен вътрешен живот на многосъставното и многомерно явление Витебска
школа. Почти всички членове на това обединение подир разпада му продължават бляскаво своя творчески път в чужбина – Париж, Ню Йорк, или в столиците Москва и Ленинград.
Ермолаева, която от дете страда от паралич на нозете, остава в Петроград – Ленинград
и повече от десетилетие работи пълноценно в различни области на изкуството(като театрална декорация и книжна илюстрация), но след това е съдена на два пъти, изпратена
в лагер около Караганда, където през 1937 г. е разстреляна по обвинение в “пропаганда
на антисъветски идеи и опит да организира около себе си антисъветски настроена интелигенция”.
Същевременно Витебската художествена школа се съпътства от крайно интересни
явления в други области на изкуството и науката. Ще ги скицираме толкова, доколкото
правят по-пълна панорамата на едно удивително културно озарение.
Първо ще посочим четиригодишното присъствие на Михаил Михайлович Бахтин, един
от най-големите (според Цв.Тодоров – направо най-големият) литературоведи и културфилософи на XX в. Бахтин живее и работи във Витебск от 1920 до 1924 г. и едва ли е бил
смазан от неговия провинциализъм, защото идва от двегодишно учителстване в затънтеното десетхилядно градче Невел в днешната Псковска област. Само че в това селение,
чиято безизразност би отчаяла дори калени пътешественици, го съпътстват класни литературоведи като Лев Василиевич Пумпянски и Павел Николаевич Медведев, философът
на историята Матвей Исаевич Каган, т.е. люде от първия Бахтинов кръг. Едни от тях са
покосени от епидемии, други ги разтрелват през 1937-а. Във Витебск бъдещият конструктор и приложник на литературно-философски понятия (вненаходимость-превеждана у
нас с ”извънпоставеност”, а от Цв. Тодоров с “екзотопия”, хронотоп, менипея, амбивалентност, диалог, народна смехова култура) преподава история и философия на
музиката в Народната консерватория и западноевропейска литература в Института за
народно образование и във Витебската литературна студия, дружи с Малевич, чете
публични лекции, подготвя свояпо-късно нашумял труд Проблеми на творчеството на
Достоевски (1928). Монографията е издадена в Ленинград, където подир 1924 г. продължава дейността си втората “версия” на Бахтиновия кръг. За тези кръгове сега обилно се
списва, като преобладаващото мнение вече клони към идеята за общи дела на кръга, а не
за собствено Бахтинови текстове, подписани под други имена. Първо Витебск (преди Москва, Санкт Петербург, Саранск) запази спомена за философа:през 1992 г. в града започна
издаването на журнал, посветен на наследството на Бахтин Диалог. Карнавал. Хронотоп;
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след 2000 г. с публикацията му се зае Москва. Саранск обаче пръв увековечи паметта за
мислителя и изгради негов паметник(в цял ръст,четящ ръкопис), постави мемориална плоча и назова университета, където той е преподавал на негово име.
Пътят на Бахтин е крайно интересен и с друго. Градовете, в които е работил, творил
или е бил интерниран, се отличават с крайна урбанистична нееднородност:мислителят редува столиците Москва и Петроград (Ленинград) със средностатистически провинциални
градове с почти еднакъв брой население като Витебск, Саранск и Кустанай в Казахстан,
и със съвсем малки поселища като споменатия Невел, дори със...самотната ж.п. спирка
Савьолово в Тверска област(строго погледнато, Саранск също е столица, но на Република
Мордовия).
Но през разглеждания период във Витебск се наблюдава и бурно развитие на музикалната и театралната дейност. От 1918 г. в града функционира Народна консерватория и
симфоничен оркестър, ръководени от руснака Николай Малько‘. След като те са насилствено закрити или преустроени, Малко‘ прави ослепителна кариера на преподавател
в Московската и Ленинградската консерватория, а подир 1929 г. - на диригент в Западна
Европа, САЩ (Чикаго) и Австралия (Сидней).
Наред с музиката за кратко впечатлява и театърът. По-точно Витебският театър на
революционната сатира, Теревсат. Примерът му е заразителен и подир разформироването му и актьорите, и неговите идеи се пренасят в Москва и стимулират раждането на
други известни театри и постановки. През 1922-а благодарение на тях е създаден Театр
революции на Всеволод Емилиевич Майерхолд, ръководен от него две години и просъществувал до 1943 г. (самият Майерхолд е разстрелян през 1940 г.); от 1954 г. до днес
театърът носи името Маяковски.
За разпада на Школата и на другите витебски творчески обединения допринасят и
неизбежните промени в стила и методите на управление:съветската власт бързо осъзнава,
че идейно-художествената дълбочина и експериментален порив на витебските творци не
само не допринасят, но и сериозно пречат за укрепването и налагането на тоталитаризма.
Редят се обвинения във формализъм, естетизъм и загърбване на новата хуманна идеология. Школата затихва, ала нейните идеи и герои се пренасят в двете руски столици (там
краят се отлага за повече от десетилетие) и в задгранични центрове. Translatio studii? Или
зов за апостолски подвиг, възпроизвеждащ стародавното:... идете, научете всички народи като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа... (Матей XXXVIII: 19;
Библия 1995: 1232).
Школата има и своите далечни предшественици и продължители, без това да е много
съществен факт. За неин предтеча в известен смисъл може да смятаме местната архитектурна школа, съществувала през XVII–XVIII в. Възникнала под въздействието на Барока, тя
е засвидетелствана в църкви, манастири, фортификационни съоръжения, кули. Като ново
проявление на Витебската школа някои са склонни да приемат дейността на Алексей
Соловьов през 60-е, а от 1987 до 1993 протича деятелността на творческото обединение
Квадрат, чието название отпраща към прочутия Квадрат на Малевич (членовете му се
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самоназоват квадратовци).
Школи и направления в Русия има непосредствено и преди, и след Витебската. Преди (и паралелно с) нея, при това в значително по-широки времеви граници са Руският
религиозен ренесанс и Сребърният век на руската поезия. Малко преди Витебската школа и другите обединения в този град, в столиците на Русия отпочват своята дейност световноизвестни филологически кръгове като Московския лингвистичен кръжок
(1915–1924) и Петроградския ОПОЯЗ (1916–1925); тук ще добавим, че може би най-оригинално мислещият член на последната група, Ю.Н.Тинянов, произхожда също от Витебска област, от състоятелно еврейско семейство, живущо в незабележимото иначе градче
Режица. Малко по-късно в Ленинград се формират и функционират още два литературни
кръга: Серапионови братя (1921–1926) и веднага подир него ОБЕРИУ (1927–1930). Всички изброени литературни направления и кръжоци обаче се свързват с Ленинград и Москва, в редки случаи с други градове като напр. Казанската (руско-полска) лингвистична
школа, чието начало полага Ян Бодуен де Куртене в 1875 г. Казан е с богата история и стар
университет, градът е смятан за столица на Татарстан и дори за трета столица на Русия.
Различното и интересното при Витебската школа във всичките й проявления е нейният
дълбок, органически, бихме казали-иманентен провинциализъм. Но да добавим, провинциализъм със световни измерения и с няколко специфични черти, които формират
парадигмата на малкия културно-образователен център. Както ще видим, те могат да се
изразят с почти константни категории, валидни и за други подобни центрове:
1.Сътворение. Създаден е от столични или обучени в столицата дейци и добива за
кратко вид на колоритно столично творческо убежище, на временен Монмартр.
2. Основател. Винаги главният дял в организацията и развитието на Школата се поема от една фигура. Появата на втори и трети самостоятелен герой неминуемо води до съперничество, видими или подтискани конфликти, оттегляне на актантите и крах на Школата на родна земя. Причина за края може да бъде не само оттеглянето, но и смъртта
на основателя, тя е съвършенно незапълнима; по този начин Школата се отъждествява
с основателя, т.е. с личност, силно напомняща ролята на културния герой в мита и епоса.
3. Вълшебен помощник. Абсолютно задължително условие за осъществяване на идеята за школа е намесата на вълшебен помощник, т.е. на високостоящо в политическата
йерархия лице, но лице, което на ранен етап от развоя на управляващата система (в случая–С о ц а) може да притежава известна образованост и някакви културни интереси.
4. Припомняне. Колкото и малък и периферен да е този център, той носи в себе си
някакъв спомен за стари културни традиции, в този смисъл новите традиции са донякъде
едно съвременно припомняне, или по Платон – BнЬмнзуйт.
5. Възпаление и разгар на идеи и дейност, това са най-богатите на инвенции и найпродуктивните години на Школата.
6. Столица за един час. Осъден е на мимолетно съществуване поради неизбежното
при даден политически ред административно насилие, вътрешно-творчески и битово-маталитетни разногласия и невъзможността и неподготвеността на подобно урбанистично
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пространство да поеме за продължително време толкова тежък (а може би и непоносим)
естетически товар. Тук като че ли влиза в действие митологическият архитип халиф за
един час (много такива примери са посочени от Джеймс Фрейзър в Златната клонка),
претрансформиран в столица (на изкуството) за един час (т.е. за няколко години).
7. Затихване. Школата и градът и‘ се намират във фаза на затихване. Смърт или оттегляне на лидерите и разпръскване на участниците. Опустяване на ателиетата, връщане на
хаотичния предтворчески покой и съживяване на провинциализма.
8. Translatio. Традициите на сътворените художествени ценности се пренасят в руски и
световни столични центрове. В напуснатия и творчески обезлюдял център (в случая - Витебск) споменът за Школата глъхне за дълго; днес неговата реабилитация в града протича
главно на фактологико-мемуарно равнище и това е, разбира се, благодатна основа за посетнешно аналитично настъпление.
9. Табу. Витебската школа е табуирана и практически не съществува като изследвачески проблем в СССР за цели 70 г., т.е. до края на тази държавна организация.
10. Снемане на Табуто. След 1991 г. изследваческите и идеологическите табута отпадат и върху проблемите на Витебската школа се провеждат много форуми, изкуствоведски и исторически проучвания, като особено приносни са книгите и студиите на
Александра Семьоновна Шатских, написани на различни езици и посветени на дейността
и творчеството на Шагал, Малевич, групата Супремус и обединението като цяло (вж. напр.:
Шатских 2001).
Да видим конспективно как в тази парадигма се вмества спецификата на други три
школи от епохата на Соца. Това са школите в Тарту, Нитра и Шумен, като в последния случай можем по-скоро да говорим за предпоставки за школа и тяхното сриване.
Втората по ред школа, която ще разгледаме накратко в плана на посочената Витебска
парадигма е Тартуската семиотична школа, или както е наричана по-често, ТартускоМосковската. За обща школа можем да говорим през 60-е, когато се провеждат общи
конференции и диалози по семиотика в малкото селище Кяерику в околностите на Тарту.На практика обаче Школата има два дяла: Тартуски, съставен от Лотман и неговите
близки сподвижници (и предшественици като първата жена професор по класическа филология О.М.Фрайденберг), изследващи семиотиката на културата и отделни автори като
Пушкин и Блок, и Московски, съставен от Б. А. Успенски, В. Н. Топоров, В. В. Иванов, Е. М.
Мелетински, С. Ю. Неклюдов, А. А. Зализняк, а в началото и с двама от големите на 20-е години на века Пьотр Григориевич Богатирьов и Лев Фьодорович Жьогин с акцент върху митологията, индологията, славистиката, фолклора, историята. Същевременно се проучват и
по-специални въпроси:играта на карти и гледането на карти (М. Лекомцева, Б. Успенски,
Ю. Лотман), езикът на пътните знаци (А. Зализняк), езикът на киното (Ю. Лотман), езикът
на иконата и живописта (Л. Жьогин, Б. Успенски), умиращи езици като кетския, говорен в
началото на 60-е от 700 души. Както е писано по повод на общото и специфичното между
двете школи:
Докато московчани са лингвисти, отчасти заели се с литературознание, предста-
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вителите на тартуската група са литературоведи, отчасти заели се с лингвистика
(Успенски 2000:243).
За тези учени е казано немалко и част от представителите, главно московските са живи
и продължават да работят в други клонове на хуманитаристиката. Но ние ще се съсредоточим главно върху парадигматичните особености на групата в Тарту.
Сътворение. Главните фигури на тази школа – Ю. М. Лотман, дружески наричан Юрмих, (1922 – 1993), жена му З. Г. Минц, Б. Ф. Егоров, назоваван Борфед са кореняци петербуржци, евреи, които след края на Втората световна война, в невъзможност да намерят
работа в родния Ленинград, стават преподаватели в този естонски град. Градът има богата
средновековна и академична история, наброява днес 95 000 жители и се намира на 270
км от Петербург. И за Лотман дори се оказва невъзможно да се устрои в любимия Питер,
макар че като артилерист воюва 4 г. на първа линия и стига с полка си до Елба, че от петте
милиона съветски фронтоваци от неговия, 22-и набор, остават живи 5%, че е награждаван
няколко пъти, и че дори през 1944-а, на фронта е приет в КПСС. Последният факт е отдавна
забравен и почти неспоменаван от никого, факт, който не изглежда толкова невероятен,
но е без никакво значение както за кариерата му, така и за отношението на съветската
власт към него: да намериш в текстовете му думата “комунизъм” е истински подвиг. Но
нека приведем и един пример за характера на облагите, които Лотман е ползвал като
член на споменатата организация:в списъка на нуждаещите се от домашен телефон в Тарту той е винаги втори и го получава подир 20 г. чакане.Липсата на телефон в съветски условия обаче е мощен стимул за развитието на писмовния жанр, само преписката на Лотман
с Б. Егоров наброява 700 писма, с Успенски е още по-внушителна. Особен соцкласицизъм,
който ни заставя да си спомним, че Волтер ни е завещал 22 000 свои писма.
Основател. Истинският демиург на Тартуската школа е Ю. Лотман, завършил ЛГУ,
където му преподават най-добрите руски литературоведи през първата половина на
XX в., такива като Лев Василиевич Пумпянски. Григорий Александрович Гуковски, Виктор Михайлович Жирмунски, Владимир Яковлевич Проп и особено Борис Викторович
Томашевски;последният му оказва най-значително влияние с безпощадно точния си,
математизиран език, постоянната любов към темата “Пушкин” и с гражданския си и
академичен нонконформизъм. Смъртта на Лотман през 1993 г., а преди това и на жена
му, известния блоковед Зара Григориевна Минц през 1990, завръщането в Ленинград на
най-близкия им приятел и подръжник в Тарту Борис Фьодорович Егоров се оказват решителни за края на Школата. Много преди това емигрират други преподаватели-Борис
Михайлович Гаспаров и Игор Аполониевич Чернов. Днес Катедрата и Лабораторията
по семиотка съществуват по-скоро като название и са далеч от предишното си научно и
педагогическо равнище.
Вълшебен помощник. Абсолютно задължителен в условията на Соца. Изключително
ефикасна подкрепа в началото на Школата и в частност - на Първия симпозиум по вторично моделиращи системи през 1962 г.в Москва оказва академикът адмирал и инженер, порусеният швед Аксел Иванович Берг (1893-1979), създател на съветската кибер-
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нетика и радиолокация и един от първите строители на съветския подводен флот. Този
крупен представител на точните науки открива симпозиума, поддържа търсенията на семиотиците, така както и на структурните лингвисти. Повлияват и общите ментални нагласи
в обществото – през предишната 1961-а човекът, който полита пръв в Космоса, е руснака
Гагарин. Именно той, любимецът на Хрущов, слага сияйно начало на тъмнеещата в далечината съветска есхатология.
Припомняне. Tо обхваща два плана. Най-напред Школата възпалява паметта за един
много стар европейски университет, какъвто е Тартуският. В него се сплавят няколко европейски културни традиции (шведска, немска, полска, руска, естонска)и носи съответно
различни градски названия – Дерптски, Юриевски, Тартуски. Основан е още през 1632 г. от
шведския крал Густав Адолф и подир ред перипетии през 1950 е само Тартуски пединститут. И вторият, вече съвсем непосредствен изблик на памет е неотдавнашната дейност на
Ян Бодуен де Куртене в Юриевския университет, протекла от 1883 до 1893 г., след бляскавата му дейност в Казанския и преди тази в Ягелонския университети. Деятелността му в
Тарту (Юриев) се възприема “като не така далечно предизвестие” за появата на Тартуската
школа и нейния лидер. Изобщо този ярък руско-полски и като цяло европейски езиковед
показва онтологическо стремление към провинциалните центрове, които превръща за по
едно десетилетие в столици на лингвистиката; не е така при един от неговите наследници
Р. О. Якобсон, чийто пиетет към гастроли е предимно столично-конгресен: Москва, Прага,
Бърно, Копенхаген, Осло, София, Ню-Йорк, Варшава, Тбилиси и всички конгреси по славистика и структурна лингвистика, византология, психоанализа, афазия и по какво ли не.
Многолюдният и медийно ярко отразен конгрес–това е живителната среда на якобсоновата реализация. А какво да речем за Лотман, който 4 десетилетия, от края на войната до
началото на Перестройката, е както е казано, невыездной и не излиза извън СССР? При
това, когато той достига за пръв път до чужда страна през 1945 г., не е в състава на научна
делегация, а на артилерийски дивизион.
Възпаление и разгар. За Тартуската школа това са 60-70-е г. Тогава са прочутите летни школи, срещи-разговори в Кяерику, митичните тартуски издания Труды по знаковым
системам, чието публикуване започва през 1964 с тутакси канонизираните Лекции по
структурална поетика на Лотман и формално продължава в първоначалния си, но все
по-изтъняващ вид до 1992, когато излиза последната, 25-а свезка (выпуск) днес имат подруг вид и се издават на английски език), Ученые записки Тартуского Государственого
Университета (ТГУ), Блоковские сборники. Благодарение на Лотман Тарту за близо две
десетилетия се превръща в притаено-екзотична столица на съветската хуманитаристика.За
това частично допринася и фактът, че градът е закрит за посещения по военни съображения. Но главна роля се отрежда на лидера и това отлично е доловил Роман Якобсон, който
по повод привидната либералност и липса на строг ред при провеждането на Втората семиотическа конференция в Кяерику заявява:
Но зад всичко това стои желязната ръка на Юрий Лотман, който направляваше
конференцията – той е забележителен, несравним организатор! Думите на Якобсон

MOPE

119

са донякъде коригирани от един от постоянните участници в конференциите: Организационният момент по-скоро беше самата личност на Юрий Лотман, а не желязната
му ръка (Успенски 2000:248-249). В този план понякога се говори за Школата на Лотман,
както впрочем и у нас се говори напр. за Школата “Елка Бакалова” (Пенкова 1999:104 –
111).
Атмосферата в Тарту е и творческа, и приятелска и носи озарението на неизмеримо
лично щастие: самият Лотман я описва така:
В Тарту се намира малка, но интензивно работеща група, която постоянно дискутира на теоретични и литературно-исторически теми. Ние много често се събирахме и спорехме с часове... всичко това създаваше у мен усещането за непрекъснато
щастие.
Ето го щастието на съветския интелектуал по времето на Соца – то е временно и представлява един обвит в тоталитарна паяджина престой в света на идеите. Едва ли е било
по-различно и щастието на руския интелекуал от имперско време. А на обитаващите Републиката на философите на Платон, Педагогическата провинция (Pädagogische Provinz)
на Гьоте, Касталия (Castalia на Хесе), донякъде Отчуждеността (Gelassenheit) на Хайдегер?
Но кой ли български литературовед и изобщо учен би употребил сериозно, без да се
изчерви, думата щастие през който и да е период от краткото си битие и по какъвто и да
е повод?
А в Предговора си към най-новото издание на кореспонденцията между Лотман и Успенски последният привежда в същия дух стих от Манделщам, с който поетът си спомня
за своето учение в Хайделберг:
Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Специфична и предпочитана жанрова форма на общение между членовете на Школата стават писмата. Запазени са, както споменахме, огромен брой почти изцяло научни
писма между Лотман и Успенски, между Лотман и Егоров (вж.: Лотман 1997), а през миналата година бе публикувана продължителната и прикривана кореспонденция на Лотман
с неговата състудентка Файна Сонкина:пример за особена любов, в нея на преден план е
частният живот, а не науката (Сонкина 2016). Може би по този начин Лотман се е стремил
да уравновеси напрегнатото си и гъмжащо от идеи и проблеми интелектуално битие?
Дълга преписка Лотман води и с най-близкия си съратник и 15 г. по-млад съавтор, московчанина Б. А. Успенски и тя символизира общото между Тарту и Москва, нейният край е
сигурен знак за края и на двата дяла на обединението (Лотман и Успенски 2008; Лотман и
Успенски 2016). За днешния читател те са малко разочароващи поради езоповския си език
и наименования, достъпни само за кореспондентите и изискващи разшифровка. Освен
това преписката изтънява и почти секва, след като и на двамата най-сетне са прокарани
домашни телефони.
В средата на 80-е Школата е в упадък и в силно редуциран вид, останал почти сам,
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Лотман прави отчаян опит за спасителен постструктурално-деконструвистки завой с уклон
към порядъка от хаоса на руския евреин и белгийски нобелист физик Иля Пригожин. Плод
на тази почти незабележима методологичевска преориентация е неговата книга Култура
и взрив (1992). За повече няма сили и време.
Затихване. Напусната от местните свои, критикувана от московчани (А. Я. Гуревич, М.
Л. Гаспаров, А. К. Жолковски), с непримирим духовно, но физически линеещ лидер, Тартуската школа агонизира и умира с държавния край на СССР (1991) и личния на Ю. М.
Лотман (1993). Тя бе в опозиция на съветската система, затова и намери отклик в някои
по-куражлии и – което е по-важно-с незаличими собствени традиции страни на Соца.
Translatio. В най-добрите си години и малко подир тях Тартуската школа се радваше
на добър прием преди всичко в Полша, но също и в Словакия, донякъде в Чехия, Унгария
и Сърбия, а от западните страни – най-вече в Италия и частично във Франция и САЩ. В
България трудовете на Школата бяха добре познати в оригинал, в НБКМ се получаваха
и експедитивно задигаха ТЗС; обаче реално отражение в публикациите на българските
хуманитарии почти не се забелязваше. През 2002 г. в ШУ бе организирана конференция
Паметта на текста и образа по повод 80 г. от рождението на Ю. Лотман с главен инициатор известният наш график и изкуствовед доц. Спартак Паскалевски. Възпитаничка на
същия университет и същия творец изработи първия в света бюст на учения (който днес,
подобно на много световни шедьоври на изкуството, е с неизвестно местонахождение).
Табу. Възникнала във времето на Затоплянето (Оттепель), Школата не е обременявана с много идеологически и творчески табута.Създавани са обаче голям брой административни пречки при организацията на конференции и изданията на трудовете–напр.
постоянна липса на хартия, подчертан институционален интерес към кореспонденцията.
Друга форма на давление върху Школата са непрекъснатите и често изкуствено създавани житейски и битови проблеми пред нейните участници и техните семейства. Проблеми
идват и от факта, че живеещите в Тарту рускоезични членове на Школата не проявяват
особена страст към усвояването на естонски език, или го научават на едно съвсем начално
равнище.
Снемане на табута.Поради горните причини няма акция по разминиране на несъществуващите табута,от доста време ги няма и самите участници.
Третото обединение, което по-скоро само ще споменем, отколкото разгледаме, е Школата в словашкия град Нитра. Днес този град е пети по големина в Словакия и наброява
около 80 000 жители.
Сътворение. Университетското образование в града е сравнително късно явление и
е рожба на Соца: от 1959 г.функционира Пединститут, който през 1964 г. е претрансформиран в Педфакултет, следва Висша педшкола, преименувана през 1996-а в Университет
“Св. Константин Философ”. Изследвания се пишат още от 1960-а, но за начало на Школата обикновенно се приема 1967 г., от тази година в Педагогическия факултет в Нитра
функционира Кабинет за литературна комуникация и експериментална методика; Кабинетът става основа на Нитренската школа, наричана по различен начин: литерату-
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роведска, филологическа, транслатологична, семиотична. Роля във формирането играят
други школи и центрове–живите традиции на Пражкия лингвистичен кръжок и неговото
продължение, Школата по теория на превода в Бърно на знаменития Иржи Леви. Безвременната смърт на Леви през 1967-а съвпада с учредяването на споменатия Кабинет в
Нитра и в това би могло да се търси известна символика на приемствеността. Друг идеен
извор на Школата в Нитра е Тартуската школа, с която са напълно съотносими по време, но Тартуската е по-позната поради това, че (независимо от многото сложности) е част
от соцметрополията и издава бързо придобилите апокрифен авторитет и популярност издания като ТЗС.Тематичните сборници, които се издават в Нитра на руски и други езици,
са близки по замисъл и форма именно до цитираните тартуски Трудове, но за разлика от
тях участниците им са много по-малко.
Основател. В случая можем да говорим по-скоро за двама основоположници, единият от които живя 90, а другият 50 г.: Франтишек Мико (1920-2010) и Антон Попович
(1933–1984). Техният живот и научна кариера са пропити с провициализъм, прорязван
само епизодично от непродължителни промеждутъци на пребиваване в столицата на
Словакия Братислава и най-големия град на Моравия Бърно (в отличие от почти всички
представители на Тартуската школа, които са от Петербург – Ленинград). Така напр. Фр.
Мико е роден в шестхилядното, затънтено и западнало градче Липани в Източна Словакия
(през 50-е г. малко съживено от социндустриализацията), завършва гимназия в Прешов,
през периода 1939-1943, когато Втората световна война е в разгара си, той учи във ФФ
на Братиславския университет. Подир това е последователно асистент и доцент във ВПШ
съответно в Кошице и Прешов (втория и третия по брой на населението град в Словакия,
наброяващи днес съответно 240 000 и 91 000 жители), а от 1967, както стана дума, завежда Кабинета за литературна комуникация в Нитра. От своя страна А.Попович e роден
в споменатия Прешов, завършва словашка и руска филология в Братиславския университет “Ян Коменски”, защитава дисертация при най-известния теоретик на превода по
това време в света Иржи Леви (1926 – 1967) в Бърненския университет “Томаш Масарик”1.
Органическата връзка между двамата теоретици на превода е повод за международни
1 Целият живот на този световноизвестен учен протича извън столиците на Чехия и Словакия
и в частност-в големите университетски центрове на Моравия. Роден е в словашкия град
Кошице, завършва споменатия Масариков университет в Бърно през 1949, осем години работи
в Университета Франк Палацки в Оломоуц (1950-1963), а от 1964 до кончината си е отново в
Бърно.И двата посочени университета идват веднага подир Карловия в Прага:Бърненският е втори
по академично значение, а Оломоуцкият е втори според годината на основаване, 1573, докато
през 1348 е основан Карловият.(За медиевиста българист веднага изниква паралелът с ИванАлександровият сборник от същата, 1348 г., а Търновската придворно-илюстраторска школа,
където е изготвен този сборник, може поне да се съпостави с Карловия дисциплнарен универсум).
В заключение ще кажем, че свръхелитарният провинциализъм на И.Леви в чешкия Бърно очевидно
предхожда и подготвя високите научни достижения на Школата в още по-провинциалната
словашка Нитра.
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конференции много подир тяхната смърт2.
Попович работи в столицата в научен институт, подир което се установяват постоянно
в Нитра с Мико през 1966 г. Понякога към двамата присъединяват и роденият през 1937
г. в 80 хилядният словашки град Банска Бистрица Ян Виликовски; той е не само теоретик
на превода, но и преводач на словашки език на американски класици от XX в., такива като
Фокнър, Хемингуей, Скот Фицджералд.
Вълшебен помощник. Оскъдното, което може да се открие в това отношение е членството на Попович в ЧСКП, която му позволява да пътува многократно в чужбина за участие в конференции и изнасяне на лекции. Много е възможно обаче висшата словашка
партокрация да се е намесвала и в други случаи, напр. при организацията на упоменатия
по-горе Кабинет.
Припомняне. Нитра има твърде древни религиозно–исторически традиции, но те едва
ли могат да се нарекат педагогически и имат опосредствено и по-скоро символно отношение към съвременната Школа на Попович и Мико. Градът е люлка на моравското и словашкото християнство, в него е осветена първата западнославянска църква, тук за кратко се е
помещавала Архиепископията на славянския просветител Методий, заменен на архиерейския трон по-късно от немеца Вихинг, фаворит на Източнофранкското кралство и заклет
враг на Славянската църква.
Възпаление и разгар. Най-интензивната дейност на обединението продължава около
20 г., ако приемем за начална 1967 г. Тогава и малко по-късно са публикувани най-важните
и емблематични за Школата монографии и сборници. Лансирани са и определящите за
идеите й термини, плод най-вече на инвенциите на Попович. Да изброим по-съществените:
Прототекст, метатекст, преводимост (prevodimošt), начален текст (source
text), целеви текст (farget text), креолизация (creolization); за техни създатели се сочат,
разбира се, и други учени.
Да изредим в хронологически ред и основните монографии на двамата главни представители на Школата в Нитра. Трудове на Франтишек Мико:
*Сричката – 1960.
*От епика към лирика – 1973.
*Стилова конфронтация – 1976.
*Програмата на текста – 1978.
*Генеративна структура на словашките сентенции–1972, книгата е очевидно съзвучна
с интереса към паремиологията по това време в СССР, където много приносни са книгите
на Григорий Лвович Пермяков, тогава излизат съдържателните Паремиологические сборники в московското издателство Восточная литература, в поредицата Исследования по
фольклору и мифологии Востока, редактирана от Е. М. Мелетински.
2Така напр., през 1995 г. в Прага се състоя международна конференция по проблемите на превода и
интерпретацията, посветена на Иржи Леви и Антон Попович.
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*Стиловата конфронтация – 1976.
*Изкуството на лириката – 1985, срв. у нас дисертацията на Н. Георгиев Лириката.
Развитие на понятието. Същност (1972) и книгата му Анализ на лирическата творба
(1987).
*Творба и рецепция (съвместно с А.Попович).
Главни трудове на Антон Попович:
*Превод и изразяване - 1975.
*Поетика на преводаческото изкуство – 1971.
*Теория на преводаческото изкуство – 1975.
*Оригинал/превод.
Вижда се, че най-ползотворни за Школата по транслатология в Нитра са 70-е г. на
XX в.
За другите компоненти в живота на Школите (Столица за час, Translatio, Табу и Снемане на табуто) не разполагаме с необходимите факти и материали. Много е възможно
тези липсващи части(и особенно последните две) от очертаната еволюционна парадигма
да са характерни най-вече за творческите обединения в СССР, където административните
пречки и идеологическите табута са техен спътник и понякога прерастват в открити репресии спрямо участниците в Школата. Не разполагам със сведения за несретна борба за
лидерство и вътрешни ежби и раздори между главните участници в Школата в Нитра.
Затихване. А. Попович умира през 1984 г. подир тежко боледуване от рак на бъбреците. Независимо, че трудовете му продължават да се издават и преиздават (той е и писател), а съратникът му Мико не спира да пише, но някак по инерция. Очевидно ударът е
непоправим и силата на Школата е била в сцеплението, допълването и цялостния синхрон между основните нейни участници. И макар Мико да доживя до патриаршеските
90 г., това не даде почти никакви нови плодове, а наследството на Школата вегетираше
заедно с гаснещия Мико. В това се убедих по време на участието си в кирилометодиевската конференция, проведена в Университета Константин Философ в Нитра през 2008
г. Непрекъснато и навсякъде разпитвах за Мико, някои от младите не бяха чували за него,
други бяха слушали, но не знаеха с какво се занимава, а максимума информация, до който се домогнах от по-опитните, бе или че е болен, или че направо бере душа.
И наистина – Мико си отиде през 2010, поне две десетилетия след края на Школата.
Трудовете на Школата имаха много по-силен отзвук в Западна Европа, благодарение
и на близостта им до идеите на Иржи Леви. Затова там им се посвещават конференции,
както вече стана дума.Те не бяха нито преведени, нито дискутирани в СССР, България, Сърбия, Румъния, не помогна и общото соцбуло. Словашката аспирантка в МГУ Зденка Новачкова, до край предана на учителя си Попович, през 1984 г. раздаваше охотно и с надежда
сборници с трудове на Школата в Нитра на руски език - на български и чужди аспиранти. Сухи и дефинитивно-схематични трудове, които изобщо не ме ентусиазираха;раздадох
подарените ми сборници на колеги от ШУ, никой не ми ги върна обратно, убеден съм
обаче, че и никой не ги прочете. Впрочем и моето запознанство с тях бе достатъчно по-
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върхностно. Ако долавяхме нещо стойностно, то ни бе вече известно от ТЗС, останалото
клонеше към идеите на И. Леви (които слабо познавахме), или към други школи (може би
като Лайпцигската, напълно незнайни за нас).
Четвъртото обединение, за което ще говорим е в българския г. Шумен и представлява
всъщност два последователни опита за организиране на школи през годините подир основаването тук на Висш педагогически институт през 1971 г. Пристрастието на един участник в тях е неизбежно, така, че не смятам да давам никакви предварителни клетви за
обективност, нито подир него да тъна в още по-ненужно покаяние.
Сътворение. Когато в Шумен се открива ВУЗ, градът наброява около 90 000 човека и
поне от два века има неувяхващ престиж на военен град: най-мощна османска крепост (с
15 хиляден гарнизон) на Балканите, после щаб на Шуменската дивизия, след Девети - Висше военно артилерийско училище, танкова школа и сержантско училище. С откриването
на ВПИ в него бяха изпратени голям брой преподаватели от СУ; говорейки само за ФФ ще
добавя, че в началото си той спокойно можеше да бъде назован ФСФа. Нека ги споменем
с тогавашните им титли, като започнем с тези, които ги няма:професорите С. Русакиев и
Ж. Авджиев, доцентите Д. Петканова, П. Илчев, Ст. Кабасанов, Л. Ницолов, П. Пашов, Х.
Първев, Б. Симеонов, К. Бабов, Ж. Бояджиев, Д. Тилков, М. Москов, Й. Цонев, К. Г. Попов,
Н. Драгова, Е. Метева, М. Бочева, М. Лилов, Т. Бояджиев и за по една, но запомняща се година Ив. Добрев и нашия юбиляр Н. Георгиев, които тогава бяха главни асистенти. Заедно
с тях в Шумен дойдоха след спечелени конкурси и няколко млади, амбициозни и подготвени асистенти, от които ще изтъкнем с оглед на темата ни Пейо Димитров.
Основател. Като студент в СУ П. Димитров взема активно участие в три кръжока: Стара българска литература, Възрожденска литература и Български фолклор на акад. П.
Динеков, Литературна критика на доц. Ст. Елефтеров и Теория на литературата на
проф. Г. Марков. От 1972 г. е ас. във ВПИ и веднага организира два студентски кръжока –
Литературна критика и Стара българска литература. Особенно популярен е първият
кръжок, на чиито сбирки се събираха по около 50 души. На него се обсъждаха новоизлезли и нашумели книги на български писатели, оценките бяха почти винаги в разрез с
мненията на официалната литературна критика, критерият бе изцяло естетически. В това
отношение бе съществено и присъствието на доц. Е. Константинова от Института по литература. Израснала в средата на кръга около сп. Златорог (баща й Г. Константинов, вуйчо й
Н. Лилиев и самият гл. редактор Вл. Василев) Елка, както я наричаха всички, наложи чисто
естетическия критерий на «златорожци» най-напред в дисциплините, по които четеше
лекции, Нова и Най-нова българска литература. Съществено значение за формирането
имаха и лекциите по Теория на литературата и спецкурсът Анализ на лирическа творба
(най-вече върху Скрити вопли на Дебелянов), които прочете през 1975-1976 г. Н. Георгиев. Между кръжочниците можем да изтъкнем преди всичко Любомир Котев, Мариус
Петков (+1993), Иван Карадочев и Александър Йорданов, както и Сава Сивриев и Димитър
Димов (+2016), който се прехвърли в ПУ и завърши там. След като Кръжокът бе ликвидиран през 1976 от съответните доброжелатели и органи, а част от членовете-репресирани,
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П. Димитров разбра, че обективна и чисто художестена критика в тоталитарни условия,
при това в провинцията, е невъзможна и акцентира (със съдействието на М. Тихова) върху изграждането на нова группа3. Това бе Научно-изследователският център Преславска
книжовна школа със задача да проучва писмените паметници от епохата на Първата
българска държава.
Вълшебен помощник. При Кръжока по критика донякъде изигра ролята на вълшебен
(и по-скоро естетически) помощник доц. Елка Константинова, макар, че рядко идваше на
сбирките; освен това, преди да бъде финализирана надвисналата над Кръжока и над
институтския вестник Студентски глас партийно-командно-административна разправа,
тя написа подробно писмо в негова подкрепа и практически го спаси от по-крути санкции.
Пак по нейно настояване в защита на Кръжока се намеси решително още един вълшебен
помощник, за разлика от Елка и партийно овластен, и административно оторизиран, и
в добавка произхождащ от Шуменски квартал:тогавашният директор на Института за
литература и член на ЦК Тончо Жечев. При създаването пък на Центъра »Преславска
школа» изключително много помогна ректорът на ВПИ и немислим днес ентусиаст доц.
Ал. Витанов. Използвайки авторитета си както на ректор, така и на антифашист “първа
категория», осъден и лежал три години по делото на подводничарите, този преподавател
по Диференциална геометрия не само сътвори Центъра като административна единица, не само осигури помещения за работа и щатни бройки, но и даваше безкористно
немалко от собствените си средства, за да бъдат изготвяни в големите московски библиотеки микрофилми и фотокопия на ръкописи и класически славистични изследвания
от XIX в., някои от които изобщо ги нямаше в България, дори и в НБКМ. Представляваше
озадачаващо днес съчетание от искрен и чист идеализъм на намеренията с нетърпящ
възражения тоталитарен тон при осъществяването им. Наред с образите на В.Златарски и
Й. Иванов, цветен портрет на ктитора на ПКШ, както наричаха някои от нас проф.Витанов,
висеше в една от стаите на Школата и с добронамерена сприхавост ни гледаше неотклонно и подканяше отривисто:
- Хайде, по-живо, по-живо, какво се влачите!
Скоро портретът изчезна и повече не се намери.
С него изчезнаха и много други неща.
Припомняне. Шумен е град с добре организирано образование (училища, читалища,
библиотеки) още през Възраждането. Веднага след Освобождението, през 1879 г. е устроен Педагогически курс, който през 1919 г. прераства в Пединститут за прогимназиални учители. През 1964 г. вече имаме Факултет-Филиал на СУ, на практика полувисш
институт. През 1971 г. е създаден неназован по име ВПИ, който в 1995 е наречен ШУ
3 Повече за научната и организационната дейност на Пейо Димитров вж. в следните статии и
очерци: Трендафилов 1996:11 – 14; Трендафилов 2003:5 – 7; Трендафилов 2013:13 – 15 и 21 – 23.
Издадена е и съвсем малка част от голямата му и симптоматична кореспонденция: Трудове V: 8-19,
от С.Сивриев, и 20-21, от Д.Чавдарова).
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”Константин Преславски”, малко по-късно към името Константин е добавена и титлата му
“епископ”. Знаменитият преславски книжовник, избран за патрон на университета, отпраща към миналото на Шумен, съвсем близо до който са разположени първите български
столици Плиска и Преслав. Оттук и честите опити да се обявява Шумен за наследник на
старобългарската култура от времето на цар Симеон. Това, разбира се, е трудно доказуемо, но веднага се вижда паралелът между миналото и големината на Нитра и Шумен.
Средновековното им минало е сходно, аналогични са и педагогическите трансформации
по пътя към узаконяване на Университетите, накрая-и двата града имат по 80 000 жители.
Възпаление и разгар. Двете шуменски школи, по критика и по старобългаристика просъществуват с прекъсвания съответно до 1976 и до 1992, de jure Преславска школа има и
днес и в края на тази година ще отбележи 40 годишнината си. Но докато Школата в Нитра черпи както от средноевропейски, така и от руски центрове, научните образувания в
Шумен се градяха изключително върху изданията на Тартуско–Московската семиотична школа и преизданията на автори от групата ОПОЯЗ (Тинянов, Ейхенбаум, Шкловски)
или гравитиращи около нея (Томашевски, Жирмунски, Виноградов). Казано по-конкретно, “школите” в Шумен се захранваха основно от Руската книжарница в града, опашките
за теоретична литература във вторник и петък се извиваха пред нея, имаше и грейнали
лица и груби кавги, и искряща самохвална радост, и потно-завистливи драки.
И за какво, би запитал не без основание някой днес?
За това, че някой се вредил за книгата на Юрий Тинянов, а друг не. На успешно закупената книга от именит теоретик или от т.нар. “Библиотека на костенурката” понякога се
гледаше като на кесия със златни наполеони, петица от тогавашното Тото 2 или драгоценен амулет4.
Членове на Кръжока печатаха свои рецензии единствено във в-к Студентски глас (гл.
редактор Пейо Димитров, зам. главен-бъдещят председател на Народното събрание Ал.
4 Случаят е истински: става дума за дългоочаквания от част от българските(и конкретно от
шуменските) филолози сборник Ю.Н.Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. Москва,
Наука, 1977. И друг шуменски сюжет–студент от Лудогорието по специалността Българска
филология на име Осман успя да се вреди и да купи единия от двата получени в книжарницата
екземпляра на високотачената книга на В.М. Жирмунский.Теория стиха. Ленинград, Советский
писатель, 1975. През цялото си следване, а и след завършването на Института той носеше винаги
изданието със себе си – на лекции, на пазара, на стадиона, показваше го с дразнеща тържественост
на по-окумуш студенти и на преподаватели, избягваше да се впуска на юруш в стиховедски
анализи, но не склони да го даде или продаде на никого. Случаят илюстрира сакрализацията
на съветската теоретична литература през 70-те години(от руски, а по-късно и от преведени
западни автори), нашенските подражания се мътеха, но се излюпиха по-късно, когато модата на
възпроизвеждане бе вече английска.
Възможно е обаче категоричният отказ на Осман да се раздели с Теория стиха Жирмунски да
е продиктуван и от религиозни съображения:муската при мюсюлманите не се подарява на друг
човек, освен ако е не е близък роднина.
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Йорданов), макар, че те биха правили чест на всяко от многобройните литературни издания по това време.Оставаха писмата, внушителен брой писма, които разменяхме постоянно между себе си. Само на П. Димитров писмата бяха по-сериозни и наставнически, критикуваха някакви наши морални и идейни кусури, предлагаха (по-скоро налагаха)
идеи. Покойният Мариус Теофилов пишеше писма всеки ден или най-малкото пращаше
картички с грижливо подбран изглед, който той допълваше с афористичен или язвителен
текст, карикатура, всичко това издумано чрез глосолалии, достъпни в много случаи само за
нас двамата. През 1984-а получих картичка с изглед от нощна Москва и лаконичен надпис
по повод смъртта на единия от първите опязовци:
Виктор Шкловский е morto
Тъжен знак за заника и на онези, които го ценяха, макар Шкловски да минаваше за
единствения “тарикат” от ОПОЯЗ-а; акад. А. М. Панченко разказваше, че в през 60-е изрядно почерпеният в ленинградския Пушкински дом Роман Якобсон е викнал по адрес на
бившия си съратник:
Той, той предаде ОПОЯЗ!
По-късно бившите членове на Кръжока започнаха да печатат рецензии и статии, найнапред в пловдивското списание Тракия, чиито критически отдел завеждаше Огнян Сапарев, доцент в ПУ. Сапарев се стремеше да прави критика модерна и опозиционна на тази,
която се списваше в многобройните столични издания, изобщо да постигне един самостоятелен и обективен критически център. Полонист по образование, с интереси към полупризнатата като наука у нас социология, той носеше в себе си далеч по-разкрепостения
и либерален дух на полската култура, дори се обличаше провокативно, но за фамозния му
бял панталон вече писа Св.Игов в студията си 1968-а. Разчиташе на сътрудничеството на
тогавашните си съмишленици Св. Игов, Е. Мутафов и М. Неделчев, както и на значително
по-млади, но с близки разбирания автори – още студенти в горните курсове или току–
речи завършили. През 1980 обаче Сапарев (който водеше и Литературно-творческия
кръжок Г. Милев на ПУ в най-цветущите му години) замина лектор в чужбина, сп. Тракия
престана да бъде критическо Елдорадо и контрапукт на софийското рецензенство и неговите автори се прехвърлиха в софийския журнал Септември, където критическият отдел
се подържаше от Б.Ничев, после от З. Чолаков и от Б. Кунчев, само с 4-5 години по-голям
от нас, но много рано почнал да публикува. По времето, когато главен редактор на списанието бе писателят Камен Калчев, то си бе извоювало име на сравнително либерално
издание, до 1975, когато бе уволнен заради публикуването на един пътепис от Г. Божинов.
Важен момент в кратката, но напрегната история на Кръжока по критика бяха лекциите по Теория на литературата на гл. ас. Н. Георгиев. Дълбочина, знание на езици, артистичност, ирония и прекрасно познаване на материала, особено на школите и направлени-
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ята в естетиката и в съвременното литературознание. Вместо стеснителното благовение,
с което българинът обикновено гледа към големите, той ги критикуваше с усмивка без да
му мигне окото. Книгите му-такива, като Българската народна песен (1976), Анализ на
лирическата творба(1985, 1994, 2003) и всяка негова статия, особено в сп. Литературна мисъл се купуваха и изгълтваха веднага. Последваха още негови книги и статии, но те
принадлежат на друго място и време.
Своеобразно продължение на отпочнатото от Н. Георгиев, но повече със социологическа заостреност представляваха лекциите по Теория на литературата на О. Сапарев в
ШУ, по-нататък пък спецкурс във ВПИ прочете друг именит теоретик, Р. Коларов от Института за литература. Георгиев и Коларов и по-нататък участваха в шуменския научен
живот като жури на докторатски конкурси и хабилитации по Теория на литературата.
Благодарение на основата, положена от тях във ВПИ-Шумен и на по-късното участие
на покойния Б. Богданов и Ал. Кьосев от СУ, на М. Неделчев от НБУ и А. Ангелов от Института за литература, в същия ВУЗ бяха организирани и проведени 5-6 подчертано теоретични
конференции, наречени сърцато “младежки” (при поне 35 г. средна възраст на участниците). Моторът на тези форуми от шуменска страна бе Яни Милчаков, пригласяха му Д.
Добрев, Кр. Тенев, Ю. Проданов.
Столица за един час. Кръжокът по критика наистина гледаше на себе си като на
столица, с особено пренебрежение и ирония се отнасяше към студентите от СУ по време
на конференции (т. нар. ТНТМ и др.). Но липсата на трибуна, насилственият разгром от
службите през 1976-а, обезкървеното ръководство и страхът не толкова от проваления
гечинмек, колкото от бъдещи репресии го ликвидираха и разпръснаха членовете. Второто
обединение, Преславска книжовна школа за кратко време наистина се превърна в Трети Рим на палеославистичните симпозиуми и конференции-с помощта на жадуващата
за мероприятия шуменска номенклатура и особено на Центъра по българистика към
БАН, ръководен от акад. Е. Георгиев, след това от проф. К. Куев и акад. Д. Ангелов. Важен
фактор бяха и честването на многото кирило-методиевски годишнини, продължили 30
г. (1963-1993), “Златното време на старобългаристиката”, както го определяше големият
наш медиевист Ст. Кожухаров. То бе отбелязвано с внушителни симпозиуми, за които по
ред причини властта не жалеше средства, особено през 70-80-е години.
Затихване. Ако приемем, че Пейо Димитров е реалният създател и на Кръжока по
критика, и на Центъра Преславска школа, то неговата нечаяна смърт на 1 XII 1992, дошла
вследствие на мълниеносен инфаркт, при това молиеровски, в една от работните стаи на
Научния център, постави всъщност демаркационната линия между живота и смъртта на
школите. Ще ми се да добавя, че подготвилият толкова учени и преподаватели, професори, доценти и доктори Пейо си отиде като главен асистент; факт изглеждащ малковероятен на фона на днешния “юсеинболдовски” спринт към титли и длъжности на люде
с твърде различна степен на подготовка, но с достатъчно сходни анбиции. Следващата,
1993-а година си отиде Мариус Теофилов, погребан е близо до любимия си Дебелянов в
родната Копривщица. Ал. Йорданов работи в Института за литература, после нагази
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сериозно в политиката, за да се върне пак в Института, Иван Карадочев известно време
бе в критическия отдел на сп. Пламък, публикува впечатляващи материали, подир промените пое сполучливо към бизнеса.Един роден критик като Л. Котев стана пръв журналист,
белетрист и изобщо културтрегер на Ямбол, твори в къщата си в с. Медвен. Научен център
Преславска школа съществува и до днес, почти всяка година се провеждат по някакъв
повод конференции и се подготвя поредният том на поредицата ПКШ (15 досега); в това
е вероятно се състои и бъдещето на Школата-организационно-издателски, а не научен
център, за което той няма ресурси.
Translatio. Практически няма идейно-научен пренос нито в литературната критика,
нито в старобългаристиката. Наученото в двете шуменски школи, специфичното за тях се
смеси с изискванията на софийското Статукво, или с усвоеното по време на редовните
аспирантури (поне пет) в Русия.
Табута и снемане на табута. Нямаше табута, засягащи специално школите в Шумен,
те съществуваха, но бяха общи за страната. Поради това бе безсмислено и снемането на
табутата. Дори опитите на журналистите да узнаят повече за погрома над Кръжока по
критика бе посрешнат съвсем безучастно. А един от участниците обобщи позицията на
потърпевшите:
- Знаете какво казват в такива случаи руснаците?
- То, что было, то и было.
Така той финализира и каквината на нашия доклад. За “каквината на поетическото мислене” говореше Атанас Натев през 1975 г. в една охулена от официалната критика статия.
Такава е участта и на школите и кръжоците, на техните участници и на написаното от тях
при Соца5. Но тя заслужава поне да се припомни.
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РОМАНЪТ „ХРАМОВИ СЪНИЩА“ ОТ ЗЛАТОМИР ЗЛАТАНОВ.
АНАЛИЗ И БЕЛЕЖКИ
Първата част на текста възпроизвежда без съществени промени
моята статия „Българският „Finnegan“, публикувана в „Литературен
вестник“, 2003, № 27. Втората част представлява коментар на отделни места от романа „Храмови сънища“. Бележките поясняват скрити,
полускрити и явни цитати от „Бдение над Финеган“ и препратки към
други художествени и нехудожествени текстове, имащи важно значение за разбирането на романа на Златомир Златанов.
I.
Българският “Finnegan”
Наричам творбата на Златомир Златанов българският Finnegan,
защото тя е замислена и осъществена именно като български аналог
на знаменитото произведение на Джойс. Десетата, последна част на
романа, озаглавена „Бдение над Финеганю“, започва така:
„В полите на съркъл балкангебирге змийските серпантини отвеждат подир затъмнените дипломатически вили на Дж. Адамс и някоя
си кучка Еванс право в кръчмата на Финеганю ТУК ИДВА ВСЕКИ.“ 1
А ето и оригинала:
„riverrun, past Eve and Adam’s, from swerve of shore to bend of bay,
brings us by a commodius vicus of recirculacion back to Howth Castle and
Environs.“ 2
Травестийното транспониране е осъществено от Златомир Златанов по един перфектен, наистина виртуозен начин. „Поли“ замества
„еnvirons“ (околности). „Змийски серпантини“ предава „riverrun“, но
може да бъде и съответствие на „recirculacion“ или пък на „bend of
bay“ (извивката на залива). Латинската дума „vicus“ означава селище, село и вероятно по звукова асоциация с village е предадена като
„вила“. Прилагателното „дипломатически“ трябва да е съответствието
на „commodius“ (просторен). (Та кои вили ще са „просторни“!) „Adam
and Eve“, името на францисканската църква в Дъблин, става „Дж.
Адамс и кучката Еванс“, а „Howth Castle and Environs“ (замъкът Хоут и
околностите), поради това, че е анаграма на Here Comes Everybodys,
се превръща в „ТУК ИДВА ВСЕКИ“. Така се нарича кръчмата на HCE
(Humphrey Chimpden Earwicker).
Играта на замествания и преобръщания обхваща почти всички
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думи от цитирания абзац. Дори „съркъл балкангебирге“ има свое съответствие. Само че
то не е на лексикално, а на фонетично равнище. Появата на този кентавър (английска +
немска дума) ще да е мотивирано от алитерацията на „s“, „k“ и „b“ в оригинала.
Според Марк Трой думите „riverrun, past Eve and Adam’s...“ може да се прочетат и като
„river run, past even Adams...“ 3. (Критикът предполага, че в началото на „Бдението“ се съдържа скрит намек за египтолога Mаршам Адамс). Определението „затъмнени“ се появява в „Храмови сънища“ по сходна асоциативна логика. Можем да допуснем връзка между
архаичната дума „even“ (вечер) и „тъмнина, мрак“, „затъмнени“.
По-нататък разказвачът коментира отсъствието на апостроф след името Finnegan (в
словосъчетанието Finnegans Club), след което отбелязва:
„За основател на Финеганс клаб се смята някой си Пра-Финеганю, осъществил пътешествие на младини през Абендланд до Северна Арморика и назад, и влязъл отпосле в
най-различни римембоари и още по-заплетени истории“ (147).
Нашият Бай Ганьо не е ходил в Северна Арморика (т.е. в северната част на Галия, Бретон), но затова пък е скочил в един „абендландски“ басейн с виковете „Булгар! Булгар!“.
А може пък, както твърди Златомир Златанов, да е изкрещял „Вулгар! Вулгар!“ (150). Кой
знае?
B „Бдение над Финеган“ четем:
„Sir Tristram, violer d’amores, fr’over the short sea, had passencore rearrived from North
Armorika on this side the scraggy isthmus of Europe Minor to wielderfight his penisolate war“
(FW, 3).
Пародийната препратка е очевидна.
Тристрам (Тристан) е една от манифестациите на HCE. Елен Славейков, героят от „Храмови сънища“, пък е въплъщение на Ганю-Финеганю. Общото между Humphrey Chimpden
Earwicker, freemen’s maurer (свободен зидар – FW, 4), и свободния аспирант Елен Славейков е, че те са everyman, „всичко-никои мъже във всичко-нищо свършването и започването пак отначало“ (150). „Кухите хора“ си приличат като две капки вода: HCE и Хъмпти
Дъмпти, крал Марк от легендата за Тристан и Изолда, Ричард III, Чарлз Стюард Парнел и
т.н.
Елен и „смелото“ ченге к.ю.н от „Храмови сънища“ също са двойници. Макар да са
антагонисти, те са като „маслото и сиренето“ според параболата на Шем (FW, 162). И двамата са „the cads“ (к.ф.н и к.ю.н двама невежи близнаци). Елен е иронично съответствие
на импотентния Шем, а к.ю.н повтаря Шон, въплъщението на репресивния авторитет на
държавата. Шон отвръща на чуждата непочтителност „по гестаповски“ (gestapose FW,
332). К.ю.н си служи със заплахи.
В пошлата история на „битието-към-съня“ всичко се повтаря. Всеки герой е сянка на
друга сянка, всяка нарация отзвук от друго онирическо повествование. Вечна и самотъждествена е само acta legitima plebeia (FW, 85). Вечна е, разбира се, и ALP, „обилната“,
щедра Anna Livia Plurabelle. Тя е: All Ladies’s presents, Anna Luncha Pourable (която тече,
лека като река), anni lawrie promises (обещаващата лисица) и т.н. В романа на Златомир
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Златанов ALP се нарича Сибила Парция Моноизобел и не е жена на HCE-Финеганю, а негова дъщеря. Според Джойс ALP има три деца: близнаците Shem и Shaun и една незаконна
дъщеря Issy 4. В „Храмови сънища“ имената са други Гочоолу и Дочоолу и Данко Битника,
техен незаконороден брат. Но това не променя същността.
Тъй като ALP е архетип на женското начало (Ani Latch of the postern, резето на вратата на
живота FW, 493), за нея може да се говори само „възвишено“. Джойс възкликва:
„O, tell me all about Anna Livia! I want to hear all about Anna Livia. Well, you know Anna
Livia? Yes, of course, we all know Anna Livia. Tell me all. Tell me now“ (FW, 196).
Като се обръща към глъбините на времето, за да чуе от него историята на славната инфанта Сибила Парция Моноизобел, Златомир Златанов взема същата „висока“ нота:
„О, разкажи ни за Сибила-Инцестила-Имбецила, разкажи ни за най-пожеланата Финеганела-Ейприела, изящната Ханджийка-Чейнчаджийка, разкажи ни за Моноизобел, крепката Мона-Хегемона-Масона, любвеобилната Изобел-Социобел!“ (155).
В крайна сметка ALP и Сибила Парция Моноизобел са едно и също лице – светицатанимфоманка. Имената се променят (Anna was, Livia is, Plurabelle’s to be FW, 215; Сибила бе,
Парция е, Моноизобел ще бъде 156), същността е неизменна.
В романа на Златомир Златанов ALP, в качеството си на Сибила Парция Моноизобел, се
изявява като парциалност, „осъдена на вечно ономастично преобръщане“ (155). Разсейването на „Беролингската димна завеса“ е поредният „повратен“ момент в живота й. Една
мнима смърт. Нашата Парция (Партия) не може да умре.
В тоталното „битие-към-съня“ няма радикален край. Знаем го от „Бдение над Финеган“. Заглавието на този забележителен роман идва от историята на Тим Финеган, героя
от анонимната балада, използвана в „Бдението“. Тим е зидарят, който пада от една стълба (пиян, естествено), счупва си главата и умира. На странното бдение при този мъртвец
братята, сестрите и приятелите му танцуват. До главата на нещастния Тим има бира, а в
краката уиски. Опръскан от вълшебното питие, героят възкръсва.
Според Аделин Глашън Finn (Finnegan) e келтският герой, който възкръсва и идва в
своята страна в часа, когато тя има нужда от него 5. Съдбовният момент, за който става
дума, е руско-финландската война, времето, когато Джойс пише „Бдението“. Каквито и
тълкувания на отделни детайли да се правят, е ясно, че „Бдение над Финеган“ е една иронична книга. Прочитът й ни дава възможност да разберем, че пословичната досадност и
нахалство на Бай Ганьо съществуват не само по нашите ширини. HCE, който е сънуващият
в „Бдението“, е не по-малко досаден и агресивен.
На върха на своята слава той е строител от голям мащаб. Както Тим Финеган от баладата, HCE пада от един строеж, защото е пиян. Провалът му (сгромолясването) олицетворява
гротескно крушението, което дебне всяко житейско или творческо намерение.
Елен Славейков също търпи поражение. Проваля се най-напред в един провинциален
киносалон при опит да се изяви като „билингвиален тип“, а след това в университета, където така и не успява да стане „храмов служител“. Причината за първото му сгромолясване е
неговата самонадеяност. Вторият път се проваля поради подозрителността на к.ю.н.
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Елен взема за тема на своята дисертация несъществуващото творчество на измисления
от него поет Александър Прайс. Той съчинява биографията на Прайс (както прави другият
Славейков в литературните мистификации от знаменитата антология „На острова на блажените“) и пише студия за него. В очите на репресивните институции това е „престъпно
деяние“, но от гледна точка на семиотиката и психоанализата тук няма нищо осъдително.
Един тълкувател на Лакан отбелязва следното: „Сигнификантът е само едно различаване (nur eine Differenz). <...> Поради това неговата идентичност е имперфектна в един
радикален смисъл; той не може никога напълно да се реализира, защото няма фиксирано
място извън отделните метонимични вериги. Неговото място е винаги едно алиби“ 6. Университетските преподаватели, или „храмовите служители“ (определението е на Златомир
Златанов), постъпват по същия начин, както Елен. Те също измислят и това е неизбежно,
защото, както казва цитираният по-горе автор, а и самият Златанов, да тълкуваш означава
да създаваш „алиби“ (96).
За създателя на „Храмови сънища“ писането е гримаса иронично и гротескно измисляне по модела на „вездесъщите езикови игри“ (98). Има правила, но те са условни и са
създадени, за да бъдат нарушавани. В точката на всеобщата еквивалентност и размяна
(„голямото зеро“ на Лиотар) всичко е под ударите на девалвацията. Ако искаме да спасим
истината, трябва да заложим на фантазма (Ницше).
Щом действителността е структурирана като измислица или като съвкупност от езикови игри, тогава и писането трябва да има шизоиден характер. Отправната точка в търсенията на Златомир Златанов е разбирането на Джойс за романа като полиморфен жанр.
Ирландският писател създава свят, в който всеки предмет, всяко лице и място постоянно
се изменят. Тази подвижна естетическа реалност („chaosmos“ FW, 118), базирана върху
идеята за писането като „paraidiotic crosscoupling process“ (параидиотичен хибридопораждащ процес FW, 614) е според логиката на „Храмови сънища“ единственият приемлив
модел на Реалното.
Романът на Златомир Златанов представлява „кръстоска“ на стилове, цитати, митове,
осъществена върху деконструкционистки фон. В „Храмови сънища“ обект на пародия и
иронично деконструиране е всичко: несъзнаваното като обект на психоанализата, източната философска проза, философските диалози, автобиографичният жанр в аспекта, в
който той е трансформиран у Джойс 7, и т.н.
Свързващото звено между всички онирични фрагменти в романа е „мелезът“ Елен Славейков. Той е импотентният интелектуалец, „рогоносецът“ (60), определение, отпращащо
ни към прилагателното horned (FW, 5), използвано при характеристиката на Humphrey
Chimpden Earwicker 8, преследваният княз (HCE), по неволя изпадналият във временна
смърт (Tim Finnegan). Елен е човек с фалшива самоличност. Опитът му да си създаде алиби
(измисляйки Александър Прайс, после ченгето, което му пречи, и накрая момичето с момчешките черти – андрогинното съответствие на преплитащите се мъжко-женски гласове
в „Finnegans Wake“) естествено търпи провал. Бедата на Елен са не фантазиите, а това, че
е осъден да бъде провинциалист и вечен дефтерагонист.
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Златомир Златанов няма основание да страда от подобни комплекси. Романът „Храмови сънища“ би направил чест на всяка европейска литература. За жалост оценката, която
е получил досега от българската критика, не е много висока. В една от малкото статии за
книгата четем следното: „Истински бестиариум от препратки, неологизми, чуждици, митове и симулакри. Това е една невъзможна книга, от която българският читател е просто
отстранен“ 9.
С първото съм съгласен, с второто не. Един постмодерен роман не може да не бъде
„отстранен“, в смисъла на Бойко Пенчев. Да не би произведенията на Данило Киш или
Петер Естерхази да са по-лесни за разбиране? За десет години романът „Храмови сънища“
не е загубил нищо от своите достойнства. Препрочетете го и ще видите, че той с нищо не е
по-лош от творбите на Киш и Естерхази.
Великолепният урок по „деридиански четения“, който ни дава Златанов, има това достойнство, че излиза извън рамките на постмодернисткия тезис за „огледалния, семантически затворен език“. Да поставиш Бай Ганьо до Тим Финеган и HCE или пък до президента Шребер, както прави писателят в цикъла „Финеганю поет“ от сборника „На острова на
копрофилите“ 10, е хрумване, което съвсем не е „отчуждено“ от реалността на живота.
Знаменитият герой на Алеко е вечен, а името му – „легион“. Що се отнася до историята
на тълкуването на Бай Ганьо, няма съмнение – след д-р Кръстев, Б. Пенев, И. Мешеков, Т.
Жечев и Св. Игов Златомир Златанов е човекът, предложил най-оригиналната интерпретация на образа.
Повечето критици разглеждат Бай Ганьо като урод 11. В техните очи той е „парвеню“,
„гешефтар“, човек, в който умира „положителния национален дух“. В „Храмови сънища“
феноменът Бай Ганьо е представен пак като „отклонение от нормалното“, но с оглед на
едно разбиране за патологичното, опиращо се върху психоанализата.
Според „Диагностиката“ на Л. Сонди „всички влечения са еднозначно съотносими с
патопсихологическите цикли“. „Здравите индивиди – пише известният унгарски псиxоаналитик – са само хетерозиготни. Те имат в себе си в единична доза същите влечения,
които в двойна доза се проявяват в патологичните случаи“ 12.
Между здравото и болното разликата е минимална. Каквато е между будуване и сън,
да речем. Че съществува подобна зависимост, е повече от ясно. В „Тълкуване на сънищата“
Фройд изтъква: „Ще си изясним същността на психозите, само ако се помъчим да хвърлим светлина върху тайната на съня“ 13. В постмодерната естетика идеята за родството
между душевните заболявания и сънищата отдавна е станала „общо място“. Особено след
„Бдение над Финеган“, където шизоидните състояния са представени като продължителни
сънища в будно състояние.
Универсалното в образа на Бай Ганьо, търсено досега в полето на основните човешки
инстинкти (самосъхранението, приспособяването) и с оглед на възможни съпоставки с комични типове от европейската литература (Тартюф, Фалстаф, Санчо Панса), е откроено от
Златомир Златанов в игрови план.
В „Храмови сънища“ бай-ганьовското присъства като регресия на психиката по посока
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на нарцисизма, като болезнена подозрителност и безумие и в духа на Фройд и Лакан като
параноична сексуализация на социалните отношения. Финеганю и неговият двойник Елен
Славейков според тълкуването на Златанов са психотици, чието заболяване се изразява
в страха да не изгубят своята потентност (социална, политическа, интелектуална), опасение, което между впрочем съвсем не е чуждо на здравите.
Играта с фройдистката (по-точно Лакановата) интерпретация на психосексуалното достига връхната си точка във „Финеганю поет“. Тук Финеганю и президентът Шребер са представени като „близнаци“, както к.ю.н и к.ф.н, Шем и Шон.
Фалосът е снет Логос, каза Шребер.
Господарят е изтласкан слуга.
„Ще те шибам жестоко!“ –
закани се Финеганю.
Ухапа ме скорпион, каза Шребер.
И мен, потвърди Финеганю.
И наистина слънчевите лъчи
жилеха като скорпиони
хелиотропния свят.
........................................................
Президентът Шребер има само един враг,
господин Шнайдер пред ресторанта
и на автобусната спирка,
в съседната тоалетна,
в ада и на небето,
господин Шнайдер е навсякъде.14
Шнайдер, човекът с ножицата, е страхът, или по-точно желанието на другия, който не
ме признава, орязвайки по такъв начин собствените ми желания. Другото му име е grand
Autre. Той естествено е враг и на Бай Ганьо:
Разривът с Другите и с Властта
Описва заканителна ножица: Клъц! 15
Но Бай Ганьо не се плаши лесно. Той знае две и двеста. Когато трябва „срещу ръжен не
се рита“, а когато може , „ще му отрежем куйрука“ 16. Според обстоятелствата. Важното е
„да си проврем гагите“ 17.
Сега за заплахата, която тегне над самия автор. За един роман с очевидни достойнства,
в който човешкото битие е представено в дискурса на параноичното (като бълнуване,
което само си противоречи, успокоява, преследва, примирява, хармонизира и изразява
като безсмислица) единствената по-сериозна заплаха (критика) е тази, която произтича
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от особеностите на самия дискурс. „Параноидна лишеност от интенционалност, нехудожественост, гримасничене, комедия, представена като абсурд, или по-точно като игра –
това е „Финеган“ – казва Ихаб Хасан 18. (Тези „обвинения“ със сигурност могат да бъдат
отправени и към „Храмови сънища“.) Но забележете какво следва! „Така може би е мислил
Сънуващият Бог, когато е дал възможност на всичко да бъде“ – добавя критикът, подчертавайки, че никой не може със сигурност да определи какво е творческата игра, наречена
постмодерно писане – радост или проклятие?
Литература:
1 Златанов, З. Храмови сънища. С., ИК „Иван Вазов“, 1992, с. 147. По-нататък се отбелязва само цитираната страница.
2 Joyce, J. Finnegans Wake. Second Edition. London: Faber and Faber, 1950, p. 3. При понататъшно позоваване посочваме само страницата.
3 Troy, M. Mummeries of Re-Surrection. The Cicle of Osiris in Finnegans Wake. Doctoral
dissertation at the University of Uppsala, 1976, p. 62-63.
4 Хъмфри Чимпдън Иъруикър не е уверен, че Isabel (Issy) не е негова дъщеря, но се
страхува, че е така ( Gordon,J. Finnegans Wake: A Plot Summary. Dublin: Gill and Macmillan,
1986, p. 258 ).
5 Glasheen, A. A Second Census of Finnegans Wake.[Evanston, III]: Northwestern University
Press, 1963, p. 83.
6 Weber, S. Rückkehr zu Freud. Jasques Lacans Ent-stellung der Psychoanalyse. Wien, 1990,
S. 137-138.
7 „Бдение над Финеган“ несъмнено е автобиографията на Джойс, но представена в
ироничен план (историята на художника като „отвратителен човек“).
8 За тълкуването на това място: Gordon, J. Finnegans Wake. A Plot Summary. NewYork:
Syracuse University Press, 1986, p. 55.
9 Статията се нарича „Затворената творба“ и е включена в книгата на Пенчев
„Тъгите на краевековието“ (С., 1998).
10 Случаят Шребер е описан от Фройд в: Psychoanalytische Bemerkungen über einen
autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia. Виж: Freud, S. Vier psychoanalitische
Krankengeschichten. Wien, 1932, S. 377-463.
11 Изключение правят Г. Константинов и К. Петканов, които приемат мнението на
Герхард Геземан, че Бай Ганьо е „витален и положителен тип“.
12 Szondi, L. A Szondi teszt: A kísérleti ösztöndiagnoisztika tankönyve. Budapest: Új
Mandátum, 2002, 28 oldal.
13 Freud, S. Die Traumdeutung. Reprint der 1. Auflage. Frankfurt/ Main, 1999, S. 64.
14 Златанов, З. На острова на копрофилите. С., 1997, с. 48-49.
15 Пак там, с. 44.
16 Константинов, А. Бай Ганьо. Търново, 1999, с. 95.
17 Пак там, с. 116.
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18 Ihab Hassan. Finnegans Wake és a posztmodern képzelet. In: A posztmodern
irodalomtudomány kialakulása. Szőveggyüjtemény. Budapest: Osiris Kiadó, 2002, 158 oldal
2003 г.
II.
Бележки към романа „Храмови сънища“
Поради ограничения, свързани с обема на публикациите в "Литературен вестник",
част от бележките и коментарите, които направих за статията "Българският Finnegan ",
не намериха място в текста от 2003 г. За настоящия юбилеен сборник подредих тези непубликувани материали, добавих нови и внимателно прегледах всички библиографски
справки.. Предметът на бележките е техниката на асоциациите, използвана блестящо в
„Храмови сънища”.
с. 5 – Това не е храм.
Авторът има предвид проблема за отношението между вербален знак и визуална интерпретация. Думите „Това не е храм“ са перифраза на „Ceci n’est pas une pipe“, надписа
под изображението на лулата от картина „Предателството на образите“ на Рене Магрит..
с. 5 – eкфразис
Екфразисът е текст, който представлява описание на произведение на изкуството –
картина, скулптура, филм. В този абзац Златомир Златанов поставя акцент върху обстоятелството, че всяко изображение е на ръба между едно присъствие и едно отсъствие.
Същевременно писателят дава ясно да се разбере, че изобразеното в неговия роман се
намира на трета степен от „реалността“ на изобразяваното, какъвто е случаят с втория
вариант на „La Trahison des images“.
с. 5 – сън в съня за друг сън
В „Храмови сънища“ и в „Бдение над Финеган“ границата между сън и будност се
заличава посредством утопията на съня, който се мисли от авторa не като непосредственото отражение на един глас в монолога на сънуващия, а като фантазиран глас на един
фантазиран друг.
с. 6 – след като е разказал най-дългия ден на Европа...
Перифраза на думите на Станислас Джойс, казани по повод работата на неговия брат
върху „Бдение над Финнеган“: „You have done the longest day in literature and now you are
conjuring up the deepest night“ (Ellmann, R. James Joyce. New York: Oxford University Press,
1959, p. 591).
с. 6 – един идеален читател в неговата идеална безсъница
Цитат от „Бдение над Финеган“, епизод I,5: „ideal reader suffering from an ideal insomnia“
(FW, 120).
с. 6 – Набоков е зарязал книгата на 112 страница...
Златомир Златанов греши. Набоков е прочел „Бдение на Финеган“ (Alfred Appel, Jr. An
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Interview with Vladimir Nabokov. In: Wisconsin Studies in Contemporary Literature, Vol. 8, No.
2, A Special Number Devoted to Vladimir Nabokov, Spring, 1967, p. 137).
с. 6 – Борхес не е дочел дори "Одисей".
Отношението на Х. Л. Борхес към „Бдение над Финеган“ съвсем не е еднозначно.
Борхес пише, че не е прочел цялостно „Одисей“, но с удоволствие „чете и препрочита отделни сцени от романа“ (Levine, S. Notes to Borges's Notes on Joyce: Infinite Affinities. In:
Comparative Literature, Vol. 49, No. 4. Autumn, 1997, pp. 344-359).
с. 7 – „Квартет“
Quartet (1981) – филм на режисьора Джеймс Айвъри, създаден по романа “Пози”
(Postures) на Джийн Рис. Сценарий: Рут Прауър Джабвала. Оператор: Пиер Лом. В ролите:
Алън Бейтс, Маги Смит, Изабел Аджани, Антъни Хигинс и др.
с. 7 – където ми е мястото
Подобно на Стивън Дедалус, Елен Славейков има амбицията, че може да спори с „шифърожонгльорите“ (cypherjugglers) – Джойс, Д. Одисей. София: „Фама“, 2004, с. 205. Същевременно той страда от комплекса, че е отхвърлен от „храмовите служители“, и това го
прави раним.
с. 8 – квадратичността на квартета
Тук думата „квадратичност“ се мисли по аналогия с термина Quaternität (Vierheit) като
завършеност, пълнота. Интегритетът на творбата, нейният свръхсмисъл са тайна, която
остава непостижима за Елен.
с. 8 – „Хубавият Антонио“
Il bell'Antonio (1960) – филм на Мауро Болонини. Сценаристи: Пиер Паоло Пазолини
и Мауро Болонини. Оператор: Армандо Нануци. В ролите: Марчело Мастрояни, Клаудия
Кардинале, Пиер Брасьор и др.
с. 9 – една многократно повтаряна дума <...> „инфанта“
Златомир Златанов има предвид четвърта глава от трета книга на „Бдение над Финеган“. Думата „инфанта“ е употребена в III.4 три пъти: два пъти като съществително –
„infantina Isobel“ (FW,556), „the Infant Isabella“ (FW, 566) и един път като прилагателно:
– Li ne dormis?
– S! Malbone dormas.
– Kia li krias nikte?
– Parolas infanetes. S! (FW, 565)
В III.4 „инфантата“ Изабел е назована също с именатa „nurse Saintette Isabelle“ и
„Madame Isa Veuve La Belle“ (FW, 556)
с. 10 – най-безнадеждната римска провинция
„Зеленият“ Елен и младият Стивън Дедалус се отнасят към нещастието да се родят в
една затънтена провинция по сходен начин (Сравни: Joyce, J. Stephen Hero: part of the first
draft of 'A portrait of the artist as a young man'. London: Jonathon Cape, 1960, p. 58; Джойс, Д.
Дъблинчани. Портрет на художника като млад. София: „Народна култура“, с. 412).
Мотивът е много интересно интерпретаран в две стихотворения на Златомир Злата-
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нов. (Виж: Златанов, З. На острова на копрофилите. София: „Свободно поетическо общество“, 1997, с. 30-33).
с. 11 – Аз трябва <...> да замина.
От този момент нататък „мълчанието, изгнанието и хитростта“ (silence, exile, cunning)
стават трите ипостаса на бунта на Елен (Джойс, Д. Дъблинчани. Портрет на художника като
млад. София:„Народна култура“, с. 455).
с. 11 – тълпите ревяха
През 1901г. Джойс написва есето „Денят на тълпата“, критикуващо остро провинциалния дух, господстващ в ирландския театър. Есето започва с думите: „Нито един човек,
казва Ноланеца, не е в състояние да възлюби истината или доброто, ако не възненавиди
масите; и художникът, макар че служи на тълпата, трябва да се изолира от нея“ (Joyce,
J. The Day of the Rabblement. In: Joyce, J. Occasional, Critical, and Political Writing. Oxford:
Oxford University Press, 2000, p. 50).
Естествено нито един от читателите не е знаел, че авторът, когото Джойс цитира, е
Giordano Bruno, the Nolan (Il Nolano). На молбата на брат си да даде бележка, поясняваща
за кого става дума в началото на текста, Джойс отговаря: „Лаиците трябва да бъдат насърчавани да мислят“ (Joyce, J. Оp. Cit., p. 296). Същото високомерно отношение към вкусовете на тълпата и към „храмовите служители“ откриваме и в романа „Храмови сънища“.
с. 13 – Джойс е транскрибирал името си на немски като Фройд.
Златомир Златанов се позовава на Джон Кид и Ричард Елман (Kidd, J. Joyce and Freud:
„Only namesakes (U 337)“, vol. 22, no. 1, Fall 1984, pp. 81-83; Ellmann, R. James Joyce. New
York, Oxford, Toronto: Oxford University Press, 1982, p. 490).
Има и други варианти за транскрибиране на името. Joyce може да се асоциира с joyeux,
но също и с jouissance (Freud, S. Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Über Vergessen,
Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum. Berlin: S. Karger, 1907, S. 68; Rabate, JeanMichel, „Joyce and Jarry „Joyeux“. In: Papers on Joyce, 10/11, Special Issue: Festschrift for
Professor Francisco Garcia Tortosa, 2004-2005, pp. 185-96).
За приятеля си Патрик Хой, чието фамилно име съвпада с името на родното място
на Джонатан Суифт (Hoey's Court; в FW, 563 – Hoy's Court), Джеймс Джойс пише: „He is
in fact a very good [Shaun] all the more as his name is the same as my own. Joyeux, Joyes,
Joyce (Irish Sheehy or Hoey, the Irish change J into Sh e. g. James Sheumas John Shaun etc.)“
(Finnegans Wake: A Facsimile of Buffalo Notebooks, VI.B.9-VI.B.17-20. Prefaced & arranged by
David Hayman. New York: Garland Pub., 1977, VI.B.12.).
с. 13 – метафизичната четворица
Четворицата е тази битийна констелация (Gestell), при която става възможно човекът
да намери за себе си подслон в пространството между диадите „богове-хора“, „святземя“ (Виж: Heidegger, M. Gesamtausgabe. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag,
2000, Band 7, S. 152-161, 175-179, 180-181).
Четворицата е ключово понятие в хайдегеровата онтология на художественото произведение (Виж: Денков, Д. Мартин Хайдегер и онтологията на трагичното. София: Универ-
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ситетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1992, с. 166, 173-174; Пенчев, В. Съдбата на
битието. Синоптичен поглед към четири текста от Хайдегер. В: сп. „Философия“, 2005, №
3, с. 24).
Златомир Златанов съвсем не е склонен да мисли, че художествената творба е откровение за истината на битието. Ако изкуството прояснява нещо, това е фактът, че човешката реалност aприорно е положена в нищото.
В „Бдение над Финеган“ Шем задава въпроса: „When is a man not a man?“ и отговаря
така: „When he is sham“, „yeat the abblokooken“ – FW, 170. Причината за „падането“ според
Джойс е в бягството на човека от себе си и в осъзнаването на факта, че е смъртен. Такова е
и посланието на Хайдегер (§ 38 от „Битие и време“).
Образът на Елен е прекрасна илюстрация на тезата на ранния Хайдегер, че „падането“
(das Verfallen) е събитие, изначално вписано в битийната конституция на Dasein.
с. 13 – Александър Прайс
Александър Прайс е въплъщението на „нулевата степен на почерка“, герой симулакър,
копие без оригинал. Решението на Елен да измисли несъществуващия Прайс е аналог на
греха на Хъмфри Чимпдън Иъруикър, сторен в парка „Феникс“ в Чапелизод. Вдъхновителите на престъпното деяние на Елен са Роланд Барт („Смъртта на автора“), Мишел Фуко
(„Що е автор?“), Жан Бодрияр („Съвършенното престъпление“) и, разбира се, Хорхе Луис
Борхес, авторът на рецензии за несъществуващи писатели.
Доказателство за това, колко вдъхновяваща и обсебваща може да бъде идеята за литературно изследване върху несъществуваща биография, е есето на Оскар Уайлд „Портретът
на г-н У.А.“. В „Одисей“ Стивън Дедалус казва, че името няма никакво значение. Измисленият Александър Прайс, подобно на мнимия У. А., Хюи Уилс или Уйлям Химселф, са само
повод всеки един от фалшификаторите да си зададе парещия въпрос: „Кой съм аз?“
с. 17 – В „Бдение над Финеган“ Джойс анаграмира и името на Джонатан Суифт.
„Swhipt“, „Schwipps“, „Schweeps“ (FW, 146, 292, 303, 333, 556); „nathandjoe“ (FW, 3)
„Jaunathaun“ (FW, 454) и др. (Виж: Jarrell, M. Swiftiana in Finnegans Wake. In: English Literary
History. Vol. 26, No. 2, Jun., 1959, pp. 271-294)
с. 18 – Големият Западен Човек, Човекът от Абендланда
Както при изброяването на сто и единадесетте фалшиви имена на Хъмфри Чимпдън
Иъруикър в I.3 (Easyathic Phallusaphis, Sublime Porter, A Ban for Le King of the Burgaans and
a Bom for Ye Sur of all the Ruttledges и т.н. – FW, 71-72), иронията тук е повече от очевидна.
с. 18 – в ролята на Учителя и Бащата
Отношението на Елен Славейков към Александър Прайс поражда асоциации за отношението на Шем към HCE.
с. 19 – Благовещението не се състоя.
Епифанията като манифестация на духовното начало в някакъв конкретен миг, в хода
на разсъждения, на спор или в нечий жест е важен момент от естетиката на ранния Джойс
(Виж: Joyce, J. Stephen Hero. Reprint edition. New York: New Directions, 1963, p. 211). Писателят заимства това понятие от „Очерци по история на Ренесанса“ на Уолтър Пейтър.
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с. 23 – вентрилоквист
Тъй като не е способен да се измъкне от порочния кръг на логическите апории и от
капаните на семиотичните теории за езика, Елен е осъден да бъде ехо на чужди гласове.
Виж: с. 37, 38, 66, 76, 83, 91,95, 137, 140. Мотивът за вентрилоквизма присъства и в „Бдение над Финеган“. Тук той е една от метафорите на колективно несъзнаваното.
с. 23 – свободният аспирант
Ироничен паралел с „freemen's maurer“ (FW, 3)
с. 23 – мелез
Шем също е „кръстоска“, „хибрид“. Виж: FW, 169.
с. 24 – семиосфера
Терминът е на Юрий Лотман. Образуван е по аналогия с понятието „ноосфера“.
с. 24 – плагиатство
Препратка към FW, 1,7. Шем открадва писмото на ALP. „Писателството“ му е една измама, „епически подправен чек“ („epical forged cheque“ - FW, 169). Глаголът forge, от който
е образувано прилагателното forged, означава „кова“, „прековавам“, но и „подправям“,
„фалшифицирам“ (Виж: James, J. A Portrait of the Artist as a Young Man. Ware: Wordsworth
Editions. 1991, p. 132, 196).
с. 25 – метафората е на Карл Попър
Според Карл Попър детският балон и сапуненото мехурче са прекрасни примери за
хомеостатична система (Popper, K. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford:
Oxford University Press, 1972, p. 249-250).
с. 25 – щях да балансирам
Дали при характеристиката на своя герой Златомир Златанов е имал предвид още
една великолепна метафора на Попър (този път не метафората за сапуненото мехурче, а
за балона, с който си играе Чаплин), е трудно да се каже (Popper, K.The Open Society and
Its Enemies. Princeton: Princeton University Press, 1974, Vol. II, p. 40).
с. 26 – ноетическите актове на съзнанието
Ноетическите актове описват преживяното като съдържание на познавателния образ.
с. 26 – ноематически значения
Ноематическите значения се формират от актове, които се извършват във всички
структури на съзнанието.
с. 26 – ананда <... > атман
За божественото начало, което е „отвъд причинността“, „извън водовъртежа на несъвършенните неща“, Джойс говори в последната глава на „Бдение над Финеган“:
„without links, without impediments, with gygantogyres, with freeflawforms; parasama to
himself; atman as evars“ (FW, 596)
С каква степен на сериозност Джойс се e отнасял към будизма и към мисълта, че „един
свят е в дълг към друг“ – „one world burrowing [in] on another"(FW, 275), – е трудно да се
каже. В „Одисей“ се споменава името на Буда, редом с името на Христос, говори се за
реинкарнацията, но в ироничен контекст (Виж: Джойс, Д. Одисей. София: „Фама“, 2004, с.
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68-69, 161, 504, 614).
Внушенията в „Храмови сънища“ са в посока на мисълта, че изворът на живота е непостижим. Той е отвъд пределите на езика, отвъд всички означаващи. Джойс, който в ранните си години е търсел път към религиозното начало, също осъзнава, че всяка религия в
крайна сметка е вид рационализация.
с. 28 – Като ти Фрасна Някой, Кой Фалос Навирен
Играта с инициалите на героите дава голям простор на въображението. В „Бдение над
Финеган“ Джойс измисля 191 имена за HCE и 43 за ALP. В „Храмови сънища“ имената на
КФН са общо 11. Ако ги съпоставим с имената на HCE, ще видим известна прилика.
HCE: „highly commendable exercise“ (FW, 85), „Homo Capite Erectus“ (FW, 101), „honorary
captain of the extemporised“ (FW, 137), „excrescence to civilized humanity“ (FW, 138), Hence
counsels Ecclesiast (FW, 374), Ecce Hagios Chrisman (FW, 480) „Humpfrey, champion, emir“ (FW,
582), „erect, confident and heroic“ (FW, 619) etc.
КФН: „Като ти Фрасна Някой“, „Кой Фалос Навирен?“, Комбина с Фридрих Ницше“,
„Княз с Фройдистки Наочници“, „Към Финеганю Напред“, „това Копеле е Фиркан Негодник“ (28), „Какво се оФлянквате, Ниедни?“, „ваджишкият Катинар и фукливата му Намяра?
(29), „Кандидат Финеганю На път“ (32), „Fucken к.ф.н“ (40), „Край на Фъканите ти Номера“
(83).
Приликата в два от случаите – „Homo Capite Erectus“ (FW,101) и „Кой Фалос Навирен?“
(28) – е твърде голяма, за да бъде случайна. Естествено всички имена са иронични.
с. 30 – Актеон
Мотивът за преследвания преследвач е взет от диалога на Джордано Бруно „За героичния ентусиазъм“. В него Ноланеца представя работата на разсъдъка посредством топоса на лова и преследването. Философът – казва Бруно – се надява да открие извън себе
си „благото, мъдростта и красотата“, но щом се озове редом с богинята, открива, „че
сам е станал това, което е преследвал“ (Bruno, G. On the Heroic Frenzies/De gli eroici furori
(Lorenzo Da Ponte Italian Lib.). Toronto: University of Toronto Press, 2013, p. 108).
В „Портрет на художника“ Джойс се позовава непряко на диалога на Джордано Бруно
(James, P. A Portrait of the Artist, in J. Joyce, Dubliners and A Portrait of the Artist as a Young
Man. London and Basingstoke: MacMillan, 1973, p. 42). Отгласи от мита за Артемида и Актеон се съдържат в „Одисей“ (Джойс, Д. Одисей. София: „Фама“, 2004, с. 50-51) и в „Бдение
над Финеган“ (FW, 43; 435; 622).
Мисълта на Джордано Бруно, че жребият на философа е да бъде разкъсан от собствените си мисли, е представена в „Храмови сънища“ изцяло в иронична светлина.
с. 31 – Древността е минало, което никога не е съществувало.
Фактът, че ние поставяме акцент на реалност ту върху една, ту върху друга подвселена
на съществуващото, няма нищо общо с логическите апории и с обстоятелството, че носещите форми на нашата концептуална мисъл произлизат от граматиката. Установяването
на някаква последователност между света на съня и световете на пробуждането зависи
единствено от жизнения цикъл, в който се намира човекът.

144

MOPE

След изтънчената препратка към диалога „За героичния ентусиазъм“, едно възхитително интелектуално изпитание, което може да бъде преодоляно с успех от малцина читатели, се озоваваме пред секвенция, която звучи като скучно упражнение по семиотика.
Имам предвид с. 31-47.
Златомир Златанов обяснява невъзможността на Елен да се събуди с това, че той е
пленник на езика. В „Бдение над Финеган“ няма разсъждения по тази тема. И това е
така, защото романът на Джойс се реализира в самия език, а не чрез езика. В тази творба
„формата става съдържание, а съдържанието – форма“. Тук писаното вече не е „за нещо,
а самото нещо“ (Beckett, S. Disjecta: Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment. New
York: Grove press, 1984, p. 27).
с. 34 – „Те трябва да го преглътнат.“
Златомир Златанов се позовава на биографичната книга за Джойс , написана от Ричард Елман (Виж: Ellmann, R. James Joyce. New York, Oxford, Toronto: Oxford University Press,
1982, p. 557).
с. 34 – Под засмолените ми клепачи...
Паралел с дневния сън на Леополд Блум от четвърти епизод на „Одисей“: „Клепките
му примижаваха блажено, докато вървеше обвит в топла нега. <...> Край мен затюрбанени
глави. <...> Сенки на джамии върху стройни колони“ (Джойс, Д. Одисей. София: „Фама“,
2004, с. 61). Повтарящи се детайли: виолетов цвят, минаре, тюрбан, наргиле (опиум).
с.35 – мъчително заекващи
Джамбатиста Вико, любимият философ на Джойс, твърди, че първите хора са се изразявали чрез знаци, напомнящи езика на Юпитер - бога на гърма и мълнията. Макар
речта на примитивния човек да е приличала на заекване, тя е била силно експресивна
(Вико, Д. Основания Новой науки об общей природе наций. Москва-Киев: Port-Royal ,
1994, с. 135, 177).
Езикът на „Бдение над Финеган“ е имитация на този почти ням, съвършено слабо
артикулиран език на първите хора (Burrell, N. Narrative Design in Finnegans Wake: The Wake
Lock Picked.Florida: Florida University, 1996, p. 77). Във „Финеган“ Джойс транспонира мисълта на Вико за някогашната съпричастност на човека към Божествената Ономатопея и
отпадането от нея по изключително находчив начин. Ето един пример от епизода „Jan van
Hoother and the Prankquean“:
„Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorgromgremmitghundhurthrumathunaradidillifaitit
illibumullunukkunun!“
Тази „заумна“, невъзможна за произнасяне дума е комбинация от 15 думи и две словосъчетания, които на няколко езика означават „гръм“, „гърмящо небе“ и „гръм прогърмява“.
Тук трябва да се отбележи, че романът на Джойс е пронизан от мисълта за цикличния
характер на историческия процес. Писателят е възприел сериозно вярата на Вико, че след
всяка катастрофа (гърма, възвестил грехопадението на бога творец), започва преход към
нов цикъл, обещаващ Възкресение (Begnal, М. The Prankquean in "Finnegan's Wake". In:
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James Joyce Quarterly . Vol. 1, No. 3, Spring, 1964, pp. 14-15; Мелетинский, Е. Поэтика мифа.
Москва: "Наука", 2000, с. 322).
Тази вяра е абсолютно чужда на Златомир Златанов. В неговия роман мотивът за заекването (с. 35, 38, 55, 60) е развит изцяло в пародиен план. Свободният аспирант Елен
Славейков е просто едно гротесково подобие на Bygmester Finnegan, of the Stuttering Hand,
freemen's maurer – FW, 4.
с.35 – Бяхме приучени да се вместваме в предвидените следствия...
Нова препратка към дневния сън на Леополд Блум: „В действителност едва ли така
изглеждат нещата. Всичко е от книгите.“ (Джойс, Д. Одисей. София: „Фама“, 2004, с. 61).
с.36 – животното с птича глава
Възможно е да се направи паралел с един абзац от „Портрет на художника като млад“
(Виж: Джойс, Д. Дъблинчани. Портрет на художника като млад. София: „Народна култура“,
с. 412).
с. 37 – косата й бе току-що прокарал тънък злак
Гимназистката от съня на Елен и момичето, което среща Стивьн Дедадулус на морския бряг, са символ на непостижимата естественост и пълнотата на преживяването (Виж:
Джойс, Д. Дъблинчани. Портрет на художника като млад. София: „Народна култура“, с. 379380).
с. 38 – Скобите защипаха текста в текст за текста и съня в сън за съня.
Метафикционалността е особено важен принцип за изграждане на художествения свят
в романа „Бдение над Финеган” (Siedenbiedel, C. Metafiktionalität in Finnegans Wake: Das
Weibliche als Prinzip selbstreflexiven Erzählens bei James Joyce. Würzburg: Königshausen &
Neumann. 2006). В „Храмови сънища” Златомир Златанов се придържа много последователно към тази наративна форма.
с. 39 – едно съобщение, насочено към самото себе си
Перифраза на определението за поетическия език, дадено от Роман Якобсон (Тезисы
Пражского лингвистического кружка. В: Звегинцев В. А. История языкознания XIX и ХХ веков в очерках и извлечениях. ч. II. М., 1960, с. 81).
с.40 – Fucken к.ф.н., Копелдашки к.ю.н.
В „Храмови сънища“ К.Ф.Н. и К.Ю.Н са представени като двойници. Противоборството
между Елен и ченгето, подобно на борбата за надмощие между Шем и Шон, е не само
сблъсък и противопоставяне, а и „взаимно партниране“ (с. 39). Какво да се прави?.. Един
полицай, особено ако има амбицията да бъде „полицай на планетата и усмирител на бунтове“, няма как да не победи (Campbell, J. A Skeleton Key to Finnegans Wake: Unlocking James
Joyce's Masterwork. Novato, California: California, 2005, p. 11).
с. 47 – логоцентризъм
Понятие от деконструктивистката теория (Виж: Dеrrida, J. Positions. Paris: Minuit, 1972,
p. 40).
с. 64 – в началото на емигрантската си одисея из адриатическите острови
През 1904 г. Джойс напуска Дъблин и се установява в град Пула, намиращ се на терито-

146

MOPE

рията на днешна Хърватия. След това се премества в Триест.
с. 71 – Паралакс. Параклис.
В епизода „Лестригоните“ Леополд Блум си спомня за една „прекрасна малка книжка“,
написана от Робърт Бол, кралски астроном и директор на обсерваторията в Кеймбридж.
Книжката се казва „История на небето“, но Блум погрешно я нарича „Паралакс“ . Тук асоциативният ред е малко по-усложнен: „Par it's Greek: parallel, parallax. Met him pikehoses
she ca1lled it till I told her about the transmigration“ (Joyce, J. Ulysses. London: Penguin Books,
p. 194). Гротесковото преиначаване на думата метемпсихоза (metempsychosis – мet him
pikehoses ) е също „компрометиращ знак“ (с. 71).
с. 71 – трансфер
Transfer е думата, с която Джеймс Стрейчи, преводачът на трудовете на Фройд на английски език, предава понятието Übertragung (пренос). В случая със сгрешеното заглавие
се касае по скоро за „изместване“ (Verschiebung).
с. 75 – в метафизична забрава битието се приравняваше със строителна площадка
Тук авторът перифразира мисли на Мартин Хайдегер от статиите му „Да строиш, да
живееш, да мислиш“ („Bauen Wohnen Denken“) и „Въпросът за техниката“ („Die Frage nach
der Technik“). Сравни: Heidegger, M. Gesamtausgabe. Band 7, Frankfurt am Main: Vittorio
Klosrermann, 2000, S. 5-36. 145-164.
с. 77 – в един роман на Джойс
Става дума за „Одисей“.
с. 80 – То
Es, несъзнаваното. Името на една от трите основни психични структури в първата топика на Фройд.
с. 84 – остроумието и съновиденията си приличат
В този абзац авторът се позовава на шеста глава от книгата на Фройд „Остроумието и
отношението му към несъзнаваното“ (Виж: Freud, S. Gesammelte Schriften. Band IX.LeipzigWien-Zürich: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1925, S. 189-205).
с. 86 – пространство на дисперсията
Перифраза на мисли, изложени в: Foucault, M. The Archeology of Knowledge. London,
Routledge, 1972, pp. 4-12.
с. 86 – танцуващ сатир
За този сън, изтълкъван от Аристандър, пишат Артемидор, Плутарх, Фройд (Виж: The
Interpretation of Dreams By Artemidorus. Translated from the Greek By R. J. White. New Jersey:
Noyes Press. 1975, p. 260; Плутарх. Успоредни животописи. София: „Народна култура“,
1981, с. 40: Freud, S. Gesammelte Werke. Bd. XI, Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag, 1969, S. 243).
с. 93 – бях пожелал <...> да изобретя своя игра
Връщането към спомена за ученическите години играе много важна роля в романа.
Елен, подобно на Шем, изобщо не успява да се еманципира. Съветът на Шeм (к.ю.н) така
и не достига до ушите му: „ Allaboy Minor, take your head out of your satchel! Audi, Joe
Peters! Exaudi facts! (FW, 152).
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с. 93 – Границите на логиката съвпадаха с границите на света.
Тук авторът се позовава на „Логико-философския трактат“ на Витгенщайн: „Границите
на моя език означават границите на моя свят. Логиката изпълва света; границите на света
са също и нейни граници“ (Витгенщайн, Л. Избрани съчинения. София: „Наука и изкуство”.
1988, с. 106).
с. 108 – други птици, които са бели и летят в обратна посока
Златомир Златанов има предвид графиката „Ден и нощ“ (1938), една от най-известните творби на М. К. Ешер (Ешер, М. К. Графики и рисунки. София: Taschen - „Алианс-97 ООД“,
2001, с. 11).
с. 117 – Отговорът винаги е предвардвал въпроса
Сравни: „Безкрайно по-важни от отговорите са въпросите. И то по отношение на подбора и вътрешната им форма, понеже особеният начин, по който Микрокосмосът се явява
пред разбиращия поглед на хората от определена култура, формира предварително цялата необходимост и вида на питането “ (Шпенглер, О. Залезът на Запада. Опит за морфология на световната история. София: „Лик“, 1994, т. 1, с. 454.)
с.139 – катастрофа <...> временна смърт
Основни мотиви в „Бдение над Финеган“.
с. 140 – хермафродит
Главата за съдебния процес в „Бдение над Финеган“ (I.3) започва с позоваване на двусмислената сексуалност на HCE. В I.4 за Хъмфри Чимпдън Иъруикър се казва, че той има
природа „на прасе и хиацинт” („pedigree pig (unlicensed) and hyacinth“ – FW, 86), а синът му
Шон е номиниран за „swiney prize“ – FW, 92. (Джойс използва „pig“ в жаргонен смисъл –
за назоваване на женските гениталии, практика, която идва от древногръцката комедия.
Думата „hyacinth“ препраща към мита за Хиацинт, прекрасния юноша, любовен обект
на Аполон, Тамирис и Зефир.) На много места в романа Джойс подчертава андрогинната
природа на децата и ангелите и някои цветя.
По тези въпроси виж: (DiBernard, B. Alchemy and Finnegans wake. Albany: State University
of New York Press.1980, p. 77-78; Conrad, К., Wadsworth, D. Joyce and the Irish Body Politic:
Sexuality and Colonization in „Finnegans Wake“. In: James Joyce Quarterly, Vol. 31, No. 3, Joyce
and Homosexuality.Spring, 1994, pp. 301-313)
Джойс естествено е чел „Пирът“ на Платон и познава мита за андрогините. Според Ричард Браун характеристката на HCE като „homogenius man“ (FW, 34) напомня за термина
„homogenic“ на Едуард Карпентър, понятие, което се използва от Карпентър с цел да опише хомосексуалността като андрогинност (Brown, R. James Joyce and Sexuality. Cambridge:
Cambridge University Press, 1985, p. 106-107).
Темата за „третия“,„междинния пол“ („middlesex“ – FW, 523) e ключова тема и в „Храмови сънища“.
с. 140 – ще се придържаме към Овидий
Виж: Публий Овидий Назон. Метаморфози. София: „Народна култура“, 1974, с. 93-97.
с. 147 – В полите на съркъл балкангебирге...
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Най-важните препратки към „Бдение над Финеган“, съдържащи се в десета глава на
„Храмови сънища”, са посочени в началото на статията ми.
с.148 – геоматер и геопатер
„Геоматер“ („geomater“) е неологизъм на Джойс (FW, 297). По аналогия с тази дума
Златомир Златанов създава неологизма „геопатер“.
с. 149 – айдиотски език
Oт гръцкото iδέα + идиот. Един изледовател на Джойс пише: „[„Бдение над Финеган“] е пародийна история, разказана, както при Шекспир или Фолкнър, от идиот, т.е. по
параидиотичен начин („paraidiotically“ – FW, 615) (Galef, D. Second Thoughts: A Focus on
Rereading. Detroit: Wayne State. University Press, 1998, p. 49).
с. 149 – исторически кошмари, от които напразно се мъчим да се освободим
Почти буквално повторение на думите на Стивън от „Одисей“: „History, Stephen said,
is a nightmare from which I am traying to awake“ (Joyce, J. Ulysses. London: Penguin Books, p.
42); „Историята – рече му Стивън – е кошмар, от който опитвам да се пробудя“ (Джойс, Д.
Одисей. София: „Фама“, 2004, с. 39).
с. 150 – времената временят
Сравни: „Die Zeitlichkeit zeitigt sich in der jeweiligen Einheit von Zukunft, Gewesenheit
und Gegenwart“ (Heidegger, M. Gesamtausgabe. Band 24, Frankfurt am Main: Vittorio
Klosrermann, 1989, S. 376).
с. 153 – диснилендски клабове
Диснилендски = дисидентски. Виж също с. 157 („екологичен диснилендски клаб“).
2013 г.
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ЗАБРАВЕНОТО СПИСАНИЕ „ПРОВИНЦИЯ“ - БУРГАС
Списание „Провинция“, месечно издание за литература и култура,
има кратък живот – излиза в Бургас през 1930-1931 година във всичко
десет броя. Днес малцина са чували за него, още по-малко са написали нещичко. А си струва, не само защото е документ за епохата, а
и заради възможността да се надникне в литературния живот извън
центъра, да се наблюдават в по-широк контекст интересите, предпочитанията, културата на литературната среда в България от онова време.
Списание „Провинция“ има с какво да заинтригува и да изненада всеки, който се срещне с него. Ето един показателен пример: ако
„Провинция“ не беше забравена, нямаше да са нужни толкова десетилетия, за да се преоткрие първият български научно-фантастичен
роман – рожденият ден на българската фантастика е регистриран на
страниците на списанието с рецензия за „О-Корс“ веднага след издаването му.
Редакторският екип
Стефан Станчев (1907-1991) поет, есеист, пътеписец, критик, автор на книги за деца, читалищен деец. Името му е свързано със списания като „Провинция”, „Български книгопис”, „Кино и фото”, „Турист”.
За пръв печата през 1929 г. Публикува във „Вестник на жената”, „Светлоструй”, „Българска мисъл”, „Читалище” и др. Към момента на създаването на списанието вече са факт две от стихосбирките му – „Поломена стрелка” (1929) и „Дружба” (1930).1
1 След 1944 г. публикува във в. „Отечествен фронт”, сп. „Читалище”,
„Турист” и др. След края на списанието издава книгите „Тракийски песни”
(стихове, 1934), „Моряк” (стихове, 1935), „Димчо Дебелянов. Поет на
спомена” (1937), „Сребърни везби. Опити” (есета, 1940), „Черноморянче”
(стихове, 1940), „Живият Паисий” (есе, 1941, 1942), „Разковниче в сърцето”
(есета, 1941), „Медено кавалче” (стихове за деца, 1941), „Родна земя” (очерк,
1943), „Пушкин. Критично-биографичен очерк” (1947), „Руски албум.
Литературни портети и есета” (1947), „Софийски часове. Литературен
дневник” (1948), „Библиотечно ръководство” (1949), „На раздумка.
Пътеписен дневник” (1959), „Под ясно слънце. Пътеписи” (1962), „Котел.
Исторически очерк” (1963), „Автобус 95″ (1964), „Турист на 50 години”
(доклад, 1965), „Странджанският край. Исторически очерк” (1966), „Майстор
Кольо Фичето. Романизована биография” (1971), „Дневник в зелено и синьо”
(1975), „Разказ за Жеравна” (1975), „Пътуване в дружбата. Пътеписи” (1977),
„Зелени ветрове” (есета и пътеписи, 1987).
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Милко Ралчев (1905-1960): поет, белетрист, драматург, литературен критик и историк,
есеист и преводач. Към момента на създаване на списанието е вече доктор – завършва
романска филология с докторат във Флоренция (1930), а по-късно учителства, преподава
италиански език във Военното училище, работи като драматург на Варненския театър,
като чиновник в Дирекцията по печата при Министерството на външните работи, като
преподавател в Софийския университет. Публикува в почти всички известни литературни
вестници и списания: „Златорог”, „Българска мисъл”, „Листопад”, „Итало-българско списание за литература, история и изкуство”, „Развигор”, „Родно изкуство”, „Литературен глас”,
„Народен театър” и др. Превежда от италиански, френски, испански, португалски, сръбски и др. До и през периода, в който излиза „Провинция“: за първи път превежда на български език „Божествена комедия” на Данте, но печата само част от „Ад” (1947); заедно с
Джузепе Донини осъществява първия превод на италиански език на поезията на Христо
Ботев (1926); главен редактор е на основаното през 1930 г. сп. „Италия”; автор на книгите
„Сантиментални песни” (стихове, 1928) и „Уго Фосколо” (литературна студия, 1931).2
Създателите на списанието са млад екип с широк кръг от интереси в областта на литературата, което естествено намира израз в изданието. На страниците му откриваме
родни, а и множество преводни текстове3 – поезия, разкази или фрагменти от по-големи
прозаични текстове, текстове за литературни школи, стилове, дори методологически литературоведски текстове, отзиви за новоизлезли книги, информация за културни събития
в страната и в света, рецензии за театрални постановки и за музикални събития, статии по
езикови въпроси и др.
Проектът „Провинция”
В първите редове на кн. 1 от септември 1930 г. е представена идеята, която задвижва

2 Други издания: „Ръцете на Исуса” (исторически роман, 1933); „Кръстен знак” (исторически
роман, 1933); „Критика на новата българска лирика” (1934); „Слънчев часовник” (стихове, 19261933, 1935); „Белият грях”, драма в 4 действия (1936); „Романтизмът на праромантиците в Италия”
(1942); „Яворов” (1942); „Истинският Бай Ганьо. Увод в изучаването на А. Константинов” (1943);
„Реализмът в поезията на Лоренцо де Медичи” (1943); „Неофит Бозвели. Критически етюд” (1946);
„Васил Друмев. Критически етюд” (1947); „Данте Алигиери. Критически етюд” (1947); „Д-р Петър
Берон. Литературна студия” (1947); „Лорд Байрон. Критически етюд” (1947), „Васил Друмев литературен етюд върху „Нещастна фамилия” и „Иванко” (1947). Превежда „Един съвършен човек”
от Джовани Папини (1930), „Възпоминания” от Джакомо Леопарди (1935), „Стихотворения” от Дж.
Кардучи (1936), „Ад” (1947) и „Нов живот” от Данте и др. Съставител и преводач на „Душата на
Испания. Антология на съвременната испанска поезия” (1939).
3 Милко Ралчев превежда поезия от италиански и сръбски – на Джакомо Леопарди, Джозуе
Кардучи, Йован Дучич (сръбски символист, поет и белетрист), а П. Станчев превежда от руски
литературоведски текстове („Метод и стил“ на Гросман), представя полемики в рубриката
„Спорове. Мисли върху изкуството“ (в кн. 1 Г. И. Смирнов и М. Ал Алданов). Заедно с Паулина
Станчева превеждат от руски и публикуваната част от романа на Пантелеймон Романов „Нови
скрижали“.
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проекта „Провинция“: „… да бъде хвърлен мост между столица и провинция. /…/ Толкова
години след Славейкова, ние искаме да издължим един от „нравствените борчове”. Ще
смогнем ли?” („Мечти”, С. Станчев). А в уводната статия „Столица и провинция“ (М. Ралчев) откриваме по-подробен израз на целите на списанието и заключението: „Понятието
столица и понятието провинция, както столичен писател и провинциален писател, са абстрактни. Те не изразяват почти нищо; те са едно и също нещо, което има две имена /.../
Всъщност не съществува провинция и столица, съществува български народ, българска
култура, стремеж на българина да се освободи от миналото и да живее в бъдещето.“
Георги Николов разказва (в „Синята стара Провинция“, „Литературен свят“, 18 март
2010) за срещата си със Стефан Станчев през 80-те г. на ХХ век, в която става ясно как се
появява девизът на изданието: „Който работи за народа си, работи и за човечеството“. С.
Станчев се свързва с парижкия Синдикат на демократичните писатели (впоследствие преобразуван в Международен съюз на писателите-демократи) и взаимства неговия девиз.
Показателен избор. (Съществуването на съюза, в който по това време членуват личности
като Айнщайн и Ромен Ролан, не е пропуснато на страниците на сп. „Провинция“ като значимо културно явление.) С. Станчев представя стратегията на изданието: „От най-характерните, типични черти на регионалното и националното в исторически, идеен, естетически
план списанието трябваше да синтезира нова за етапа българска култура.“
Сътрудниците
По свидетелство на С. Станчев консултанти са Петко Росен, Константин Петканов, Стефан Максимов. А сътрудниците са автори от София, Шумен, Сливен, Стара Загора, Търговище и други краища на страната. Сред авторите откриваме Паулина Станчева, Мария Грубешлиева-Балина, Змей Горянин, Емил Коралов, Недялко Месечков, Иван Хаджимарчев,
Петър Стъпов, Йордан Богдар, Никола Венетов, Бончо Пенев …
В кн. 3-4 (1930) е публикувано стихотворение №4 от поетически цикъл „Писма“:
Спомняш ли минутите изгубени,
Вярно преброени от часовника?
В слънцето тогава беше влюбена,
а нощта бе моята любовница.
С колко смях посрещаше ми думите
за живота с болките и грижите,
зарад тебе дните бяха румени
и от тях огърлица си нижеше.
И не си помисляше, че някога
Лермонтова като мен ще учиш,
и не мислила, не искала, не чакала
за сълзи сърце си да отключиш.
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Днеска видях пръстена на пръста ти:
заличен е вече монограмът…
(Помниш ли с надежда как се кръстехме?
Днес и спомен даже не остана!)
Светлозар Димитров – така се е подписал авторът. Това е личното име на Змей Горянин, който печата стихове през предходното десетилетие и пише поезия наред с прозата
да края на живота си.
Статии, рецензии, отзиви, литературни бележки
На страниците на списанието се появява интересно съобщението на Владимир Минев,
приятел на Димчо Дебелянов („Един стих – един живот”). Става дума за неизвестно стихотворение на поета (от периода 1910-1911), което е трябвало да бъде предадено на Димитър Подвързачов, но се изгубва: „…един стих се е врязал в паметта ми: „…Сърцето ми е
разгорена рана…“ Най-хубавият стих беше този. И най-характерният за Димчо Дебелянов
в цялата му лирика.”.
Още в първия брой на списанието се анонсира рубриката „Жертвени клади“, която отбелязва годишнини от смъртта на значими български писатели (Владимир Мусаков, Димчо Дебелянов, Пейо Яворов, Илия Иванов Черен и др). Списвана от С. Станчев, тя поддържа паметта и ореола на традицията. Показателен пример е статията на С. Станчев „Природа и романтика в творчеството на П. Ю. Тодоров“, по повод на 15-та годишнина от смъртта
му. Тази статия не бива да се пропуска в библиографските справки за творчеството на П.
Тодоров, защото предлага задълбочен изследователски прочит и тънък усет към самобитния свят на П. Тодоров – към „мистичната романтика в идилията“, към стила – „цветист,
жив, първичен, с вътрешен ритъм. Романтичен стил, песенен стил. Народопесенен стил.“
„Провинция“ поощрява младата за 30-те години на ХХ в. творческа генерация. В рецензия за стихосбирката „Безшумни дни“ на Лъчезар Станчев, кн. 2 (1930) се коментира
влиянието на Далчев, но са откроени като автентично постижение темата за любовта, интимната трагика на поезията. В кн. 3-4 откриваме рецензия за вече споменатия „О-Корс“
на Георги Илиев, авторът на първите български научно-фантастични романи („О-Корс“,
1930 и „Теут се бунтува“, 1933).4
Особено впечатляващ в бр. 2 на списанието е текст на забележителния Леонид Грос4 Романът е отпечатан в Стара Загора, излиза в 1000 бройки. Едва след половин век заема мястото
си в българската литературна история като „забравеното начало на българската фантастика“
(„Фантастиката като литература“, 1990 Огнян Сапарев). Рецензията за „О-Корс“ е подписана „Зах.
Кам.“. Ето няколко реда от нея: „Ако кажем само, че романът „О-Корс“ е фантастичен, ще сгрешим.
Той е съвременен, символ на пътищата на окървавеното човечество, вяра в доброто начало,
показалец, че гръмотевици ще разтърсят земята, защото „заради отделния човек не трябва да се
ограбва човечеството“. А това е закоравялата същина на статуквото.“

MOPE

153

ман (1888 - 1965), „Метод и стил“ (превод на Стефан Станчев). В статията става дума за
сблъсъка между генерални естетически и литературоведски оптики, който предопределя
търсенето на оптималния подход към изкуството. Текстът е изключително представителен
за промяната на фокуса към съдържание и форма в контекста на тенденция, илюстрирана чрез лозунга на Бенедетто Кроче „Естетическият факт е форма и нищо освен форма“.
Гросман търси баланс: „…как да се намери път, който сполучливо да ни отведе край Сцила
– историята на идеите, минавайки в същото време и Харибдата на крайния формализъм?“
Отговорът – стила: „Вместо историята на идеята, пренебрегваща един от най-важните признаци на литературното произведение – неговата форма, вместо изключително формалният анализ, изучаващ автора като неодушевен предмет, изследването на стила е способно да обхване образа на поета във всичката му цялостност и пълнота.“
Текстът на Гросман обговаря въпроси на съвременната методология на литературната
интерпретация, а се публикува в провинциален Бургас и явно залага на читателски интерес. Излишно е да се съмняваме, че редакторите са надценили читателската си публика –
Стефан Станчев е библиотечен работник и много добре я познава. Самият факт на появата
на този текст в списанието е вече показателен за завидното културно ниво на тогавашната
провинциална интелигенция.
Една забележителна среща в контекста на женската поезия – „Ана Ахматова. Опит за
портрет“, автор е поетесата Паулина Станчева. Възторжени са словата за „най-голямата поетеса на руската литература“, но в този текст откриваме и думи на искрено възхищение за
българската посестрима на Ахматова, за Елисавета Багряна: „Наистина /…/ бурното, неутолимото, стихийното у Багряна у Ахматова прелива в по-смирени, спокойни и тихи вълни.“
Но образът на Багряна според авторката на текста напомня за този на Ахматова, защото е
„ярък и могъщ“ като нейния.
В кн. 3-4 е публикувана статията на д-р Милчо Ралчев „По въпроса за българската критика“, към която и днес едва ли би могло да се добави нещо, но със сигурност бихме се
изкушили да я цитираме: „… критиката у нас твърде често робува на практицизма, има
популяризаторски и идеологически характер. Това се отнася най-вече за социалистическата критика, която непрекъснато настоява, че става дума за „социална творба“. Няма как
една творба да не е социална в проблематиката си, както и да изглежда, защото творецът
неизбежно е и социално същество. Тогава защо нарочно да се търси социалното? Ето защо
няма как социалистическата критика изобщо да ни занимава, защото /…/ е много по-близка до социологията отколкото до литературата.“
В същата книжка е и една интригуваща рецензия за новата книга „Париж“, 1930 на
Атанас Далчев, подписана от Н. Антонов. Авторът на този текст споделя собствената си
неудовлетвореност като читател, който явно предпочита по-хармонични преживявания в
поезията: „На места трепти истинско вдъхновение. Но все пак общото впечатление си остава: това не е напълно жива поезия. /…/ А Далчев има дар и ние можем и трябва да очакваме от него едно красиво разкриване на душата му, където без друго се крият истински
поетически ценности“.
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Най-експресивната рецензия на страниците на сп. „Провинция“ – за превода на „Цветя на злото“ на Бодлер, кн. 2, неподписана: „Адска книга, сатанинска книга – трябваше
дълги години да я мечтаем, да я очакваме на български /…/ „Цветя на злото“ трябва да се
посрещне като голямо събитие от мислещата ни интелигенция.“ Изключително високо е
оценена работата на преводача Георги Михайлов.
Любопитно е и заглавието „За новия френски реализъм“. Авторът – „Съобщава: Х. Ар.“
Текстът явно е пристигнал от Франция, защото представя новите тамошни страсти – нашумял роман на младия Марсел Ейме – „Улица без име“, образцова творба на новия
френски реализъм, унанимизъм (обстойно представен), чието начало се отнася към 1900.
И други…
В списанието системно се появяват рецензии за нови театрални постановки, поставя се
проблемът за разкрепостяването на изкуството от просвещенската инерция „че театърът е
училище, възпитателен фактор, храм, чистилище…“ Не е пропуснат и големият въпрос на
времето – дали култът към седмото изкуство ще изпразни театралните салони. Представят се художествени изложби, специално внимание се отделя на музикалните събития в
Бургас.5 На страниците на списание „Провинция“ е възможно да добиете представа и за
ключовата роля на Народен университет – Бургас в културния живот на града – списанието анонсира събития и не пропуска и отзвука им.6
Списание „Провинция“ е отворено към цялото пространство на културата, към традицията и бъдещето, към разностранни стилови проявления, жанрове, към големите въпроси на литературознанието и последните моди в писането, към България и света. И това, че
има кратък живот, съвсем не обезценява съществуването му. То е не само документално
свидетелство за литературния пейзаж в началото на третото десетилетие на ХХ век, за
културното ниво на най-масовата българска интелигенция, тази от провинцията, а и свидетелство за разплащане на борчовете на ограничеността и предразсъдъка в българската
култура, нещо, което може да се стори на мнозина твърде актуално и днес.

5 В обзорна статия за музикално дружество „Родни звуци“ и честването на 20-годишния му
юбилей чрез поредица от концерти (от Огнян К.) откриваме възторга на бургаските меломани от
една изгряваща звезда: дебютиращия диригент Филип Кутев. „Публиката остана възхитена“ от
оригиналното му решение – наред със симфоничния оркестър Кутев включва и инструменталисти
от военната музика, а ефектът изумява зрителите.
6 Появяват се множество съобщения за гостуващи лектори в областта на хуманитаристиката
и изкуствата, срещи с творци, художествени изяви от различен тип. В последните два броя на
списанието се анонсира среща с Елисавета Багряна. Съобщава се за гостуването на Пенка Касабова,
преподавателка в педагогическите курсове в Американската детска градина в София. Днес това име
е добре познато за историята на педагогическата мисъл в България, а и на много места по света, но
тогава се анонсира чрез популярността на брата, Гео Милев. А отзивите след събитието показват
изключителния интерес на бургаската публика от 30-те години на ХХ век към модерните идеи за
възпитанието на децата.
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Ако у Сухиванов двете линии, откроени от мен, съсъществуват
и си взаимодействат в органичното пространство на книгата, у
Николай Фенерски те – поне на пръв поглед и външно – са обособени: той е един от авторите, които през тази година се представят с две, при това разножанрови книги. Тази обособеност обаче
е и условна.
Първата книга, на която ще се спра (и която първа изпадна
от плика), е сборникът разкази с пространния наслов „Любов,
подслон, храна и вода” (изд. „Дива 2007”). – Зачиташ и веднага усещаш, че си попаднал в истинската литература; усещаш го
интуитивно, флуидно, преди още да са започнали да се оформят
професионалните аргументации. Просто една добра проза, която
действа директно, без аргументи. Може би защото веднага подушваш реалния живот, което на един по-професионален жаргон
може да се окачестви и като факшън (faction), откритие на модерната американска проза: белетристика на ръба на жанра, на
самия ръб между фикцията и оголената реалност. Факшън, но без
подражания на американците, без насилена литературност, макар често да става дума за писатели (а най-често за Краси Дамянов). Прости разкази за писатели и приятели. А покритието между аз-герой и автор е толкова явно, демонстративно, че започваш
да се съмняваш в уместността на жанра.
Много от добрите книги, които тук са предмет на внимание,
наред с другото, разказват и самото писане – собственото или
изобщо: авторефлексията, изглежда, е неотменна част от съзнанието на съвременната литература. Героят, който често е и Аз, се
подвизава в качеството си именно на писател. Има го и у Сухиванов, и у Живка Иванова, в романите на Керана Ангелова и Георги
Йочев, за които по-нататък ще стане дума. Но у Фенерски тази
писателска роля не е отделена, мета-поставена в една свръхпозиция спрямо „живота”, а е сраснала с него до пълно покритие. Е
самия живот.
Ако трябва да формулирам „първосигналното” си усещане –
една истинска, здрава проза. И като казвам „здрава”, имам предвид не само телесното й здраве, мускулатурата на текста, а преди всичко духа на тази проза. Има в нея една особена, селска,
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по-скоро северозападна, отколкото бургаска устойчивост, което впрочем никак не е
трудно да се разбере, понеже тя не си играе на фикции, не съчинява, не литературничи, а стои здраво на краката си. Близко до природата и до Бога, въпреки тарикатския сленг (à lа Селинджър) и едри дози цинизъм на места. Цинизмът тук е преди
всичко начин за рязко и безкомпромисно заявяване на антипатии към определени
неща и типове хора, без излишни куртоазии, без политическа коректност. Проза,
която излъчва непоносимост към истинския, дебелия, официалния цинизъм на така
наречения публичен живот, моделиран от телевизиите, интернет, Холивуд, Брюксел. Непоносимост срещу дребното живуркане на онези анемични, виртуални, парникови (саксиени, както ги нарича) хора, които днешната цивилизация си отглежда.
Непукизмът е убедителен; цинизмът не е поза, а позиция (и това ще стане съвсем ясно, когато разтворя втората книга). Разправя се от раз с лигавите префърцунености на новопрестижните идеологически клишета. (Любимото ми място – за онези
пошли сбирчици в с. Горна или Долна Бела речка, Монтанско, по които и някои мои
приятели, уж интелигентни хора, са склонни да се прехласват, недолавяйки целия
угоднически конформизъм на подобни „проекти”: неотдавна организаторите, чух,
били поканили Нейно Превъзходителство американската посланичка; не знам защо,
но съм непоколебимо убеден, че същите хора преди малко повече от четвърт век
щяха да поканят Негово Превъзходителство съветския такъв.) – (Ала не харесвам заиграването със северозападния диалект в друг от разказите – похват, вече опошлен
от разни тв шоута и измислени квазиписатели.)
Какво да добавя още? – Може би хуморът: цялата проза на Фенерски тежи като
медена пита от хумор, който към края на книгата все повече се сгъстява във вид на
политическа сатира, и още повече – на политическа гротеска. – Трябва да призная
обаче, че точно тази част от книгата не ми е любимата; когато изтъквам адмирациите си, имам предвид главно т. нар. „Обикновени разкази” – това е първият дял в
книгата; вторият е „Хумористична поредица”, третият – „Разкази от Централата”, а
последният е една „Туристическа поема”, която, разбира се, е поема толкова, колкото и „Мъртви души” на Гогол. В качеството си на критик може да съм пребродил и
цялата книга. Но в качеството си на читател спрях на 116-та страница (е, плюс туристическата поема).
Едва дочел сборника, разтворих втората книга на Фенерски – „Пролуката” (същото изд.), самообозначила се на корицата като „Есета за покаянието”. Още началното (едноименно) есе връзва нишката с първата книга, с разказите, като най-тенденциозно размива жанровите граници. Първата страница почти дословно повтаря
част от един от разказите, а после, на втората страница, текстът кривва в друга посока, в жанра на есето, или по-точно на християнската проповед, защото всъщност
това е точният жанр на събраните в тази книга текстове. (Дори формално те – или
по-голямата част от тях – са структурирани във вид на проповеди. Не зная каква е
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докнижната им предистория на възникване и публикуване, но подозирам, че е точно
такава.)
Подобни припокривания между двете книги съвсем не са едно и две, а още помалко са случайни. – Но ведрият непукистки сленг на разказите тук е отстъпил място
на една силно ангажирана духовност, без никакви притеснения от моралния патос
(напротив!), на сериозното и внимателно изследване отвътре на важните неща в
живота. – При това не суховато-умозрително (този тип дървен християнски догматизъм е иронизиран в един от разказите в другата книга – „Чудеса предлагаме всякакви”); моралните дебати израстват от конкретна, собствено белетристична тъкан.
Това са си наполовина разкази, които подбуждат морални питания, без да са екзамплуми в каноничния смисъл на този жанр. Не са метафизични проповеди, като тези
на Майстер Екхарт например; моралната поука в тях едва-едва се отделя, еманиира от най-конкретните „неща от живота”, преживени от автора, включително и чрез
уж вторичната, но по-силна реалност на изкуството (книгите, филмите), която като
мощна лупа фокусира и уголемява отделни парчета от живота, които иначе бихме
отминали без да ги забележим. Точно това правят и есетата-проповеди на Фенерски: разкриват обратната страна на някои неща, които обикновено смятаме за ясни
и безпроблемни. Такъв е случаят с казуса Еверест (и едноименния филм): гробището
Еверест – Еверест като символ не на героизма, а на егоизма.
„Любов, подслон, храна и вода” и „Пролуката” са две много различни една от
друга книги. И заедно с това – своеобразен диптих от противоположни и взаимно
допълващи се тъкмо в противоположността си тела (и пространства).
...Така се случи, че извадих от пакета първо книгата с разказите, а после – тази с
есетата. И колкото повече навлизах във втората, толкова повече преоткривах първата
– есетата проявяваха цял един друг, скрит пласт, вплетен в непукизма и гротесковия
сарказъм на първата книга, който ми беше поубягнал. Едни нови обеми, които не
винаги се забелязват от пръв поглед. – Втората книга дописва първата, включително
и като я преобръща наопаки.
Но есетата откриват двойното дъно на разказите и чрез най-преки близости. Непрестанно изникват общи герои и ситуации, които смесват външните и вътрешни
пространства на двете книги, например между есето „Гласът Божи” и разказа „Граница”; или мотивът за пътуването на родителите до Грузия (където става дума всъщност за Истанбул); особено важен акцент е дъщерята на автора (есето „Погнусата” и
няколко разказа от първата книга). – В крайна сметка и самото заглавие на сборника
с разкази зазвучава поновому след „Пролуката”.
Но общото между двете книги, това най-напред е първото лице ед. ч.: авторовият
Аз, който непоклатимо стои в центъра. Това са проповеди, но и публични изповеди.
Разбира се, не с всичко съм съгласен. Това, което на места ме притеснява, са нотките на известен фанатизъм – нещо, което неизбежно дебне в дъното на всяка твър-
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да, ясна позиция и още повече на всяка религиозна вяра, но което някак трудно ми
се връзва с един съвременен, несъмнено интелигентен, отворен към света човек,
какъвто най-малко е авторът на „Любов, подслон и т. н.”. Например абсолютизирането на православието за сметка на протестантството, което, макар и дискретно, се
прокрадва тук-там; или отричането на фолклора като езическо наследство („Гнусни
игрички”, „Неколеден разказ”).
Но като цяло, в едрия си смисъл, подобни морални усилия предизвикват уважението ни, особено когато са предприети по интелигентен начин, с ведрост и широта.
Още по-красиви са обречените усилия (което е и личният ми скепсис в случая).
3.
С тази есеистична книга изчерпвам жанра на разказа в тазгодишната бургаска
проза, за да премина към романа, този Цар Лъв в зоологията на жанровете.
Романите, както стана дума, са пет (в т. ч. и един, който се самоопределя като
повест). Сама по себе си бройката може и да не прави впечатление, но за сметка на
това вътрежанровото разнообразие е богато: криминално-историческо четиво, маринистична проза (задължителна сякаш), политическа сатира, както и проза, която
ми е недостатъчно да определя инак, освен с марката „Керана Ангелова”. (За отбелязване е, че като изключим последната творба, при всички останали, въпреки тематично-проблемното, вътрежанрово разнообразие, е здраво вплетен политически
компонент. – Какво пък; белег на времето.)
Понеже тъй или иначе говорим за Бургас, редно е да започнем с маринистика. В
случая става дума за романа „Отвъд хоризонта” от Георги Йочев (изд. „Божич”).
Г. Йочев, както схванах от неотдавнашното си мимолетно пребиваване в града, а
както става ясно и от самата книга, е ярка и колоритна фигура – сам моряк, по-точно
от породата на самотните мореплаватели, което вече е предостатъчно основание за
личното ми уважение, извън всякакви литератури. – Но забележителното в случая е,
че романът е една относително зряла, литературна в най-добрия смисъл на думата
творба за автор с подобна нелитературна биография.
Първата част на романа върви в една силно сгъстена макабристична поетика,
напомняща късната проза на 1980-те (Златомир Златанов, Борис Христов) – точно
тогава се разгръща и сюжетното действие. Но романът би загубил много, ако не звучеше като дисекция на сегашната епоха. Очевиден е метафоричният капацитет на
тази образност – моргата и нейните обитатели, мъртвите и живите; труповете сякаш
продължават да живеят по някакъв перверзен начин в отношенията на живите към
тях. – Срещаме се с безспорно силни, разтърсващи страници, макар не винаги строго литературната аргументация да е достатъчно убедителна. Малко пренапрегната
е и сложната система от рефлексии, чрез която се изгражда сюжетът – разкази в
разказа, влизащи един в друг като матрьошки. Както и основният движещ мотив с
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парите, който поне на мен ми се струва доста изкуствен, съчинен.
Цялата тази силно усложнена машинария има за цел да подготви и мотивира бягството на героя – бягство, започнало по политически причини, което ще се разгърне като радикален ескейпистки акт. Етапите на това ескалиращо бягство постепенно
разширяват както екзистенциалния му обхват, така и вътрешния, вертикалния му
смисъл. Отначало героите бягат от комунизма към „свободния” Запад; но постепенно бягството поема курс назад, към зората на цивилизацията (Полинезия). И в крайна сметка стигаме до един малко наивен русоизъм – игнориране на политическото
не просто в прекия, тривиалния му смисъл, а в най-едрия – този на самото Просвещение (чиято закономерна, логична еманация е тъкмо нашият комунизъм): „...разбра,
че единствената възможна свобода е в света на природата, стихията и примитивната първичност” (с. 197). Човешката цивилизация е само поредица замени на една
лъжа с друга, на една илюзия с друга. – Обстоятелството, че принципно споделям
подобна кауза, не ми пречи обаче да си дам сметка за нейния наивизъм, особено
по начина, по който романът на Г. Йочев прави опит да я аргументира (наивизмът е
не само в концепцията, но често избива и в самата материя на текста). А в последните страници, където претенциите за обобщение са най-силни, разказът в обширни
периоди слиза до гола дидактика: „Подмяната на една лъжа с друга не можеше да
ме заблуди, още по-малко да ме накара да приема тиранията на шепата политици
и банкери за спасители. Но нали знаех, че милиони хора по света чакаха и жадуваха
да бъдат излъгани отново” (с. 198). Разбира се, че е така; но заявено по този начин,
то излиза извън предмета на художествената литература, дори да признаем правото
й да се възползва от удобствата на първоличния изказ. – А сантименталният финал,
експлоатиращ стария трик на разпознаването, днес може да звучи сериозно само в
индийски сериал.
И все пак, въпреки изтъкнатите слабости „на дребно”, като цяло, в общото си звучене, романът излъчва някаква стихийна, макар и не всякога литературно осмислена
мощ, която вълнува. Мощ, идеща главно от мрачната, на моменти гротескова поетика на девиацията и смъртта в първата част, и от дилемите на свободата във втората
– двата едри концепта, на които стои романът.
Стана дума за политико-криминалния елемент в романа на Г. Йочев в първата
му част. – Още по-силен, жанрово властващ е този компонент в следващия роман
(или повест-трилър, както се самоопределя) – „Едночленното жури 3, или Завръщането на Мария-Антоанета” от Пламен Колев (изд. „Либра Скорп”). Три, защото, както е отбелязано, творбата е последна част от едноименна трилогия (което не
й пречи да е и „самостоятелна книга”; тъй като не познавам първите две части, по
необходимост я чета така).
Разгръщат се два времеви и сюжетни пласта. В основния действието се развива
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в настоящето и това е доста брутален бизнес-криминален трилър в най-високите
етажи на интернационалните корпорации, където икономическата власт по необходимост е сраснала с политическата, а пък тя, от своя страна – с криминалната; при
това българските реалности са само сегмент от пъзела. – Вторият пласт са историческите събития около 1789 г. във Франция, свързани с обезглавяването на Луи ХVI и
Мария-Антоанета. Доколкото схващам, идеята е чрез първата сюжетна линия тези
събития да бъдат „преведени” по някакъв начин в настоящето. Но нито смисълът на
този силно усложнен похват, нито конкретната му реализация ми се струват достатъчно убедителни: съвременният сюжет едва ли би изгубил нещо съществено, ако я
нямаше тази историческа подложка; доколкото схванах (непознавайки първите части на трилогията), асоциациите между двата пласта са по-скоро външни, номинални (главната героиня, бизнес-дама от българо-австрийски произход, която е убита,
по-точно обезглавена, се нарича Мария-Антоанета Николова-Остерайх4; шефът на
борда на директорите на оглавявания от нея холдинг е Максимилиан Робертов; изпълнителният директор – Дантон Дантонов и т. н.). – Накратко, имаме пред себе си
един стандартен и общо взето сръчно направен трилър, който би свършил задоволително работата си и без да му се поставят някакви други, „исторически” задачи.
(По-уместен е друг похват: авторът, психолог по професия, е намерил начин да включи в действието свой колега; неговите психоаналитични сеанси активно подпомагат
разследването.)
В заключително обръщение към читателите авторът прави опит да обоснове
сложната композиция на романа. Но аналогията се основава на един краен консерватизъм, който лично аз не бих могъл да приема – свеждането на Френската
революция единствено до терора е не просто консервативна, не само ограничена,
но и елементарна позиция. Световноисторическата роля на това събитие е твърде
могъща, гигантска, сложна, за да може да бъде сведена до подобен – да ме прости
г-н Колев – дребнаво-еснафски прочит. Също както и революциите от 1989 година не
може да бъдат сведени само до най-епидермалните си криминално-мафиотски последствия. – Това е пяната; за Историята са важни глъбините. (И тук съвсем не става
дума просто за някакво романтизиране на образите на революционерите, както се
е опитал да обясни в послеслова си г-н Колев.)
Но това не отнема от достойнствата на романа. Сигурен съм, че той има своите
читатели, и то предимно като съвременен бизнес-политически трилър. Напразно в
послеслова авторът се извинява за крайния натурализъм и „реките от кръв” в редица от сцените – струва ми се, че самата реалност, включително и по страниците на
всекидневната преса, отдавна е банализирала ужаса, притъпила е чувствителността
4 Ако трябва да сме дребнаво пунктуални, би трябвало да е Йостеррайх (Österreich).
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ни в това отношение.
Продължавайки с политическото, но криввайки в един съвсем различен вътрежанров дискурс – на хумора, сатирата и гротеската – стигаме до следващото заглавие, или по-точно заглавия: дилогията на Ваньо Вълчев „НОФОФ” и „Бягство към
Византия” (съотв. „Сиела” и „Либра Скорп”).
Започвайки по ред, първо да поясня, че енигматичният наслов на първия роман
е абревиатура на Национален отечествен фронт за освобождение на Фанагория, а
самият роман жанрово се доуточнява като „патриотичен”.
Наблегнах на политическия компонент; но трябва да уточня, че става дума за политическото, разбирано в един твърде широк и битово снизен смисъл, където то се
претопява в сферите на масовата психология и поведение; тъкмо тук, в своеобразната битовизация на политическото, е прицелена, струва ми се, и сатирата на писателя.
Романът е своеобразен паноптикум на целия обществено-политически живот в
България през последната епоха, поне от началото на новото хилядолетие, белязано
от идването на царя-премиер и възхода на национал-популизма. – Макар и да не
приемаме съвсем решението на автора да сведе тези явления, особено второто, до
кварталния мащаб на пенсионирани даскалици, не можем да отречем откритията по
целия спектър на хумора между свежия лаф, от една страна, и явления като сатирата,
гротеската, абсурда, от друга. Находчивостта на автора е забележителна, той успява
да вкара в кривото огледало на романа буквално всеки елемент от реалността ни
днес (в това отношение ми напомня по нещо на „Семейство Флинтстоун”). Хуморът
работи тотално, на всички възможни равнища – от имената на героите и езиковите
каламбури до едрите асоциации с явления от политическия живот. – Ако има някаква централна фабулна нишка, тя може да бъде резюмирана така: как се прави и
функционира политическа партия на едно средно квартално равнище, като малкото
в случая е само образ, литота на „големия” политически живот. Разгаря се предизборна борба за влизане в Парламента, а след несполуката се оказва, че същинската
цел всъщност е постигната – във фискален аспект. Следва разпускане на партията до
поява на по-добри обективни исторически условия.
Продължението следва във втория роман – „Бягство във Византия”. След дезертирането на партийното ръководство членската маса решава да мине в нелегалност
и групово да емигрира в Гърция (с нощни преходи в партизански марш). Ако първият
роман пребивава в един стационарен хронотоп – на Мястото, тук се появява организиращият мотив за Пътя. Този пикаресков модел дава възможност да бъдат нанизани ред епизоди с актуален потенциал: по пътя си към Гърция групата среща терористи, бежанци, рокери, реадаптирани танцуващи мечки и т. н. Всъщност фабулата е
само повод да се нанижат разнообразни абсурдно-комични ситуации. Използвани
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са всички възможности на модела, включително и колажният принцип. Появява се
например цяла вметната новела, разказваща събития от недалечното соц минало:
причината за запустяването на селото, на което бегълците се натъкват и решават да
се заселят в него. – По този начин заработва централната метафора в романа, а и
в дилогията, а именно: след всички перипетии в настоящето всичко се връща там,
откъдето е тръгнало; преходът към бъдещето колабира в едно минало, което е не
толкова политическо в прекия смисъл на понятието, а някак си вечно, „българско”
в един извънполитически, патриархален смисъл. Политическо минало и актуално
настояще се сливат в някакво извънисторично безвремие.. Спрялото, консервирано
време на соца (но както казах, това е един извънполитически, посвоему патриархален соц) се слива с актуалната свръхбюрократизирана и свръхклиширана брюкселска реалност: попаднали в това консервирано минало, новите колонисти решават
да се заемат с отглеждане на „щастливи кокошки” по европроект. Двата типа абсурд
са едновременно противоположни и някак си огледално тъждествени, взаимно обратими.
След като е следвал модела на пикареската, на финала си романът избира патоса
на друг ренесансов жанр – утопията; избира го с пародийна цел, разбира се: новоизграденото село Нова Фанагория като своеобразен анклав на „идеалния” Брюксел в
несъвършената реалност на България. (Такъв – именно ренесансов: свободен, необуздан, елементарен и груб на моменти – е изобщо хуморът в дилогията.)
Но хуморът е с двойно дъно. Утопичният проект всъщност е свръхмащабен и радикален: самото име на колонията Нова Фанагория означава ни повече ни по-малко
започване от самото начало – преизграждане на самата държава, с примиряване на
всички етапи от историческия й развой – и соца, и „демокрацията”.
В двуделността си този комически епос възкресява дълбинни схеми, натоварени с мощна културно-литературна памет: прозира например бинарната схема на
„Мъртви души” (която, от своя страна, лежи върху модела на Дантевата „Божествена
комедия”). – Но за разлика от Гогол, В. Вълчев е успял да напише и втория, оптимистичния том – положителната алтернатива. (Тя обаче, напълно по гоголевски, е sum
grano salis: самият факт, че това утопично село е „село извън държавата”, привнася
горчив скептицизъм в мажорния финал на епоса, преобръща го наопаки.)
Не само и не толкова заради самата реализация на този двутомен „проект” (на
това равнище имам ред несъгласия), а главно заради мащабността на замисъла дилогията на В. Вълчев заслужава адмирациите ни като постижение не само в „бургаската” проза. (В скоби и по принцип казано, общата картина винаги надхвърля сбора
от съставляващите я части, както самият замисъл на Балзак за „Човешка комедия”
– отново сянката на Данте! – е най-големият шедьовър на писателя, надминаващ
всеки един от романите, които го изпълват и реализират.)
В обобщение: дилогията е ценна най-напред с неординерността на замисъла
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да се направи своеобразен комически епос на епохата на т. нар. преход, осмислен
в едра историко-философска перспектива. Опит, уникален сам по себе си, който за
литераристорика е интересен и с това, че възкресява някои слепи традиции в българската литература (творби на Найден Шейтанов и Константин Гълъбов), но демонстрира и по-дълбока жанрово-структурна памет (Гогол, Данте). Не по-малко и заради
конкретната реализация на този амбициозен проект – въпреки известни пропадания
„на дребно”, които поне моят литературен усет долавя, впечатлява хумористично-сатиричната стихия, разгулът на един специфичен талант, който успява да открие обратната страна на всяко явление в обществения живот по целия спектър между лекия
хумор на езиковия каламбур и силно сгъстената, гротесково деформираща политическа сатира. И всичко това – както трябва да е в един епос, та макар и комически –
крие двойно дъно: под хумора работят едри обобщения от философско-исторически
и националнонопсихологически характер.
След всички тези „мъжки” романи с повече или по-малко мащабни политически
претенции за десерт си оставих удоволствието да се спра на единствения „женски”
– и далече от политическите алюзии – роман в тазгодишната литература на Бургас –
„Видение в Мемфис” от Керана Ангелова (ИК „Знаци”).
Няма да скрия, че си падам по този тип сложна, авторефлексивна проза (тъкмо
това влагам в прилагателното „женска”, не пола на автора или на главната героиня)
– проза, която се разгъва паралелно на две равнища: едновременно става и се самонаблюдава; и става именно самонаблюдавайки се, в акта на това самонаблюдение.
– Романът не крие своите образци и го заявява още пред скоби, с епиграф от „Игра на
дама”. (В случая това заглавие е валидно и в двете си части: има я и играта, и дамата
– впрочем тя, дамата, е изведена на сцената още в следващия епиграф, заедно със
стратегията на романа: героинята е Роза, което пък със сигурност не е без отношение
към първия епиграф, всъщност автоепиграф, подписан К. А., който гласи: „болката
ми е / роза без бодли / отвън / отвътре е / бодли без роза / болката / кой може да
разкаже / розите наум / кой може да разкаже / бодлите на глас”.) Така още тук, пред
скоби, става ясно, че ще си имаме работа с роман, който не само ще ни разказва една
история (всъщност много истории), но ще я (ги) разказва именно като литература,
т. е. пребивавайки в модуса на самото разказване. – Защото да, романът разказва
много истории, макар една сред тях да е главна. Тя, разбира се, е и любовна, тъй
като нито един живот не може без любов (в дъното й сияе светлозарната сянка на
един Светозар, чиято реалност май повече е във въображението на героинята; но
реалността на въображенията е основната реалност на този роман – за това ще стане
дума и по-нататък).
Именно с едно любовно обяснение започва романът – предговорът. Но това обяснение е извънфабулно – то е между самата авторка (вътрешно етажирана фигура) и
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самия роман. А самото писане, ако се вслушаме по-внимателно в ритъма на текста,
е буквално озвучено като любовен акт, като coitus – като „Една любов на Суан” например. – Този предговор е част и от „наивната” фикция на романа, и от неговото
метасъзнание.
А в своето „вътре” романът говори на много гласове, които се сплитат до степен
на невъзможност да бъдат отделени един от друг: кой, или по-точно коя от героините (защото почти всички герои на романа са жени) живее тези истории, коя ги
разказва и коя точно в края на краищата ги записва, за да ги превърне именно в
литература, в роман – в точно този роман? Подобни мета-похвати характеризират,
както видяхме, и голяма част от останалите книги, напр. романа на Георги Йочев; но
именно тук те са не само най-силни, но и част от вътрешната, иманентната органика
на творбата, не външно привнесен трик, който да засили някак литературността й. А
с Фенерски те съставляват двата полюса: ако у Фенерски литературното е органична
част от житейската реалност, при Керана Ангелова, обратно, литературата е тази,
която поглъща и смила „живота”. Романовият сюжет е изграден около, чрез разказването, което той само рамкира, възползвайки се от опита на една стара традиция
(„Хиляда и една нощи”, „Декамерон”); или по-точно самият сюжет е разказване. Фабулата е съшита по модела на циганската торба, пълна с различни истории. Главната
героиня на романа (въпросната Роза) е бивша актриса, която става шофьорка на такси, забавлявайки се да разказва на клиентите си истории, съчинявани от нея. И след
множество перипетии, минавайки през няколко наративни равнища, сплитайки се с
други гласове и други истории – измислени и реални във фикционалното пространство на романа, тези истории в крайна сметка сглобяват пъзела на самия роман.
– Така освен на циганска торба, романът има вид и на лабиринтообразна структура
от огледала. Разказвайки измислените си истории, примордиалната героиня провижда събирането им в книга (която може да е и точно тази книга, но все още може и
да не е). Мярва се помежду другото и самата не- или полу- или quasi-фикционална
авторка (под името Виолета), която Роза веднъж вози в таксито си и която е любимата й писателка (с. 35) – фигура, зад която лесно сме изкушени да привидим самата
авторка Керана Ангелова, за да срещнем пряко двете – героиня и авторка – във фикционалната плоскост на романа; ала това съвсем-съвсем не е сигурно.
Накратко, романът е сказово разигран, фрагментарен, непрестанно сглобяващ
и разглобяващ се в процеса на ставането си – множество сплитащи се, интерфериращи, наслагващи се гласове на разказвачки, които заемат широк диапазон от
фикционалното (героинята Роза) през героинята-писателка Виолета до реалната
писателка Керана Ангелова, която също е пълноценен глас сред всички останали
(между тях – и една друга разказвачка, също с име на цвете: Маргарита). – Разбира
се, подобни игри на дама отдавана вече не са нещо особено оригинално (каквито са
били по времето на Кортасар); дори вече са се превърнали в ново клише, в рутинен
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индикатор за „висока” модерност или „постмодерност” (каквото и да означава това).
Но във всеки случай е забавно да се прави, да се изпробва все повече и по-нататък
гъвкавостта на жанровата структура.
Ако има „женско” писане в какъвто и да е смисъл, „Видение в Мемфис” е негов
перфектен образец. През последните години, че и десетилетия, то се утвърди с особен престиж, като един от най-представителните сектори в най-новата българска литература, а Керана Ангелова е сред най-физиономичните лица тук, наред с авторки
като Емилия Дворянова, Теодора Димова или Цвета Делчева (с последните й романи).
Но в същото време не сме забравили, че тя влезе в литературата през магическия
реализъм (повестта „Зана”, вече с класически статут). – Та е логично да потърсим
остатъци от него и тук. Откриваме ги в някои преки митически приближавания: момичето Роза, родено под розов храст; или вметнатата легенда за красавицата Лакшми (с. 56–57); или дори с експлицитните самоуподобявания с филм като „Лачените
обувки на незнайния воин”... А в центъра на колективния „вътрешен свят” на романа
(изцяло женски, както казахме), стожерна за него, е достолепната матриархална фигура на баба Кераца (чието име ненатрапливо насочва към пореден излаз от романовата фикция, в посока към един пряк конфесионализъм, без, разбира се, отново
да сме сигурни в това). – Но магическото в най-чистия си вид, това е една друга матриархална функция в романовото пространство – Странджа и нейното сърце – гората
Исихия (т. е. гората на исихастите): магическият свят на Странджа, който се слива с
„вътрешния” свят на героинята Роза, но и с психо-биографичния свят на най-външната от разказвачките – самата писателка.
Романът тече логорейно, във вид на сказов наратив-река, едновременно фрагментарен и цялостен. Това е изразено дори в отказ от обичайното разделяне на глави. И в този смисъл той предполага основанията си в едно показателно самонаблюдение: краткостта, се казва на едно място, е достойнство само ако си Чехов, т. е. в
парадигмата на Чеховия тип проза; но тя не важи, ако си Джойс, Пруст, Кортасар или
даже Омир... Особено Кортасар: в този мета-пласт на романа е налице и пространно
обяснение в любов на Кортасар (с. 100–101), което също води към магическия реализъм – но един друг, не самороден, не странджански и не фолклорен, а вторичен,
собствено литературен и модерен магически реализъм.
Що се отнася до заглавието „Видение в Мемфис”, то, макар да звучи с поизтърканата тривиалност на Холивуд, всъщност е име на кораб – древноегипетски, един от
първите; и това е поредната връзка със странджанската магика (чрез богинята Бастет,
чиято гробница, поне според местните легенди, охотно закрепени и в туристическите справочници, се намира тъкмо тук, в Странджа).
...И така, много женска във всичките измерения на „женското” проза – широко
леещ се „поток на съзнанието”, който е единственият вътрешно адекватен начин
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да се изговори потока на самия живот, където всичко се сплита в общ, единен, неразграничим разказ – и така наречената реалност, но и видението, въображението,
споменът, неусетно превърнал се в илюзия (например въобразеният сюжет около
кораба „Видение в Мемфис” – въобразен като сюжет на филм с Клаудия Кардинале
в главната роля).
В този колаж от въобразеност и спомен, уроборосно сливащи се, оживяват между другото и най-конкретни исторически времена (70-те и 80-те години на миналото столетие), които – не е трудно да се досетим – са личният Златен век на самата
авторка Но лично преживяното е непрестанно дублирано, удвоявано, пречупвано,
камуфлирано и в крайна сметка отмествано през различни quasi-реалности, през
книги и филми („Момчето си отива”, „Познавах я добре”, „Кет Балу”, „Слънчогледи”),
а вътрешният Аз на героинята, героините или авторката се размива с имагинерните
сенки на целулозни същества, представени от София Лорен, Стефания Сандрели,
Клаудия Кардинале... Може и да не съм прав (както гласи една култова реплика в
друг български филм), но при цялата сложно конструирана система от отместващи
призми все пак съм изкушен да чета този роман като автобиографичен – не само
лично, а и колективно, като автобиография на едно поколение.
И още нещо: въпреки едроформатния разказ, въпреки цялата си литературност,
огледално разтваряща се навътре, романът е много конкретен, предметен, зрим, изпълнен с детайли, с цветове и ухания – животът и епохата в цялата им синестезийна
пълнота.
С това завършвам.
Ако трябва да обобщя впечатленията си, освен казаното в началото, бих изтъкнал
две неща. Първото е, че силните, утвърдените, националните бургаски автори, при
цялата условност на подобно деление: имам предвид главно Керана Ангелова, Иван
Сухиванов, Николай Фенерски, препотвърждават по категоричен начин присъствието си. От друга страна – много силно, ярко присъствие и на една „втора вълна”
бургаски автори: разказите на Живка Иванова и романовата дилогия на Ваньо Вълчев категорично прекрачват отвъд „бургаското”, влизат в мащаба на националния
литературен живот; немалки са достойнствата и на романа на Георги Йочев. А като
притурим и документалните книги на Румяна Емануилиду и Георги Ингилизов, смело се наемам да определя 2016-та като щедра за бургаската проза.
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Тази година се навършват 130 години от
рождението на автора
на настоящата статия Христо Досев. Той е
единствения българин
живял до Ясна поляна и
контактувал продължително с Лев Толстой за
което пише в книгата
си „Близо до Ясна поляна
1907-1909г. ”Последовател е на толстоизма и
основател на комуна в
с.Ясна поляна, Бургаско
и до гр.Майкоп, Кавказ.
Основател е на сп. „Възраждане” /1907-1935г./ и
на Българския вегетариански съюз-1914г. Роден
е в Стара Загора в богато семейство, следвал в
Женева и живял последните десет години от
живота си в Русия, в средите на толстоистите
и високо ценен от тях.
Близък до Вл. Чертков,
който е най-добрия приятел и съратник на Лев
Толстой, живее в неговото имение в Телятинки
до Ясна поляна.
Христо Досев превежда от ръкописите
на Толстой, негови философско-религиозни студии и др.

I. Разпространението на възгледите на Толстой в България
Сред голяма група българи Толстой се ползва с особено влияние и
симпатии. У нас го знаят и четат почти всички, и образовани и необразовани. Толстой или го признават като велик учител, изцяло, с всичките му радикални идеи и изводи, или го отхвърлят също изцяло, като
объркан и вреден мислител.
Книгите и брошурите на Толстой се харчат с хиляди сред българите
и произвеждат своето действие върху умовете и сърцата на хората,
като помагат за прехвърлянето на обществената мисъл и живот на
нови, по-добри пътища.
Българите са трезво мислещ народ. Те нямат вериги, връзващи и
оковаващи ума и съвестта. Българинът е преди всичко скептик и критик. Той все изучава, все задълбава и винаги е готов да отхвърли това,
което вчера е смятал за свято. И, което е много важно в характера на
народа, с голяма непоколебимост и целеустременост върви към това,
което смята за добро и нужно за себе си.
Разбира се, сега, докато нашият народ в своята маса все още се
намира на най-ниския стадий на разбиране на живота и неговата цел,
тази черта на неговия характер му помага да върши брилянтно само
дела, гибелни за него самия. Такива са неговите тяснопартийни борби, които му служат за духовна храна през последните три десетилетия; такава е и тази ужасна война, която му донесе толкова много
лишения и страдания. Но народите се движат напред не от проблясъците на мисълта, а само от бавните крачки на опита, изнасян с дълги,
постоянно повтарящи се страдания, произтичащи от тяхното неправилно разбиране на живота и неправилни действия.
Но в стремежа си към по-добро нашият народ, подгонван от безмилостния камшик на опита, ще достигне в края на краищата до друг
светоглед, изискващ друг живот, други действия. И именно тогава,
притежавайки такива незаменими качества като свобода на ума и цялостност и твърдост на характера, на българския народ ще се падне
да изиграе важната роля на пионер в изграждането на нов обществен ХРИСТО ДОСЕВ
1887-1919
и личен живот. Този по-добър живот, към който неизменно, въпреки
всички ужаси на настоящето, върви и се приближава човечеството.
И вярвам, че в тази промяна на народното съзнание много голяма
роля ще изиграе Толстой, защото духът на неговия светоглед е близо
до духа на българския народ.
Трябва да призная, че засега българите преживяват обществена
треска, те са преди всичко и повече от всичко общественици. Религията и религиозните търсения не засягат и не завладяват толкова дълбоко душата им. И в Толстой – дори ако го признават и приемат изцяло
неговия религиозно-социален светоглед - все пак им е по-скъпо и по-
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близко неговото обществено учение. Религиозните търсения на Толстой, усилията му да
се пречисти и да направи духа си достоен за общение с Бога – което е било централна
точка на целия му живот – са близки и разбираеми на малцина от многобройните му български последователи и съмишленици.
В този свой очерк искам да разкажа как се всажда у нас Толстой, как се засилваше пропагандирането на неговите идеи, в какви външни форми се изливаше промяната на съзнанието в отделни негови последователи и, най-важното, за отказите от военна служба,
които ставаха у нас по различно време благодарение на Толстой или наред с него.
Толстой се появи за първи път в България през 90-те години на 19-ти век. Анархическият деец Спиро Гулабчев отпечата тогава неговата "Изповед", "Кройцерова соната" и
няколко малки неща. Но те минаха почти незабелязано. Тогава всички бяха страстно увлечени по политиката. Народът все още вярваше, че избирайки си управниците, ще може да
живее добре. И вярвайки в тази лъжлива доктрина, се отдаваше на политическата борба
с цялата пламенност на неговия характер.
Изминаха няколко години. Хората опознаваха Толстой повече като творец, отколкото
като реформатор на живота. През тези години се появиха неговите "Война и мир", "Ана
Каренина", "Семейно щастие" и други художествени произведения.
Но ето че най-накрая в навечерието на 1900-те години се появи един ревностен проповедник на идеите на Толстой, в цялата им пълнота. Това беше Сава Ничев, син на богат
земевладелец от Добруджа. Живеейки в Женева, Ничев се запознал с Толстой от изданията на Елпидин. Младият мъж почувствал духовно пробуждане. Старата вяра или безверието отпаднали за него. Напред видял една нова, радостна светлина. И започнал прелом
в живота. Ничев напуска университета. Узнавайки причините за тази постъпка, баща му
отказва да му праща пари. Ничев остава без опека. Но не се страхува и не пада духом.
Взема последните си вещи, отива в България и се установява в покрайнините на София,
като се настанява в някаква изоставена колиба. Последователно превежда и публикува
"Какъв е моят живот?", "Но какво да правим?", "Писмо до NN" и много от народните разкази на Толстой. Самият той съставя компилация, изясняваща основите на светогледа на
Лев Толстой.
Тези литературни трудове осигуряват на Ничев незначителни средства, достатъчни, за
да поддържат простия му живот.
Около Ничев започва да се формира група съмишленици, помагащи му в неговата литературна работа. Заражда се план за основаване на комуна. И ето че Ничев заедно с двама приятели се заселва в околностите на София, в красива планинска клисура. Заселниците построяват хижа, засяват парче земя и се опитват да се изхранват. Но опитът излиза
неуспешен. Комунарите изоставят стопанството и се връщат в София. Сега замислят поподходяща за тях работа: да създадат списание и издателство, имащи за цел да запознаят
българското общество с идеите на Толстой. Българите са народ много смел и самонадеян.
Само с някакви си сто лева в джоба и няколко съмишленици, те – Ничев и неговите приятели - започват да издават месечното списание "Нова дума". Списанието, въпреки всички
неблагоприятни условия, просъществува година и половина, като хвърля много светлина
върху живота и учението на Толстой.
"Нова дума" не мина незабелязано. Издавано много умело, това списание предизвика
сред много българи интерес към светогледа на Толстой. Основното му достойнство беше
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популярността.
Но ето че едно събитие предизвика цяла буря. Младият войник Георги Стоилов Шопов
се отказа от военна служба.
За Шопов пишеха и говореха навсякъде. Когато го съди военен съд при открити врати,
то на съда присъстваха много слушатели и зрители.
Пламенен ентусиаст, при това надарен с ораторски талант, Шопов произнасяше гръмките си речи в защита на своите идеи и своя отказ, като същевременно разобличаваше
православието, военщината и държавата. Неговите речи се препечатваха във вестници и
списания. За тях говореха навсякъде, толкова силно това дело раздвижи обществената
мисъл.
А след като Шопов излежа присъдата си в дисциплинарна рота и тръгна да издава списание "Лев Толстой", в него започнаха да се вслушват още повече и идеите на Толстой
наченаха да проникват в по-широки слоеве на българското общество.
В същото време се появиха, покрай многото малки брошури на Л. Николаевич, и основните му съчинения: "В какво е моята вяра", "Царството Божие" и "За живота". Списание
"Лев Толстой" просъществува само 4 години. Но веднага след него, в началото на 1907
година, започна да излиза ново списание "Възраждане", посветено отново на проповядването идеите на Толстой. То беше най-доброто от всички предишни списания с толстоистка
насоченост. Светогледът на Толстой намери на страниците на "Възраждане" най-всестранно отразяване. Във "Възраждане" вземаха участие не само български писатели, но и много от руските приятели на Толстой; във "Възраждане" се публикуваха също и много нови
произведения на Л. Николаевич, които не можеха да се появят в Русия заради забраната
на цензурата. "Възраждане" беше дело на няколко смелчаци ентусиасти, които основаха собствена земеделска общност на брега на Черно море; оборудваха малка печатница,
сами пишеха статии, събираха материали, набираха, отпечатваха, издаваха брошури и
разпространяваха своето списание и брошури.
"Възраждане" обединяваше все повече хора около себе си. Започнало делото с 15 лева,
издателството се разрастваше все повече и повече. За 2-3 години издаде освен списанието
още стотици книги на самия Толстой и на близки до неговата насока на мисли писатели.
Между другото бяха отпечатани "Евангелие", "Християнското учение", "Учението на Христос за деца" и "Кръг на четене" на Толстой, "Анархизъм" на Елцбахер, "Цивилизацията" на
Карпентър и др.
Книгите и брошурите на Толстой, разпространявани из всички градове и села на България от странстващи апостоли на новото учение, будеха умовете и съвестта на хората.
Променяше се не само разбирането на живота, променяше се и самият живот.
Имаше още няколко нови отказа от военна служба. Те не минаха незабелязано. За тях
говореха не само сред войниците, за тях се свикваха митинги, на които се водеха спорове
за и против войната, а в съдилищата самите подсъдими в защитните си речи проповядваха
пламенно своите идеи...
Сега, когато над България премина кървавата вълна на войната, когато почти целият
народ, като хипнотизирано стадо, тръгна към смърт и насилие – тези, които бяха докоснати от лъчите на Толстой, се отдръпнаха от задаващия се над всички нас ужас и го прокълнаха. Те не се главозамаяха от възхвалата на братоубийството и националния възторг на
победител. Все така, както и преди, те стоят настрана от това, отричайки всякакво насилие

170

MOPE

и проклинайки всякакво убийство.
Но тези хора бяха твърде малко, за да могат да имат влияние върху хода на общия
живот на нашия народ.
И все пак, те показаха своя протест: едните – слабите, които се страхуваха да се откажат, със своето постоянно възмущение и критика на цялото това безумие, жертва на което
станаха балканските народи; другите - силните, със смелия си отказ да вземат участие във
войната. И трябва да отдадем дължимото на далновидността на нашите военни власти.
Те, в по-голямата си част, не се разправяха с протестиращите, знаейки, че тази бомба със
закъснител, като квас в тесто, ще предизвика само нежелателно за тях брожение сред
войниците. Тези хора и тези, които категорично отказваха да служат по време на войната,
и тези, които просто не искаха да вземат непосредствено участие в сраженията, властите
заобикаляха с мълчание: или не ги закачаха, като ги освобождаваха по някакъв начин от
военните задължения, или им възлагаха цивилни работи.
За всичко това искам да разкажа в следващите глави.
II. Отказ от военна служба на Г. Шопов
Георги Стоилов Шопов е роден в малкото планинско градче Панагюрище, в бедно семейство на трудови хора.
Буен, умен, самолюбив, изключително самоуверен и енергичен, той, въпреки всички
пречки и трудности, посещава отначало градското училище в родния си град, а след това
гимназията в София. Но все пак не успява да завърши училище – не му достигат средства
за това и Шопов се чувства принуден да напусне училище и да търси някаква работа. И
той работи ту на държавна служба като обикновен писар, ту при различни частни лица.
Така живее до 1900 г., когато е призован за военна служба… Горд, непреклонен и честолюбив, той не можел да търпи това потъпкване на личността. Той чувствал непреодолимо желание да протестира, да изобличава. Но това възмущение, този протест му били някак неопределено смътни. Липсвала му онази капчица квас, която можела да утаи целия
смут на неговата възмущаваща се душа и да излее неговия протест под формата на строен
социално-нравствен светоглед. Тази пречистваща капка била за Шопов запознаването му
с възгледите на Л.Н. Толстой. Очите му се отворили и той видял, усетил в каква форма
трябва да излее своя протест срещу настоящия строй и срещу неговата груба опора – военщината.
Трябва да призная, че дълбоките религиозни търсения на Толстой останали почти чужди на общественика Шопов. В светогледа на Толстой Шопов бил привлечен главно от неговия протест срещу несправедливостта на съвременния ред и призива за непосредствена
лична борба с него. Шопов видял, оценил и обикнал у Толстой предимно анархизма. Религията била за Шопов само добавка към неговия анархизъм.
Но както и да е, след като прекарал известно време в телеграфната рота в село Княжево, близо до София, и след като посетил няколко пъти карцера за неподчинение, Шопов
все повече осъзнавал, че трябва да се освободи от това неловко и неприятно положение
с решително и смело действие. Точно това действие било отказът му да изпълнява военна
служба.
На 24 април 1900 г. той отива в града, смъква войнишките дрехи и ги изпраща заедно
с писмо по пощата на своя командир. Ето текста на писмото:

MOPE

171

До Г-н Началника на телеграфния парк в село Княжево
"Чували сте, че е речено: Обичай ближния си и мрази врага си. А аз ви казвам и т.н.
(Мат., V, 43-44)
"Но Петър и Йоан им отговорили и им казали, и т.н. (Деян., IV, 18)
М.Г.
На 15 февруари тази година бях призован да изпълня някакви задължения към някакво
отечество – т.е. бях призован да бъда войник. Но против кого ще воювам? Против тези ли,
които са като мен; против тези ли, които са творения на същия създател, чието творение
съм и самият аз? На кое отечество да служа, когато цялата Божия земя е отечество на човека? На което парче от Божията земя човек намери място за себе си, там може да остане и
да живее. Към коя нация да принадлежа, когато според моето убеждение националността
не е нищо повече от разлика в езиците, обичаите и нравите на хората? На кой княз да служа, когато човекът е създаден с разум и свободна воля, и трябва да бъде сам на себе си и
господар и император? Това, което хората наричат власт, за която много хора мислят и вярват, че е предназначена от провидението за насочване на човечеството по пътя на доброто, истината и правдата – не е нищо друго, освен резултат от общественото невежество, от
обществените пороци. Защото, ако тази власт беше предназначена за грижата и за благото
на човечеството, тя би трябвало да бъде толкова непорочна, толкова чиста и съвършена,
колкото непорочен, чист и съвършен е Бог. Доказателството, че властта не е създадена от
Бога, е фактът, че човекът е бил създаден с разум и свободна воля, следователно, той е
независим и трябва да се подчинява само на своята съвест - този вроден съдник, който го
съди, когато върши зло. Човекът е зависим само от вродения в него божествен глас, а ако
беше лишен от него, нямаше да е по-различен от животните, и тогава щеше има нужда
от господар; но тъй като е създаден със свободна воля, следователно властта не само че
не е от Бога, но е само продукт на общественото невежество, и поради това предизвиква
чувство на възмущение и отвращение у всеки просветен човек.
Няма да служа повече на никого другиго, освен на собствената си съвест; моето отечество е цялата Божия земя, на която имам право да живея до момента, в който ще напусна този свят; моята народност е цялото човечество; аз съм сам на себе си цар, защото съм
създаден с разум и съм свободен да Му се подчинявам. А тъй като моят разум ме заставя
да гледам на властта и националността като на следствие от общественото невежество и
ми поставя задачата в живота да правя добро на всички и никому зло, и тъй като не признавам никакво въображаемо поданство, и не искам граждански и политически права, то
моля да ме оставите да слушам гласа Му, на когото никога и за нищо няма да противореча,
и да следвам пътя, който ми сочи моят разум. Аз се боря срещу злото на този свят и моето
оръжие са добрите дела.
Може би ще ви се сторя враг на днешните порядки, но аз гледам на тях като на нещо
вредно за човечеството – нещо, което трябва да изчезне пред светлината на истината.
Ако искате да знаете защо се отказвам сега, а не по-рано, то ви отговарям, че по-рано, въпреки че се възмущавах от военната служба, нямах нравствената сила да откажа да
участвам в нея. Ако, накрая, мислите и сте убедени, че преча на развитието на човечеството, то сложете край на моето съществуване, отнемете от мен това, което не сте в състояние
да дадете.
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Заявявам ви, че вече съм свободен човек и нямам никаква работа в казармата; а ако
ви трябвам, можете да ме намерите в ресторант "Смоковски извор", булевард "Мария
Луиза" в София.
Изпращам ви по пощата войнишката си униформа.
Г.С. Шопов
София, 24 април 1900 г.
Така Шопов приключил с военната служба. Обаче след два дни го хванали и отвели в
същата част, където служил преди. Там се опитали да го убедят, да го уплашат със закани
и с карцер, и с побои. Но нищо не помогнало. Въпреки честото обезсърчаване, достигащо
понякога до отчаяние, Шопов бил все така твърд в своя отказ.
Ето някои откъси от писмата му от това време, от които е видно и неговото настроение,
и отношението към него на началството, отношение жестоко и глупаво.
"Скъпи мой, вчера фелдфебелът ми нанесе силни удари със сабята по главата. При това
студените плочи в карцера ми действат много зле. Тежко ми е. Но не мога да отстъпя пред
уговорките им. Засега все още съм бодър, но какво ще стане по-нататък – не зная.
"Скъпи мой, сега е 2 часа през нощта. тук всички спят. Само аз бодърствам и на слабата
светлина, достигаща в килията ми през пролуката, ти пиша тези редове.
Току-що излязох от болницата. К. се опита да ме разубеди, но нищо не излезе. Вчера не
отидох на проверка. Б. узнал, че съм се върнал и веднага дотича и заповяда да ме държат
под най-строг надзор. Вчера отказах да отида на учение. Заведоха ме при капитана и той
ме наказа с 4 часа под оръжие. След това ме хванаха и насила ми навлякоха раницата, шинела, напъхаха ми оръжието и ми наредиха да стоя мирно. Заради това, че все пак стоях
в поза свободно, старшият подофицер Х.Т. ме удари по коляното и извика: Ако паднеш,
има лекар, ще те излекува."
През целия ден, докато другите бяха на учение, аз стоях под оръжие. Л. ме видя и попита: "Е, ще ходиш ли на учение или ще стоиш с раницата?" Отговорих му: "Всичко ще изтърпя, само против съвестта си няма да тръгна." Той каза: "Млъкни. Искаш да ни поучаваш
ли." и ме изруга. После нареди да ме арестуват и да ме изкарат на учението. Днес отказах
да ида на учение, но ме изкараха насила. Надянаха ми раницата, шинела и оръжието и
ме вкараха в строя. Наредиха "Преброй се!”: Първи, втори... Но когато дойде моят ред, аз
нищо не казах. П. се приближи към мен и ме дръпна за носа. Повториха. Отново мълчах.
Офицерът дотича и ме удари с юмрук в лицето. Пак не се подчиних, той ме удари отново.
Заповядват да се обърнем на дясно - аз не помръдвам. Наредиха на един войник да ме
бута, за да не изоставам. Той ми вдигаше ръцете, преместваше ми краката, обръщаше ми
главата, докато накрая офицерът не се убеди, че няма да няма да успее с мен и заповяда
да ме отведат и да ме поставят под оръжие.”
"После ме отведоха в карцера. Моята клетка е дълга и тясна като гроб. Войниците се
отнасят много добре с мен. Някои изпълняват точно вменените им задължения спрямо
мен, други, от съжаление към мен, проявяват снизхождение.”
Когато всички увещания и наказания не помогнали и не пречупили волята на отказалия се, началството прибягнало до последното средство – до помощта на свещеника, с
надеждата, че той най-накрая ще успее да обори мотивите за постъпката на Шопов и да
му докаже колко погрешно разбира идеите на Христос.
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На осми юни Шопов бил откаран под конвой в църквата, за да го накарат да положи
клетва.
– Ти, млади войнико, трябва да се закълнеш пред кръста на Спасителя и на Светото
Евангелие, че ще служиш вярно на царя и родината, и че ще изпълняваш всичко, което ти
заповяда началството – и свещеникът пристъпил към Шопов с кръста в ръка.
Шопов му отвърнал:
– Преди всичко, М.Г. трябва да знаете, че аз не съм войник.
– А какъв си?
– Просто човек.
– Но ти трябва да знаеш, че като човек си длъжен да отдаваш божието Богу и цезаровото Цезарю – и именно затова те доведоха тук, за да се закълнеш във вярност към Царя
и Отечеството.
– Точно това и правя. Цезарят може да ми отнеме всичко, освен моята нравствена свобода. Той може да разполага с тялото ми както си иска, но душата ми принадлежи само на
Бога, Единственият, на когото мога да давам отчет за своите постъпки. Да взема оръжие
и да се науча да убивам е противно на моето нравствено чувство, и това не мога да дам
на Цезаря. Освен това, в самото Евангелие, пред което ми предлагате да се закълна, Исус
категорично е забранил клетвата, когато се иска за лоши цели (Мат. Гл. 5. ст. 37)
– Няма да спорим тук – казал Л., – накарайте го да се закълне, отче.
– Но нали виждаш, че не иска, – отвърнал свещеникът.
– Защо не искаш да положиш клетва? Защо тогава си дошъл тук? – Гневно попитал Л.
– Доведоха ме.
– Марш в карцера, ако ще и да пукнеш там – извикал Л., и конвоят отвел Шопов под
арест.
Така приключил за Шопов инцидентът с клетвата. След това е редовен гост ту на карцера, ту на болницата. Често го посещават близки съмишленици, както и любопитни любители на дискусиите. За него говорят навсякъде, пишат, одобряват или критикуват във
вестници и списания.
Накрая, на 11 ноември бил изправен пред военен съд при открити врати. Това необикновено дело привлякло огромна публика, която дошла да слуша смелите речи на човека,
който не се побоял открито със своя отказ да тръгне срещу цялата брутална сила на съвременния строй.
Прокурорът в своите речи обвинявал Шопов във всичко. Но само не в това, с което
самият отказващ се обосновавал своя отказ – с противоречието на военната служба с основите на религията, която е призната от всички и която учи на смирение, а не на насилие,
на прошка и любов, а не на убийство.
Обвинявали Шопов:
За самоволна отлъчка от казармата.
За неизпълнение на заповедите на по-нисшите командири.
За неизпълнение на заповедите на офицерите, и
За отказ да положи клетва…
Съдът осъдил Шопов на 3 години в дисциплинарна рота и на 2 месеца строг тъмничен
затвор.
Дали му правото да обжалва, от което той се възползвал и обжалвал присъдата.
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На 8 май се състояло второто дело.
Военната прокуратура поискала намаляване на присъдата на 1 ½ години, като зачела
предварителното му задържане (една година).
След речта на прокурора, думата била дадена на Шопов.
Речта на Шопов направила силно впечатление на публиката. Съдиите били смутени.
Но въпреки това отново осъдили Шопов на 3 години в дисциплинарна рота.
Делото отново било касирано и разгледано пак на 23 юни. Шопов отново произнесъл
защитна реч, като искал да се оправдае въз основа на самите закони. Но не обърнали внимание на неговите аргументи и той трябвало да отиде в дисциплинарна рота.
Животът продължил както обикновено – с възходи и падения, с възторзи и разочарования.
След изтърпяване на наложеното му наказание Шопов бил освободен веднъж завинаги от военна служба.
Веднага след освобождаването му от затвора Шопов се заел да проповядва идеите си.
Започнал да издава списание "Л.Н. Толстой ", което с голяма трудност просъществувало
три години. В списанието на Шопов намерили отзвук само анархистичните и антицърковните възгледи на Толстой. Повечето от статиите, поместени в списанието, били оригинални, с много рязък тон и насочени към унищожаване на съществуващите заблуди относно
църквата, военщината и държавата. Освен списанието, Шопов превеждал и публикувал
много от произведенията на Л. Толстой: "Царството божие е вътре във вас", "За живота",
"Какво е религията?", "Единственото средство", "Големият грях" и много други. А също
така и голямата антимилитаристична книга на белгийския професор Гамон "Психология
на военната професия".
Сега Шопов има известно в България издателство, в което отделя голямо внимание на
пропагандирането на възгледите на Толстой.
По време на последната война от Шопов не са изисквали изпълнение на никакви "отечествени" задължения.
III. Отказ от военна служба на Миню Попов
Миню Пенев Попов е роден през 1885 г. в село Караджа Муратли, Новозагорска околия. Баща му бил подред селски учител, писар, кмет и накрая земеделец. След като първо завършва началното селско училище и след това трикласното градско, Миню Попов
започва своя скиталчески живот – ту се мести от село в село, работейки като писар, ту се
връща у дома без пукната пара, за да живее с близките си и да им помага в земеделската
работа. През 1905 г. се увлича по социализма, тъй като видял в него желание да се помогне на трудовия народ. Но година по-късно случайно му попада брошурата на Толстой
"Към работния народ", която предизвиква преврат в душата му. Той вижда грешката на
социалистите да направят обществен преврат, без да се погрижат първо за нравствения
преврат в душите на хората. Започва да симпатизира на толстоистката социална реформа, и по-специално на неговите проповеди за връщане към природата, към земеделския
труд. Дете на земята, Попов не можел да не усети правотата на този призив на Толстой.
В началото на 1907 г. Попов отива войник. Казарменият живот го измъчва. За него станало непоносимо това безразсъдно и безотговорно себеотдаване в подчинение на началството. Но все още не може да се ориентира добре в положението си. По това време му
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попада в ръцете "Възраждане" и цялата му литература. И получил тласък, който го тласнал
напред. Тогава всичко вече му станало ясно, той почувствал, че повече не може да бъде
войник. На 24 октомври напуснал казармата, не казал на никого за това, и отишъл на село,
където започнал да работи с баща си. По разпореждане на военните власти, той бил арестуван и върнат в полка. Последвал 10-дневен арест – за вразумяване. Но Попов не мислел
да се вразумява. Излизайки от ареста, той свалил войнишките си дрехи и ги изпратил на
полковника с писмо:
"Моите дрехи: шинел, куртка, панталони, фуражка, обувки и вратовръзка оставих в лавката на Генчо Георгиев.
Отказвам се от военна служба.
29 октомври 1907 г.
М.П. Попов
Нова Загора "
52 часа по-късно бил арестуван. Социалистите, негови неотдавнашни приятели, осъдили постъпката на Попов на извънредно събрание и след неуспешен опит да го убедят да се
опомни, т.е. да служи "както служат всички", го изключили от организацията.
Тъкмо тогава започнах да посещавам Попов в затвора. Той беше с бодър дух, весел,
безгрижен. У него имаше някакво радостно вълнение, подобно на това, когато очакваме
среща със скъп човек. Той беше лишен от възможността да чете и пише. Но понякога с помощта на приятели и добри войници успяваше да преодолее тази липса.
Полковникът, загубил всякаква вяра във възможността да убеди Попов да се откаже от
своите "заблуди", събрал войниците и се обърнал към тях с дълга реч, като им изтъкнал, че
постъпката на Попов е безумна и че дълг на всеки гражданин на държавата е да служи за
нейната защита. Той завършил така: "Попов е луд и дори не си струва да бъде наказан. Но
ние все пак ще го накажем, за да предотвратим възможността други войници да последват
примера му."
По повод на тази реч на полковника написах тогава във "Възраждане":
"Но ще могат ли наказанията да спрат безумието по света? "Лудостта" се засилва все
повече и повече и в близко бъдеще ще обхване целия свят и ще го преустрои - ще създаде
един нов свят, където нито един "луд" няма да убива, и всички ще се обичат и ще си помагат един на друг. И за настъпването на това "лудо царство" на любовта и безкръвието
постъпките на Попов и други като него правят много."
Сега сме свидетели на ужасно клане и озверяване на нашия народ. И все пак вярвам,
че всичко това са само гърчове на стария светоглед, че през тази мъгла на кръв и жестокост хората все пак ще започнат все повече и повече да виждат животворната светлина на
изгряващото слънце на един друг светоглед, друг живот, друго отношение на човек към
човека.
На 15-ти януари 1908 г. в Пловдив Попов беше съден от военен съд. За това ще говоря
по-подробно по-нататък. Сега бих искал да цитирам откъси от писмата му до мен преди
началото на процеса и след процеса, за да дам представа за душевното му състояние.
"...Началството започна да не се шегува с мен. Посещават ме офицери – едни ме убеждават, други ме заплашват или бият. Постоянно ме безпокоят караулни началници, разводачи и разни други с въпроси, съвети. Аз съм спокоен и търпя... Началството се обърка и
се люшка като пиян човек. Сега съм под строг арест... Бодър и весел. Готов съм да понеса
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най-ужасните мъчения и унижения заради Христа...
Разбира се, нито веднъж не се уплаших от онези, които убиват тялото, а до душата не
могат и да се докоснат... И тук, в Пловдив, не минава и ден без при мен да не идват офицери да ме убеждават или да поспорят. Нашите разговори обикновено се свеждат до това:
Офицер: Защо си облечен в цивилни дрехи?
Аз: Защо трябва да съм във войнишки?
Офицер: Задължение на всеки човек е да служи войник, за да защитава ближния си.
Аз: Знам как войниците защитават ближните си. Защо, в такъв случай, изпращат войници да стрелят по работниците и да ги убиват?
Офицер: Разбира се, че ще изпращат, щом те нарушават закона.
Аз: Кой създава тези закони?
Офицер: Народът чрез неговите представители.
Аз: А аз ще ви кажа, че ако наистина народът създаваше тези закони, никога нямаше
да сложи на децата си такива вериги: да ходят в армията, да плащат такива тежки данъци
и т.н.
Офицер: Тогава кой прави законите?
Аз: Земевладелци, фабриканти и тем подобни, адвокати, офицери и други.
Офицер: Вие сте вреден за обществото човек, защото чакате да ви хранят.
Аз: Вие сте причината за това.
Офицер: Слушайте, вие сте цвете, което е цъфнало много рано и скоро ще изсъхне.
Аз: Може да съм цвете, израснало сред тръни, но няма да загубя своя цвят и мирис..."
Сутринта на 15-ти януари залата на Пловдивския военен съд беше препълнена с млади
хора, които бяха дошли да слушат делото на Попов.
С важен и мрачен тон председателят откри заседанието:
– Днес ще се гледа дело номер 134 на редника от 32 пехотен полк Миню Пенев Попов.
Вашето име?
Следват обичайните въпроси за име, произход, професия и т.н. на подсъдимия.
Призовават свидетели. Прочитат обвинителния акт. Както винаги в такива случаи обвиняват Попов във всякакви глупости и упорито премълчават това, че неговият отказ да
служи в армията се основава на учението на Христос, признавано от всички формално и
само на думи, но приемано от Попов като безусловно ръководство за неговото поведение
и постъпки. Обвиняват Попов в това, че:
1) На 19 октомври отишъл в града без разрешение на началството и когато адютантът
изпратил за него войник, той отказал да се върне – деяние, наказуемо по чл. 152 и 129 от
Военно-наказателния закон;
2) На 18 октомври адютантът му заповядал да се обръсне, а той отказал - деяние, наказуемо по чл. 129 от Военно-наказателния закон;
3) На 29-ти същия месец самоволно се отлъчил от своята част и облякъл цивилни дрехи
- деяние, наказуемо по член 152 от същия закон.
В същия обвинителен акт се отбелязваше, че у Попов се оказали следните книги: "В
какво е моята вяра?", "Царството Божие е вътре във вас" и "Кръгът на четене" на Л.Н. Толстой, а също "Живота и смъртта на Дрожин" и книгата "Моят отказ от военна служба" на
Шкарван.
След прочитането на обвинителния акт председателят попита подсъдимия не иска ли
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да се възползва от защитата на някого. Отговорът беше: не. Тогава председателят започна
да говори и, обвинявайки го, каза точно същото, което вече беше изложено в обвинителния акт. После попита Попов:
– Признавате ли се за виновен?
– Не.
– Искате ли да дадете някакви обяснения?
– Не искам да давам никакви обяснения.
– Дежурен, кажете на свидетелите да влязат. А отчето тук ли е?
Попов се намесва:
– Ако зависи от мен, аз ги освобождавам от клетва.
Председателят не се съгласява и се заема сам да подведе свидетелите под клетва. След
разпита на свидетелите отново питат Попов:
– Имате ли да кажете нещо в допълнение към вашето дело?
– Нищо.
– Давам думата на прокурора.
Прокурорът: * (* Тук цитирам дословно речта на прокурора, записана стенографски от
моя приятел Д. Юруков. Дори е неловко от такава реч). Господа съдии. Макар че обвиняемият се съди за неизпълнение на заповедите на началството, обаче, за да не помислят
хората, напразно!, че той е поумнял толкова, че е изпреварил другите, ще се опитам да
поставя въпроса на научна основа и да докажа, че обвиняемият много греши.
Председателят: Само по-накратко.
Прокурорът: Ще бъда кратък. Тъй като ответникът отказва да има каквито и да било
идеи, фактът, че у него са намерени 2-3 съчинения на Толстой, показва, че той просто се е
увлякъл по тези писания, не е могъл да ги разбере и прецени. Тези съчинения, господа, са
известни в целия свят: сред многото от тях ще спомена "Изповед", "В какво е моята вяра"
и "Царството Божие". Но за да ги разбереш е нужен огромен ум и човек, след като ги прочете трябва да се отнесе към тях по-критично; а на подсъдимия, както виждате, не достигат такива качества. Затова трябва да разгледаме и въпроса за това дали проповедите на
Толстой се отнасят до настоящето, дали нямат различен характер, и трябва да си обясним
целта, която преследва знаменитият писател с неговите съчинения…
Обаче, ако оставим настрана Евангелието, целият този процес се свежда до това, че
подсъдимият не се обвинява в нищо повече от това, че умишлено не е изпълнил заповедите на адютанта, за което, господа съдии, законът изисква от 8 до 18 месеца наказание в
дисциплинарна рота, което сега е увеличено, така че 9 месеца се превръщат в 1 ½ година, а
1 ½ година – в 3 години. А че има умисъл, е видно от това, че той дори не иска да отговаря.
Така че умисълът е налице и моля да му бъде наложено наказание: една година в дисциплинарна рота. Може би така той ще осъзнае своята грешка и ще се поправи, а после,
когато изтърпи наказанието си и бъде освободен, да постъпва както си иска. Той трябва
да бъде наказан по членове 152 и 129 от Военно-наказателния закон. Това е всичко, което
имах да кажа..."
Това е всичко, което имал и можел да каже, ученият представител на държавното правосъдие и защитник на милитаризма. Прокурорът не могъл да измисли нищо по-съществено в противовес на мотивите за отказ на Попов, освен няколко истории с баснословно
и изопачено съдържание за Толстой, духоборите и Диоген. И още заплетено изложени
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съображения за необходимостта от военщина и умишлено изопачаване същността на самия отказ.
След тази забележителна реч председателят даде думата на подсъдимия, който пламенно, силно и сбито изказа тези свои възгледи, следствие на които е неговият отказ от
военна служба.
Попречиха на Попов да се изкаже докрай, като се заядоха заради неговия израз "тъмни хора". След като Попов заяви, че при такива обстоятелства не иска да говори повече,
съдът се оттегли на съвещание. След 15-20 минути съдиите отново се появиха с вече готова присъда:
"Днес, 15-ти януари, 1908 г., Пловдивският военен съд разгледа дело 3 134. 1907 г. на
редника от 32 пехотен полк Попов М.П. и го призна за виновен: 1) за умишлено неизпълнение на заповедта на неговия началник да се върне в казармата; 2) за неизпълнение на
заповедта на същия началник да се обръсне; 3) за самоволна отлъчка от неговата част
и 4) за обида на военния съд по време на изпълнение на служебните му задължения.
Предвид на това го осъдиха 1) за двукратно неизпълнение на заповедта на началника, на
основание чл. 129 от Военно-наказателния закон на 6 месеца в дисциплинарна рота; 2) за
самоволна отлъчка, на основание чл. 152 на 15 денонощия строг арест, и 3) за обида на
съда по време на заседанието, на основание на членове 82 и 120 от Военно-наказателния
закон на 1,5 година в дисциплинарна рота, а общо за първите две престъпления на изпращане в дисциплинарна рота за две години."
Дадоха на подсъдимия правото в продължение на 7 дни да обжалва решението на
съда в Главния военен касационен съд.
Два дни след съда Попов ми писа подробно за хода на делото. В писмото му се усещаше, че той е убеден в правотата си и че е готов да изтърпи спокойно всичко, което може
да последва от решението му да не бъде войник.
"Вчера - пишеше той в писмото си, - дойде при мен капитан П., убеждаваше ме да се
покая и да обжалвам присъдата. Отговорих, че ми е безразлично дали ще подавам жалба
или не... Може би ще бъда тук още 15-20 дни... После ще ме изпратят в София в дисциплинарна рота... Спокойно понасям и ще изтърпя всичко до края...
След няколко месеца посетих Попов в дисципа. Той беше сам в изолирана килия за
това, че не се подчинявал за нищо на началниците, не козирувал, отказвал да отиде на
работа, свободно говорел с войниците, осъждайки войната и военната служба. Бяха го
изолирали, за да не "развращава" войниците.
С мен началникът на ротата беше много любезен. Той се оплака от упоритостта на Попов и помоли да го убедя да ходи на работа и да отдава чест. Изобщо ме помоли да му
повлияя да отбие кротко присъдата си.
Мястото, където се намираше дисциплинарната рота, беше красиво, здраво. Условията за живот на затворниците също бяха сравнително добри. Даваше вид по-скоро на вилна местност с неговите градини, ливади и изглед към планината, отколкото на ужасно
място за наказание на провинилите се войници. Заварих Попов бодър и духом, и телом.
Той не се оплакваше от нищо, понасяше спокойно своя затвор и самотата. Тежеше му само
едно нещо: липсата на книги, четенето на които би могло да запълни свободното му време. А свободно време имаше предостатъчно.
Оттогава не съм виждал Попов.
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Попов прекарал само една година в дисциплинарна рота и отново бил даден под съд
за често повтарящо се неподчинение. Този път бил осъден на още четири години затвор.
Тази присъда той трябвало да излежи в различни български затвори. Накрая, през септември 1912 г., точно когато на Балканите избухна тази ужасна война, не можах да узная какво
е станало след това с Попов, защото у нас сега всичко се обърка и наистина нищо не може
да се разбере.
IV. Отказ от военна служба на Сава Кръстев и Илия Цонев.
Сава Кръстев е роден през 1882 г. в град Търново, където прекарал детството си и завършил гимназия. Като гимназист се увличал по социализма, но след като се запознал
с "Възраждане" и неговата литература, променил радикално разбирането си за живота.
Докато преди се стремял да направи изгодна кариера, сега видял, че това изобщо не е
нужно на ума. Сега започнал да се стреми към прост, трудов живот. Напуснал гимназията
току преди завършването, той отишъл при родния си чичо на село, започнал да живее
и да работи с него, радвайки се на загубения преди, но сега съзнателно възвърнат труд
сред природата. Няколко месеца по-късно Кръстев, заедно със своя съмишленик, селянина Илия Цонев, се заселил в гората, като Торо; построили си малка хижа, която им струвала
не повече от 10 рубли, прекопали с лопати и мотики почти 20 декара земя, засели си жито
и зеленчукова градина. Това бил опит, и то доста успешен, да преминат към земята, да се
изхранват от нея, при това без да се възползват от помощта на поробени животни. Но този
опит бил прекъснат почти от самото начало от тази груба стихия, която бушува вече почти
една година над нашия народ - тази ужасна война. Обявили мобилизация. Призовават
Цонев. Той отказва. Арестуват го и го подлагат на различни изпитания, докато, най-накрая,
виждайки непоколебимостта му, го изпращат в полковата зеленчукова градина в град Разград, където навярно ще остане до края на войната.
Няколко месеца по-късно, попълвайки редиците на войската, заменяйки убитите и
осакатените, у нас събират младежи, за да може, след като ги обучат набързо на военни
прийоми, да ги изпратят на смърт. Призовали и 20-годишния Кръстев. За него този въпрос
отдавна е решен. Въпреки, че е страшно в такова време като настоящето да тръгне против
изискванията на държавата, Кръстев все пак чувства у себе си нравствена невъзможност
да участва в бруталното, братоубийствено дело. И той отказва. Хвърлят го в затвора, подлагат го на различни мъчения и изпитания, увещават го. Но нищо не помага. Младият мъж
е твърд в решението си да не участва във войната, но стихията бушува около него, завърта
главите на всички и отнася стотици хиляди здрави, добри, умни хора на лишения, страдания, смърт и братоубийство. Но това не може да смути и да изкара от истинския път този,
който е разбрал цялата му привидност.
На 26-ти април Кръстев ми писа:
"Може би си чул нещо за моя отказ от военна служба? Какво да ти кажа за това? Знаеш
колко е трудно, но радостно да си слуга на Бога в такива тежки времена и в такива условия. Мислих дълго и усилено преди да се реша на тази постъпка, но видях, че няма друг
избор, освен отказ. И го направих. Не го направих от гордост, не защото моята постъпка
ще стане известна на някого, който ще я оцени и ще й се възхищава, и не за да смутя военните, а само защото не можех да постъпя иначе. Пред офицерите, пред коменданта, пред
военния следовател заявявах все едно и също, че то се изля искрено и непоколебимо от
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душата ми - че ако имах вътрешна възможност, бих служил с желание само и само да не
им създавам неприятности и да не вдигам шум покрай моя отказ. Те ме мъчиха, подлагаха
ме на изкушения и всевъзможни изпитания, а при все това дълбоко в душата си чувствах
невъзможност, липса на сили, да захвърля изискванията на Бога. Чувствах го с цялото си
същество, чувствам го и сега..."
"Когато бях в затвора, от мен се заинтересува дружинният лекар, учил в руска среда,
запознат с учението на Толстой. Благодарение на него получих отначало 20 дни, а след
това още 2 месеца отпуск. Отпускът свърши на 1-ви април."
През тези три месеца в душата на Кръстев се прокраднал страх и желание да избегне
някак "тази чаша". Пише ми, че би искал да избяга в Русия или да се устрои някак в нова
България, за да остане незабелязан, живеейки някъде на село. И с тази цел тръгнал пеша
към мен за съвет. Но в писмото си по пътя пишеше, че едва ли ще успее да стигне до мен
- "навярно властите ще ме спрат някъде".
Така и станало. При прехода през Балкана Кръстев бил хванат от градските власти на
Котел и изпратен в Търново. Тук на Кръстев му станало ясно, че не трябва да върви против
Божията воля, че трябва да носи своя кръст покорно и смирено до края. И малодушието
и страха, които се били загнездили в душата му, изчезнали завчас, отстъпвайки място на
куража, безстрашието и радостното приемане на гоненията заради неговата вяра.
Оттогава, писмата му до мен излъчват спокойствие, безстрашие и вътрешна радост.
На 10-ти май ми пише от арестантското отделение:
"Получих и прочетох пълното ти с любов писмо, което целувах така, както бих целувал
теб... ти знаеш каква неописуема радост може да извика у човек писмо от такъв характер,
когато е поставен в такива условия, че трябва постоянно да се бори с изкушенията."
"Когато човек заради вярата си в Бога бива подложен на поругание и преследване
от страна на обществото, когато всички гледат на него като на престъпник, а тези добри
хора, които го познават и донякъде го разбират, го упрекват в нетактичност и крайност, а
някои дори трупат капитал от неговите слабости и грешки; такъв човек остава единствено
с неговия духовен Отец, от чиято благост и любов той черпи сила и мощ, за да устои на
стихийното шествие на съблазните. В същото положение се намирам сега и аз. Тук имам
познати сред учителите, студентите и учениците, които често ме посещават, убеждават ме
да преклоня глава и да се подчиня на властите. Често се мъчат да изобличат моите вярвания и да покажат несъстоятелността на моето разбиране за живота. Зная, че те ме обичат
и съжаляват. Но тяхното добро отношение към мен почива на незнание, и затова много
лесно избягвам техните изкушения с помощта на молитва. Това средство за съсредоточаване в себе си, чувстването на Бога в себе си, ме предпазва и ме прави недостъпен за всякакво външно зло, като в същото време влива в отношението ми към околните любовно и
разумно съдържание. Но човек колкото и да напряга вниманието си и да се грижи за себе
си, има моменти, в които чувства вътрешно униние и пустота. В такъв случай не може да
не изпитва потребност от външна подкрепа. Освен че, когато получих твоето препоръчано
писмо, бях с Бога и чувствах радост и подем, то предизвика още по-голяма радост, защото
благодарение на него по-силно почувствах, че Бог ми говори и ме укрепва чрез теб: то ще
ми дава сили и смирение в минути на слабост."
"Ти пишеш, че с нас, дори въпреки нашето желание, се случва точно това, което е необходимо за нашето духовно израстване... И затова трябва да търсим във всяко явление
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в живота и обратната му страна – страната, която ни тласка напред по пътя на духовното
познание." Това е така, това е вярно. Човек със своя слаб ум не може и не трябва да бъде
оракул на външните си положения в бъдеще; затова трябва да се предава изцяло на Божията воля, и да вижда във всичките си човешки несполуки и поражения само условия за
неговото по-положително и безкрайно нравствено усъвършенстване."
"Да, пред мен имаше дилема, която трябваше да реша така или иначе. И аз я разреших
в положителен смисъл. И сега, когато и да се надигне тя пред мен, не мога да не я реша по
този начин. Често чувствам, особено когато съм подложен на изпитание, че всичко, което
правя, не го правя аз, а някаква вътрешна сила чрез мен, сила, чиято големина и съдържание не мога да определя. А мисля, че и не ми е нужно. Ето защо при решаването на тази
дилема не мога да не се ръководя от желанието да изпълня Божията воля.
Освен това, същото обстоятелство ми открива истината за това колко опасно и пагубно
е за човека да се гордее с тези Божии дела, които върши. Самият Томас Карлайл много
правилно отбелязва, че "винаги има тъмно петно в нашата слънчева светлина: сянка, която
пада от уважението, което имаме към собствената си личност." Обратното, смирението на
човек пред Божиите дела е единственото условие, което му осигурява истинска радост и
смисъл на неговия живот."
"Изобщо, съгласен съм с всички твои мисли, които излагаш в писмото си.
Тук ти изпращам копие на моя отговор на дознанието по въпроса по какви причини се
отказах от военна служба, и писмото до дружинния командир от 18-ти полк, за да имаш
по-ясна представа за моя отказ. Ето тези копия:
"Бях в двумесечен отпуск по болест. Този отпуск свърши на 1-ви април. Обаче не се явих
в казармата по простата причина, че въз основа на моите религиозни убеждения нямах и
нямам вътрешна възможност да служа войник. Както влеченията на моето сърце, така и
наставленията на моя разум ми изясняват обстоятелството, че аз като човек, подчинен на
Бога с нравствени задължения към ближните си, без оглед на националност, племе и каста
– нямам никакво морално право да враждувам както с отделни индивиди, така и с цели
общности, и по тази причина не мога да се уча на убийство, и накрая, да убивам когото
и да е. Няма съмнение, че организираното общество, в което съм се родил и живея, има
свои собствени закони, изискващи от мен известни действия, в този случай – подготовка
за убийство, защото аз, като член на това общество, трябва да помагам, доколкото мога,
за правилното функциониране на неговия организъм. Но аз се отказвам да окажа такава
помощ, тъй като съм дълбоко убеден, че организацията на обществото не е такава, каквото би трябвало да бъде според изискванията на висшата сила - Бог; вярвам, че по този
начин със своите постъпки напук всъщност ще донеса голяма полза за нашето общество и
ще платя с това своя нравствен дълг. Така че от моя гледна точка, моята постъпка, отказа да
служа войник под знамената на армията, не е безнравствена и разрушителна за общественото благо, а единствената, която съдейства за увеличаването на истинското благо.
Това са причините, поради които нямах вътрешна възможност да се явя в казармата
след моя отпуск. Още тогава уведомих за това с писмо дружинния командир...
6.V. 1913 г.
Сава Кръстев
Завчера ме повика при себе си полковникът, с когото имах дълъг и хубав разговор. Вчера му написах лично писмо, копие от което прилагам по-долу.
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"Любезни братко,
Вашият мил тон, с който ми обяснявахте нещата и ми давахте съвети, ме настрои синовно към вас, затова и се обръщам към вас не като към длъжностно лице, а като към
брат, който, мисля, ще влезе в моето душевно положение и ще се опита да ме разбере.
Нищо повече от това не искам от вас. Това, което искам да ви кажа, всъщност ще е почти
повторение, само че в по-ясна и по-пространна форма на това, което вече ви казах.
Преди да се реша на тази постъпка, отказ от военна служба, дълго я обмислях и видях,
че нямам друг избор, освен смирено да понеса тези страдания и изпитания, които ще ми
наложат обществените закони за моята постъпка. Така и направих. Но началството се отнесе с мен по йезуитски. Подложи на мъчения не само тялото ми, но се опитваше с всички
сили да съблазни, да убие, да умъртви душата ми. Не очаквах това и изпаднах в ужас. Толкова се измъчих и уморих, че в един момент се съгласих да направя само механично това,
което искаха от мен. Но от този момент за мен настъпиха адски вътрешни мъки. Ужасих
се от моята слабост, ясно чувах в себе си укорите на съвестта, които терзаеха цялото ми
същество. Виеше ми се свят от непоносима вътрешна болка и стигах просто до ярост. Това
ме накара отново да се върна към съзнанието за необходимостта да изпълня Божията
воля, резултат от което беше завръщането ми в ареста. Там, независимо от това, че бях
подложен на глад и се намирах в нехигиенични условия, открих радостта, произтичаща
от съзнанието, че страдам за това, с което е проникнато и пропито цялото ми същество.
Може би ще си спомните трогателната сцена, с която ни запознава Евангелието – когато Исус в Гетсиманската градина с разбито сърце и убит от скръб моли своя отец да махне
чашата на страданието. Но Бог знае силата на сина си и му предлага да изпие до дъно
чашата на телесните страдания. Исус понася всичко със смирение. Така е и с всеки човек,
който иска да служи на Бога със смирение. Волята на такъв човек е зависима от волята на
неговия духовен баща и човек не може да не направи това, което прави неговият Отец. А
единствената награда - по думите на Спиноза, за изпълнението на Божествения закон - е
самият закон, т.е. познаването на Бога и чистата, свободна, непреходна любов към Него.
Руският философ Фьодор Страхов казва на едно място, че кръстът по силите на човека
не е този, който той може да вземе и остави, а този, който не може да не вземе и не може
да остави. Същото е и с всеки, дори и с най-слабия човек, призван от Бога да служи според
силите си на делото на любовта и разбирането.
Веднъж усетил призванието да служи на Бога, човек не може да не прокарва в живота
Неговата воля във всяка своя постъпка, дори и най-незначителната. И цялото внимание
на такъв човек бива насочено към това, неговите действия да запазят последователността, явяваща се необходимо условие за истинското нравствено усъвършенстване. Самият
аз не мога да не се грижа за същото нещо. Защото, както ви казах вчера и както писах на
бившия дружинен командир, правя всичко това, защото не мога да не го направя. Ако
имах вътрешна възможност да стъпча в себе си всичко това, в което единствено намирам
смисъл и радост в моя живот - бих го направил с готовност, само и само да не вдигам шум,
който ми е неприятен и, най-важното, не би ви безпокоил. Но не мога да направя това
и затова с радост и смирение (да понеса) предпочитам телесните изпитания и мъчения,
предизвикани от моя отказ, пред тези адски вътрешни мъки, които ще тровят целия ми
духовен живот, ако се съглася да служа.
Имам предвид дори най-голямото наказание, което могат да ми присъдят военните
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власти, особено при сегашното военно положение - дори да е разстрел - и все пак преценявайки себе си, чувствам, че с радост бих посрещнал както смъртта, така и всяко изтезание и изпитание.
Ето защо ви моля, доколкото това зависи от вас, като от длъжностно лице, да дадете
ход на преписката по делото за моя отказ. Ако наредите да ме върнат в строя, ще ми бъде
много мъчно, защото ще настоявам на своя отказ и ще ви причиня безпокойство. Уверявам ви, че ако направите това, като длъжностно лице, няма да мисля за вас като за виновник за тези изпитания, които ще трябва да изтърпя. Винаги ще пазя приятния спомен,
който оставихте у мен с вчерашния братски разговор.
С искрено уважение,
Сава Кръстев
9.V.1913 г.
Сега очаквам резултатите от това писмо. В момента се чувствам добре. Забелязах, че
когато търпя мъчения и лишения, ставам някак си по-смирен пред Бога и по-мил към хората. Това ме прави и по-недостъпен за животинския страх от всичко, което може да ми
поднесе съдбата. Ще ти пиша за всичко, което ми се случва. И ти не ме забравяй. Знай, че
е по-добре да пишеш, отколкото да ме забравиш...
Целувам те горещо.
Сава Кръстев
Търново 10.V.1913
След това писмо от Кръстев не искали повече да изпълнява никакви войнишки задължения. Той станал постоянен обитател на арестантското отделение и неговото дело било
отложено до края на войната. Какво ще стане по-нататък с него е още неизвестно. Но душевното състояние, в което се намира досега показва, че младежът ще посрещне всичко
със смелост.
В приложените писма Кръстев излива цялата си душа. Затова няма да цитирам другите
му писма, в които той се повтаря или му се случвало едно и също, и той го посрещал със
същото отношение.
Ще цитирам само последното му писмо до мен, защото разказаното в него е много
интересно. В старите времена щяха да го сметнат за чудо. Той пише:
"Първи юни в 11 ч. 35 мин. Сутринта тук имаше толкова силно земетресение, че всички
сгради в града се сринаха и под техните развалини намериха гроба си стотици хора. В този
момент настъпи такава паника, че е невъзможно да я опиша; никога не съм виждал нещо
подобно.
В резултат на земетресението казармите се срутиха напълно и аз излязох на свобода от
моя затвор. Сега живея в една вила. Колко дълго ще продължи външната ми свобода - не
знам. Сега никой не си и помисля да ме търси. "
V. Четири отказа от военна служба през 1910 г.
1. Боян Боев, от град Бургас, с висше образование по естествени науки. Работел като
гимназиален учител. По убеждения се доближава до теософите. Повикан в армията през
1910 г., той отказал, тъй като смятал, че подготовката за убийство противоречи на неговите
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религиозни възгледи, желаещи да установят любов и братство между хората.
Но когато Боев отказал да отиде в армията, всичките му приятели - теософи осъдили
неговата постъпка, като казали, че теософията признава законността и голямото възпитателно значение на военщината. Този натиск на близки и уважавани хора довел до това, че
Боев се съгласил да оттегли отказа си.
2. Съмишленикът на Толстой Иван Христов Гешев е родом от град Враца. По професия
бил народен учител. Отказът му се провалил полека-лека под натиска на наказанията и
уговорките на началниците - Гешев се съгласил да прослужи целия срок, като получил
привилегията да получава вегетарианска храна в казармата.
3. Стою Кацаров от с. Брезово, Пловдивска околия. Съмишленик на Толстой. За отказа
си бил осъден на три години в дисциплинарна рота. Но поддавайки се на силните молби
на своите близки и не издържайки на жестоките мъчения в затвора, Кацаров се съгласил
да доизслужи своя срок в казармата.
4. Рашо Господинов от гр. Стара Загора, с непълно средно образование. Анархист по
убеждения. Повикан в армията през 1910 г., Господинов отказал да положи клетва и да
се подчинява на началниците си. За това бил осъден на 6 месеца в дисциплинарна рота,
и след излежаване на наказанието доизслужил своя срок в канцеларията на дивизията.
VI. Шест отказа от военна служба през 1912 г. по време на турско-българската война
Петко Димов от Варненска околия. След като завършва гимназия през 1912 г. във Варна, той става учител в родното си село. Призован в края на същата година, той, като горещ привърженик на Толстой, отказва, за което е хвърлен в арестантското отделение на
град Шумен. По-нататъшната му съдба още е неизвестна.
Никола Николов, народен учител, заемащ тази длъжност от 20 години. Съмишленик
на Толстой и добър преводач на много от неговите статии и разкази. Призован на военна
служба преди войната, той заявил, че не може да участва заедно с другите войници в
сражения, защото това противоречи на неговите възгледи и за него е нравствено невъзможно. При това добавил, че би се съгласил на някаква нестроева служба. Началството
побързало да се възползва от това, и го устроило така, че да не му даде възможност да
покаже своя протест срещу военното дело.
Лулчо Спасов от с. Брезово, Пловдивска околия. Завършил гимназия в Пловдив, където
се запознал с възгледите на Толстой. Съвсем млад, тих и скромен, когато го призовали да
служи в разгара на войната, Спасов отказал да положи клетва и да участва във военните
дела. Той прекарал четири месеца в ареста, през които често го измъчвали нравствено и
властите и близките, особено възрастният му баща.
Военният съд, който разгледал делото за отказа на Спасов, го преустроил за нестроеви
работи, като по този начин омаловажил значението на смелата постъпка на младия мъж.
Иван Маринов и Константин Колев, селяни от Свищовска околия, връстници, 30-годишни. Първият служил като момче за поръчки в бургаска банка, където се запознал с
възгледите на Толстой и веднага ги възприел.
През 1908 г. се завърнал на село, за да живее от своя земеделски труд. Към него се
присъединил неговият приятел и съмишленик К. Колев - много любознателен, макар и не-
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грамотен, твърд и почти краен по отношение на вегетарианството и простия живот. Когато
била обявена мобилизацията, двамата приятели не се явили в техните части. Арестували
ги, оставили Колев в Свищов, а Маринов изпратили в Никопол.
Въпреки категоричния отказ на Колев да вземе каквато и да е било участие във военното дело, насила го изпратили на пост. На следващия ден бил намерен убит. Казват, че той,
не желаейки да служи и не чувствайки в себе си достатъчно сили постоянно да отказва,
се самоубил. Но тези негови приятели, които познавали неговата пламенна убеденост и
непоколебимия му характер, мислят, че Колев не би могъл да стигне такова състояние на
малодушие, че да се самоубие. Те са убедени, че той е бил убит - от кого - не е известно.
Маринов също заявил в Никопол, че няма да служи с оръжие в ръце и няма да участва
в братоубийство. Тогава бил преместен в нестроевата рота на 7-ма Рилска дивизия.
Киро Стефанов е родом от град Сливен. Работил като учител; преди това получил висше земеделско образование във Франция. В схващанията за живота се доближавал до
Толстой; отличавал се с мекота, сърдечност, чистота. Неговата мечта била да се засели на
село и да се изхранва със собствен труд...
През 1912 г. бил призован да отслужи шестмесечния си срок, Стефанов отказал. После,
не чувствайки в себе си сили да понесе всички изпитания, с болка в сърцето се съгласил
да довърши службата си. Войната започнала. Стефанов и този път не се решил да откаже
категорично. Когато на Чаталджа била получена заповед за настъпление, той не тръгнал
в атака, не искал да участва във военните действия. За това и заради вредното влияние
върху войниците, пред които Стефанов свободно развивал своите антимилитаристични
възгледи - бил осъден на смърт. Застреляли го на бойното поле.
***
Това са няколко факта, показващи съществуването и нарастването на антимилитаристичното движение в България.
Често непохватни, лишени от категоричност и последователност, тези откази от проливане на братска кръв все пак се явяват начало на разпадането на този ужасен остатък
от варварството, какъвто се явява войната, която е попречила и пречи толкова много на
мирното развитие и на истинския растеж на човечеството.
Тези откази са първите лястовички, предсказващи идването на пролетта. Не е далеч,
очевидно, пролетта на братството и свободата, чието идване хората толкова отдавна очакват и желаят. Твърде мъчителна и сурова беше зимата.
Нека с любов и благодарност да приветстваме предвестниците на бъдещия по-добър
живот.
Ст. Загора, 20 юни 1913 г.
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АЛФРЕДО
САЛДАНЯ

ПИСАНЕ И ПОЛИТИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ
I
Да пишеш с гласа, който диктува най-строгото съзнание,
да пишеш отвъд границите на хоровете и най-безсрамните начини,
да пишеш от самотата, солидарна с другите,
да пишеш от лишаването и дистанцията на самия себе си,
да пишеш от разликата, от брега, откъм другата страна,
да пишеш там, където думата се отваря към плурализма,
да пишеш на границата на живота със смъртта,
да пишеш от победената любов и срещу любовта с намордник,
да пишеш в такт с предаденото време,
да пишеш срещу страха, срещу течението, ненавременно.
II
Да разкажеш, да фабулираш, да докладваш света с умисъла,
че разказаният свят е вече друг,
да се вгледаш отново в небето и неговите звезди,
с риск да изчезнеш в погледа,
да произнесеш с треперещ глас раната, която отваря сърцето
и да се разпознаеш после в неточното име, което я назовава,
да говориш от тишината, онази територия, където шумът
и неведението обикновено са монети без стойност
и легитимността не е подарена, а извоювана.
Да живееш, да отминеш, както става при едно сбогуване.
III
Да пишеш е един род лишаване,
за да притежаваш накрая повече и да се намериш паднал по очи
със своята сянка или своя отказ, е да изтриеш
живяното в линиите, рисувани на хартията,
да раздереш булата на тишината и
да различиш зад тях думата, която да ни изкаже свободно.
IV
Да пишеш от барикадата думата и последния изстрел,
който да приключи с неправдата на тирана.
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***
Да умреш, за да не отхвърлиш правото да кажеш не,
макар да съзнаваш, че то може да бъде окончателната дума
и че с нея, повличани все още от желанието,
ще се отдаде последният дъх на живота.
Да умреш като крушенец, катерейки се към най-високото
на мачтата на кораб, който се отклонява от курса,
срещу всяка надежда, като свидетел, който в полунощието
на историята се опитва да разгадае тайната на злото.
Да умреш след всичко, без да знаеш дали всяка биография
е една белязана карта или един бял лист, който е
пред изписване, без да знаеш дали накрая премълчаната ще каже
с присъствието си последната дума, като изличи всичко, без да знае.
ПОРОЙ
Вали без милосърдие върху изгорената земя, когато този, който крачи, прави от езика
къща в постоянен строеж, заплашена от водата от водостока, общото място и дърветата,
шибани от бурята, изравнена от безсърдечията на историята, но предразположена да се
възправи отново напук на всичко в името на никого, в името на всички разгневени на земята.
Вали без отдих над това негостоприемно сухо плато, когато този, който крачи, се опитва
да обитава пространство, в което да е възможно, отвъд крушението, да разбере живота
като приливи, белязани от постоянния дрейф и хода на времето, хоризонт, от който да
може да се възправи срещу разрушаването и да си представя неизследвани форми на
съществуване.
Вали из ведро над площадите и улиците на градовете, усилва се бурята и водата повлича със себе си тонове гнилота, натрупани в продължение на години, стопанисвани от
експерти в търговията с политически сделки, и други грабливи птици.
Вали без състрадание над границата, когато мокрите гърбове се противопостовят на
течението, като се опитват да достигнат до земята, която се простира отвъд другия бряг.
Превод от испански: Рада Панчовска
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ХАВИЕР
БОСАЛОНГО

НОВ ЧОВЕК
Забрави което знаеш.
Изпразни паметта си.
Остави ума на чисто.
Само така можеш да станеш нов човек.
Както не знаеш да лъжеш,
ще чувстваш в тила си
дъха на слисването,
пребледняването на онези,
които противникът им разстройва,
и ще видиш в очите им
отразен уплаха, като пламък,
който бавно подхранва
кладата, която предизвиква.
И край морето пламтят спомени.
Водата винаги намира обратния път,
мимолетните знаци от предишен живот.
Не се натоварвай с куфари,
защото не са багаж, а баласт.
СВЕТЛИНА, КОНТРАЖУР
Този, който гаси лампата,
не винаги търси съня.
Понякога, в тъмното,
очите му свикват да виждат
онова, което не виждат денем:
едно затичало се момче
подир вечно изплъзваща се топка,
има един юноша с книга в ръка.
Зад стъклата на очилата му,
любов, която не намира отсвет.
Всички тях закриля сянката на поет:
Алберти, Хуан Рамон, Мачадо, Федерико;
после Анхел Гонсалес, Валехо, Хайме Хил...
всички му казват как,
разкриват защото,
докато някой пита
как ще узнаем кога.
Младежът, глътка по глътка,
пие кафето на времето и възмъжава,
окончателно баща,
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съмняващ се фар,
благодарение, както винаги, на часовете:
по малката им част, за отдих,
останалите, преследващи
същото като онова дете,
което не умееше да играе на топка.
Този, който пали лампата, вече не е същият.
НЕКА БЪДЕ СВЕТЛИНА
Запалвам един нов ден,
ако иска да ме поздрави светът
и с отварянето на прозореца броя прегръдките,
които е оставила нощта върху стъклото:
там са очакваните, които не липсват никога,
тези, които едва ли се връщат, онези, които като си тръгнаха,
отпечатаха по неизлечим начин
следите на сбогома,
докато други оставиха
незначителната пара на своя дъх
така, както зиме играехме като деца.
Смесват се спомените и настоящето,
онези, които са светлина,
и онези, чиято сянка дори не разхлажда.
Под това августовско слънце
искам само убежището на закрилящите ме,
не клонът на дървото, което ще пламти под светкавицата
на мълвата или завистта,
не хипнотичното тракане
на онези, които са змии под човешката си кожа,
не тъй сладките целувки на онези, които никога не съумяват
да различат лятото от отровата.
Ти реши кой си,
реши дали заслужавам
да открия името ти някоя сутрин
в списъка, оставян от нощта на подпрозоречната дъска.
Превод от испански: Рада Панчовска
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[БЕРЛИН]
Ведър и мощен, внимателен, семпъл,
градът не се крие от нищо.
Рани, белези,
целият стон е в него, куршумите са потопили
спомена си в камъка
на влизане в музея Алтес на острова.
После се връща спокойствието,
бял дим, пазен сред ръцете,
вторични ефекти на любовта в зимата.
Бавно, слабо,
върху малко опори
и с по-малко думи,
Националната галерия.
Почувствай страха в Райхстага, топлината в баровете,
и февруари се отдалечава,
отнасян от течението,
сега, когато премина корабът, за да счупи леда.
[ГЕОГРАФСКИ КАРТИ]
Във всички градове,
които обхождам сънена,
винаги се появява морето.
Но никога не съм живяла
в градове край вода
и в нощите, които си измислям,
е зима на плажа.

ПАУЛА
БОСАЛОНГО

Един студен пейзаж, който в пясъка
е чист от очаквани сънища:
те са, които никога
не успяваме да осъществим.
Моите намерения са
прахът по твоите мигли.
Премигваш и изчезват.
За да изпълня обещанията които си давам,
реших, че да те гледам ще е работата ми.
Да намерим ласката, която ни казва всичко,
е бавно служене.
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Трябва да създаваме мигове,
които да приличат на истина в паметта,
да изпълним пустотата с непрестанни усмивки
и да затворим тази светлина,
сякаш беше есен
всеки път, когато ме гледаш.
И някой ден по време на полета
вятърът ще насмете автострадите
и ще смеси в геогравските карти антиподите,
червеното не ще бъде
второстепенният път на търпеливата илюзия.
Ако намериш, че са паднали
мостовете над морето,
би почувствал, че е твое убежище въздухът
и сред обятията ми се побира
една безкрайна къща.
Изглежда много трудно,
ако тежат прекалено грешките ни
в сънищата на другите,
но само в нашите
те имат тъмата
на всичките провали.
Вече нарушен календарът
на летни капитулации
с промоции на отложени сънища,
дойде спокойствието.
Това бурно спокойствие
на някой, който, за да живее
сам отрича времето,
защото буден знае,
че не часовниците са краят.
Има часовници, които са
моторът за вълните
на град без море.
Превод от испански Рада Панчовска
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Писател, режисьор,
художник, музикант и
актриса.
Снимала е игрален
филм базиран на романа
и „Портокалова кора”.
Правила е изложби в Лондон, Маями и Ню Йорк.

СИЛИА
ХЕМКЕН

МОЛИТВА КЪМ МАНХАТАНСКИЯ ПЛАЖ
Вървя към Редондо
Спомняйки си свистенето на вятъра – настойчива майка
Сребристите хора на пясъка
Пясък и море по вертикала
Пясъци взривили романтичността
Пясъкът и морето - отделени
Пустинята край вода не живее
Водата - преследвачът на пясъка
Плавам по течението
Необятността съзерцавам с крайчеца на окото, отвръщам си погледа
Усещам вятърът да ме подгонва
Слънцето прогаря дупка в морето, пропадам
Kъщите с жалкото си богатство, бавят ме
Нужно е да продължавам
Щом стигна вятъра
Момчета седящи с бира в ръка. Момичета карат скейт. Спортен следобед.
Момичетата се превъплъщават в момчетата.
Момчета в момичета.
Сърфът е в дим. Мощни пушеци на индустриален комин
Вятърът дегизира пясъка
Стъпките
Изличени от полъха
Момчетата викат
Надянах усмивка изсмукана от ветровете
Небето кърви
Хеликоптер дързък и скачащ - деликатен като балон, хищен
Хоризонтално
Излита и завърта се в крайбрежна разходка
В напредваща нощ
Сресва, разклаща
Морската пяна
Силата
Този трясък
Tози хаос
Лъкатушене
Ухиленото море
Сурово
Трябва да отида там
И никога да не се върна
Превод от английски: Славена Иванова
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ПРАСКОВИ
I
Акулата вонеше и миризмата й стигаше чак до къщата, над нея –
крясъците на морските птици; ще вони, докато птиците я оглозгат до
кости, а скелетът ще започне да се разлага на слънцето. Мъжът затвори вратата с неохота и се върна да вари кафе. Обичаше да гледа
морето, докато пие сутрешното си кафе. След като го приготви, сложи
панерче с хляб, мед и купа с плодове на масата, която се намираше
по средата на покрития с червени плочки под. Прозорците с изглед
към морето бяха със спуснати щори, а светлината идваше от двата
прозореца, които гледаха назад, към планината, както и от едно малко странично прозорче над празния бетонен басейн отвън. Тъкмо да
каже, че закуската е готова, когато видя жената – разглеждаше раната
под едното си око в малко огледало със сребърна рамка. Цялото й
тяло бе сковано от съсредоточаването, с което изучаваше белега. Той
изруга тихичко и зачака.
– Изглеждам по-стара, най-малко на четирийсет. – Страхуваше се
от сподавените й ридания. Вдигна една лъжичка, остави я настрана,
знаеше, че е безполезно да казва каквото и да било.
– Ако стигнем до развод, ще те съдя за това – каза тя съвсем побесняла, със силен чужд акцент. Беше дребна жена с изящни пропорции,
с права светлоруса коса, която й стигаше до раменете.
– Вината не беше изцяло моя. – И пак вдигна лъжичката.
– Беше пиян.
– Само четири cervezas*.
– Беше пиян. Ти винаги си пиян, с изключение на няколко часа сутрин.
– Ако не беше развързала онова въже, за да сложиш сиренето,
това нямаше да се случи.
Беше купил петнайсетлитрова дамаджана с червено вино във
Вера, защото беше по-евтино, отколкото в местните магазини, и го
беше закрепил в дървеното сандъче отзад на веспата с едно въже.
Но докато си пиеше в бара, тя беше развързала въжето, за да сложи вътре още сирене и захаросани бадеми. На тръгване обаче той не
беше забелязал развързаното въже около плетената дамаджана. Това
нямаше никакво значение, докато караха по асфалта, но последната
една миля представляваше черен път с дълбоко прорязани коловози по него. Трябваше да кара веспата по изпъкналия банкет на пътя,
който не беше много по-широк от гумите на мотора. Замаян от бирата
и непоносимата жега, той караше, без да мисли, но в един момент
усети, че колелата поднасят в пръста отстрани на пътя. Когато се опита
*Бира (исп.) – Б.пр.

ДЖОН
МАКГАХЪРН
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да свие към твърдата земя по средата, петнайсетте литра се откъснаха от въжето, лашнаха
се на една страна и повлякоха колелата още по-навътре в хлъзгавата прах.
Той, разбира се, имаше предостатъчно време да изключи двигателя, така че колелата
да не играят, както и да й каже да се хване здраво за него, след като му беше станало
ясно, че падането е неизбежно. Спомни си въодушевлението, което го обзе, когато си
даде сметка, че не е в състояние да предотврати злополуката. Защитена от тялото му, тя
можеше да не пострада, но главата й полетя напред, над рамото му и тя удари лицето си
в огледалото за обратно виждане. Надвесена над него, докато още лежаха на пътя, тя извика уплашено, като видя кръвта по лицето му. Но се оказа, че това е собствената й кръв,
която се стичаше от мястото под едното й око, където огледалото я беше порязало доста
дълбоко.
– Погрознях, погрознях, погрознях – изплака тя.
– Докторът каза, че раната ще заздравее, освен това изобщо не си погрозняла.
– Ти искаш да ме убиеш. Преди беше Айрис. – Не обърна внимание на думите му, а взе
да разглежда в огледалото двата тънки като косъм, едва забележими белега върху едната
си буза. – Раздра ме с ноктите си, искаше да ме убие. Вие и двамата искате да ме убиете.
– Всички деца се боричкат.
– Божичко! – възмути се тя. – Дори я защитаваш. Искаш да се преструвам, че нищо не
се е случило. Божичко!
– Не е така. – Мъжът повиши тон, вече раздразнен. – Знам, че всички деца се боричкат.
Те са като животинчета. А за себе си съм сигурен, че не искам да те убивам.
– Критикуваш всичко, което кажа или направя. Винаги вземаш страната на другите. – И
отново се разхлипа.
– Сутрин започваш все по-отрано и по-отрано – обади се той относно кавгите.
– И кой е виновен за това? Ако някога се разведем...
– О, Господи! – не издържа мъжът и се хвана за главата с две ръце, когато върху твърдия червен пясъчник отвън, който водеше от къщата към черния път, се чуха стъпки. Жената веднага се скри в г-образната ниша на стаята, където се намираше готварската печка,
и изсъска шепнешком:
– Задръж, не отваряй вратата още. – И започна трескаво да се гласи, напудри си лицето и яростно прокара четка през русата си коса. Той изскърца с краката на стола, за да
покаже на онзи отвън, че идва да отвори, когато тя пак му прошепна: - Още не. Добре ли
изглеждам?
– Прекрасно.
Мъжът тръгна към вратата, нарочно се тътреше едва-едва. Отвън с шапка за слънце,
риза на цветя и по шорти стоеше господин Макгрегър, държеше празна метална кутия от
бисквити и букет жълти рози.
– Реших, че на жена ти ще й харесат – и поднесе розите, - а това може да го използвате
като кутия за хляб или нещо друго.
Беше им съсед, къщата му беше най-близо до тяхната, милионер, търговец на дървен
материал, който беше построил червената вила с частен плаж няколкостотин метра нагоре по пътя като място за отдих, а сега живееше с прислуга от двама души и с розите си.
Дори децата му не го посещаваха заради прословутото му скъперничество. Обикаляше
околните села с едно старо очукано рено, но веднъж месечно изваждаше от гаража сивия
ролс-ройс, за да отиде до банката в Мурсия. Парите и розите бяха единствената му страст
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и доста често, тъй като беше самотен, им идваше на гости с букет рози и нещо като празната кутия от бисквити, която иначе би трябвало да изхвърли.
– Чаша кафе? – попита го мъжът, след като жена му прие розите.
На чаша изстинало кафе двамата трябваше да слушат цял час за състоянието на градината му, за цената на водата и за несигурното положение на световните финансови пазари.
Когато си тръгна, двамата разгледаха празната кутия от бисквити. „Хънтли и Палмър“
някога е била пълна с тестени рулца със смокиново сладко, и на мига прихнаха да се смеят.
Жената се хвърли в обятията на мъжа и вдигна лице към него, за да получи целувка.
– Няма да се караме, нали?
– Нямам никакво желание.
– Не се тревожи за очите. Никога няма да стигнем до развод, нали?
– Никога.
Тя прибра масата, хвана се да мие чиниите, тананикаше си весело.
– Не е хубаво да се караш. Хубаво е да си пълен с живот. Знаеш ли кой те обича?
– Знам, че си много красива – отвърна й, доволен от отдиха, за който беше наясно, че
няма да продължи дълго.
II
– Първо и преди всичко защо дойдохме в това ужасно място? – обвини го жената.
– Защото е евтино, има море, слънце, а и смятахме, че става за работа – взе да изброява той в своя защита.
– И знаеш ли колко работа свършихме?
– Знам. Николко.
– Можехме да отсядаме в хотели и да ни излезе толкова евтино, колкото е и наемът
тук. Никой от нас не искаше да се маха от Барселона толкова скоро. Но тъй като на тия
копелета, тия измислени художници им трябваше такси заради бебето, ти веднага клекна.
Те настояваха само защото искаха да си разделим сметката за таксито. И вместо да си пътуваме спокойно и евтино, трябваше да изтърпим ония ужасни четиринайсет часа в таксито
с едно бебе, което не спря да хленчи и да реве.
Спомни си мириса на разцъфналите портокалови дръвчета, който долиташе откъм прозореца, малките черни силуети на дръвчетата, които стърчаха извън пътя на фаровете, и
Норман, художникът, който казва: „Усещаш ли уханието на портокаловите цветове, скъпа,
не е ли прекрасно, не е ли прекрасно, че сме тук, в Испания?“, след което се обръщаше
рязко назад и изкрещяваше в тъмното такси:
„За бога, скъпа, толкова ли не можеш да го залъжеш да млъкне поне за миг?“
– Така е. Беше ужасно, но зависихме от тях заради езика – отвърна мъжът.
– Щяхме да се оправим – натъртено произнесе жената дума по дума с подигравчийски
тон.
– Знаеш, че ни подслониха след катастрофата – продължи мъжът.
– Да, но дори и ти поиска да се махнем, като го видя как се перчи гол, мотае се около
леглата ни с щръкналата си ерекция и не спираше да ни обяснява ползите от нудизма,
после ни тикваше пред очите ужасните си картини така, че и да не искаш, трябва да ги
гледаш.
– Приключихме с тях.
– Трябваше да осерат всичко наоколо, преди да се сетиш да направиш нещо.
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Един ден им бяха дошли на гости с детето, за да поплуват, и Норман се държеше, сякаш къщата е негова. След плуването се качи на горния етаж и започна да се къпе, без да
поиска разрешение. Тогава мъжът ги помоли да напуснат. Чашата беше преляла.
– Трябваше да осерат всичко наоколо, преди да им посочиш вратата – присмя му се
жената.
– Защо не вземеш да млъкнеш и да ме оставиш на мира?
– А сега дори не можем да отворим прозорците и вратите заради акулата. Не знам
какво ни прихвана да идваме в тая страна. Искам си родните брези, защо изобщо се махнах? – И тя се разплака.
– Не можеш ли, не можеш ли поне за малко да млъкнеш! – извика й мъжът. – Няма да
успееш да ме предизвикаш. Няма да те ударя. Много лесно би било.
Една картина изплува в ума й – по пръста й се стича кръв от порязване със стъкло, отчупено от винената чаша, която веднъж беше избил от ръката й, и нейното победоносно
изражение, когато му каза: „Ето, най-сетне се видя уличният ангел в неговия истински
царствен колорит – нищо друго освен долен, долен грубиян.“
– Ще трябва някак да приемеш факта, че си пълна с омраза. Няма смисъл да търсиш
временно оправдание, като се опитваш да предизвикаш агресията в мен.
– Пфу! – отвърна му. – Смешен си. Дори не бих си дала труд да ти отговоря.
III
Мъжът помете мъртвите паяци и скорпиони, и гущери от дъното на празния басейн и
ги събра на купчина встрани. Върху купчината от стар хоросан и чакъл изсъхналите скорпиони се разчупиха на сегменти, докато паяците и гущерите стояха като препарирани,
също както и когато са живи.
Изметеният под на басейна беше готов за водоноската, когато човекът пристигна. Подкара на заден ход малката си автоцистерна, по принцип предназначена за бензин и други
течни горива, и спря до ръба на басейна. Беше спестил парите за нея след едногодишна
работа в стоманолеярен завод в Дюселдорф. Свърза гофрираната тръба с резервоара на
цистерната и когато завъртя месинговото кранче, водата потече в басейна, а няколко малки струйки прокапаха по пътя й. Жената се появи със син халат, обточен по края с бяло, и
тримата се загледаха като омагьосани от обикновената гледка на вода, която пълни празния басейн.
– Рибата, рибата, тя вони – и мъжът посочи към брега.
– Усеща се – отвърна му мъжът.
– Какво мислиш за Германия?
– Пътища, страхотни пътища и страхотни скорости.
После изведнъж се вцепени, нададе неистов уплашен вик, грабна лопатата от края на
басейна и посочи един скорпион между два камъка съвсем близо до стената на къщата.
Обзет от паника, започна да го удря, докато го размаза върху твърдата като камък земя.
Когато остави лопатата, хвана се за глезена и се присви от болка.
– Ох-ох-ох – изпъшка. – Виждал съм огромни мъже да плачат като деца от жилото му.
– Той е единственото същество извън човешкия род, което извършва самоубийство –
каза жената.
Това беше любимата й тема – да съпоставя поведението на животни и хора. Страшно
го отегчаваше.
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Споменаването на думата „самоубийство“ изведнъж извика у него спомени от първите
дни на връзката им в онази страна на снегове, брези и бели къщи, накацали върху червен
гранит на фона на замръзналото море, и металните отблясъци на светлината, на фона на
които портокалите и лимоните на пазара до пристанището грееха като лампички. Това
беше преди да се оженят. Чакаше да пристигнат документите му и междувременно живееха в една от къщите край брега, но и много близо до градския център.
– Собственост е на Съюза на артистите, за онези от тях, които вече са твърде стари, за
да играят – беше му обяснила тя.
– Тогава как така става, че ти, която си млада и преуспяваща, можеш да вземеш стая
тук?
– Защото няма достатъчно старци и разполагат със свободни места.
– Тогава къде са старците?
– Почиват в морето.
И той прие, че Съюзът на артистите разполага с две къщи и престарелите актьори имат
избор – къщата в града или къщата край морето, докато една вечер, седнали на кафе и
бренди в компанията на нейна приятелка, мълчаливата Анселм, която се интересуваше
повече от историята на столовете-люлки, отколкото от неговата адвокатска практика, той
беше подхвърлил:
– Направо не е за вярване, че Съюзът на артистите предлага на своите пенсионери да
избират между къща в града и къща край морето.
– Как така?
– Ами тя така ми каза. Че успяла да вземе стая в дома на старите актьори, защото имало свободни места, тъй като някои от пенсионерите предпочитали морето, тоест другата
къща, защото имали избор.
– Не, не – провикна се тя от кухнята, беше дочула разговора. – Не, не. Казах ти, че почиват в морето, което значи, че са се самоубили.
Забеляза враждебния й поглед, втренчен в ръба на басейна. Сигурно задето е забравил
за човека с цистерната. Веднага се обърна към него и го попита дали не иска нещо за пиене. Той поиска вода. Когато му дадоха чаша вода и му платиха, той им обясни, че трябва да
бърза, защото до обяд го чакат още два курса с вода за розите на канадеца.
IV
Щом цистерната пое по черния път, мъжът започна да помпа водата нагоре до резервоара на покрива, макар да усещаше, че жената стои зад него със скръстени ръце. Дървената
дръжка на помпата се беше спукала и някой я бе стегнал с въже, но и то се беше разхлабило при металната втулка.
– Искам да говоря с теб за едно нещо. – Гласът й беше леденостуден.
– За какво? – спря той.
– Когато разговарях с цистернаджията, ти изобщо не слушаше.
– Напротив.
– За какво си говорихме?
– За скорпиона.
– Всеки можеше да види, че си се отнесъл нанякъде, но когато ти говориш, много държиш всички да те слушат внимателно. И започна да помпиш само и само да не трябва да
слушаш.
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– Трябва да изпомпам водата до покрива.
– Бъди честен. Ти или изпомпваш вода. Или лъскаш пода. Или се разхождаш по плажа.
Или пиеш в люлеещия се стол, загледан в морето. Или притичваш до селото за туй-онуй.
– Някой трябва да пазарува.
– Не и толкова често. Не е нужно маминото синче да се крие под полата на майка си. –
Гласът й имитираше напевната интонация на детско гласче.
– Не може ли да млъкнеш?
– Повече от година вече нищо не си похващал. Нищо не правиш, освен да живееш като
мамино синче. – Продължи да имитира лигаво детско гласче.
– Значи, нищо не съм похващал, така ли? Добре, не съм. А сега ме остави да изпомпам
водата.
– Ето, от това бягаш ти – от твоята работа и от мен. Омъжена съм за човек, който не
може нито да говори, нито да работи.
– Понякога е нужно да изчакаш работата да те потърси. А ти, като толкова ти се работи,
защо не си гледаш твойта работа?
– Защото свърших с преводите за театъра.
В раздразнението си за малко да изтърси, че преводът не е работа, но се спря навреме;
предостатъчно караници за една сутрин.
– Виж, трябва да изпомпам водата.
– Помпай си, щом толкова искаш – тросна му се и влезе в къщата. Докато държеше с
две ръце хлабавото въже, между скърцането на помпата и изливащата се в резервоара
вода той долови острото, отсечено почукване на клавишите на пишещата машина в стаята
на горния етаж.
Когато напълни резервоара, прелялата вода ливна върху размазания на пихтия скорпион, и той тръгна към смокиновата горичка в дерето между къщата и планината. Настани
се под дърветата, гледаше да пести вода. Избра си място сред черните изсъхнали лайна
под дърветата. Когато собствената му миризма се вдигна нагоре, по-силна от вонята на
акулата, и мухите закръжиха наоколо, чу как пишещата машина спря, а щом доближи къщата, долови шума от пуснатата вода в тоалетната.
Обзе го гняв, прахосва водата: и тогава си спомни как баща му се сърдеше, ако някой
остави светната лампа. „В тая къща цяла електроцентрала ток харчите.“ Засрами се, че навикът да се пести електричество за няколко пенса се беше превърнал у него в негодувание
срещу прахосването на вода.
V
Изкачи стълбата, надяваше се да пооправи туй-онуй. Тук, на това място, животът с него
не беше лесен, а тя го беше последвала, беше напуснала родната си страна. Помисли си,
че много малко й е дал, ами денят, в който се ожениха: сутринта отвориха очи под блясъка
на електрическата лампа, оставена да свети заради дървениците.
В девет тя трябваше да бъде на репетиция. Докато закусваха, си уговориха среща в
книжарницата до театъра половин час преди церемонията. Спомни си как я съзерцаваше, докато тя чакаше да дойде автобусът с шапката си от тюленова кожа и бяло палто от
агнешка вълна. Сключиха брак за по-малко от три часа. Човек се ражда, жени се и умира тогава е вторият камбанен звън, който предстои; нямаше да има никакви тържества, нито
пръстени, златни или сребърни, нито приятели, нито общи традиции, нито общ език: щяха
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да предложат един на друг единствено и само себе си.
Случи се в деня на голямата ноемврийска задушница и свещите по гробовете грееха
на фона на снега между алеите с брези, виждаха се през прозореца на автобуса, след като
прекоси моста при фабриката „Алко“.
Щом пристигна в книжарницата, видя я да прелиства списание, а ръцете й трепереха.
– Помислих си, че вече си взел самолета.
– Съжалявам, че малко закъснях.
– Не ти се идваше, нали?
– Хайде, по-добре да побързаме.
Залата приличаше на борса за безработни. Беше взела със себе си сценария, върху
който бе работила и сутринта по време на закуската, и сега, докато седяха и чакаха, продължаваше да прави отметки в полето.
– Това е за следобедната репетиция – обясни му тя.
Една двойка, петдесет и няколко годишни, мъжът плешив, със сив костюм, жената с
рокля от розова тафта, тежък грим и цяла връзка рози, разговаряха и се смееха с друга
двойка.
– Що за хора са тия? – попита той.
– По всяка вероятност имат толкова много бракове зад гърба си, че сега църквата им е
отказала и се е наложило да дойдат тук. – И тя продължи да си пише в полето на сценария.
Когато ги извикаха, тя помоли двамата портиери да им станат свидетели, даде им пари
и те се съгласиха, след което ги последваха стеснително до прага на залата и останаха там
по време на церемонията – нито съвсем вътре, нито съвсем отвън. Кметът се изправи зад
облицованото си с кожа бюро и с огърлието на своята обредна длъжност върху гърдите.
Когато подкани мъжа да сложи венчалната халка на нейния пръст, се оказа, че такава
нямат, и той ги изгледа намръщено, но тя бързо извади сребърния пръстен със зелен камък, който скулпторът, загинал в катастрофата, й беше подарил, и мъжът го сложи на безимения й пръст. Със същата неприязън кметът извика и двамата портиери да се приближат
и да подпишат свидетелството – както и да е, в крайна сметка успяха да сключат този брак.
Докато той плащаше таксата, тя се пошегува:
– Разводът ще ти струва много повече.
Изпиха по едно кафе близо до пристанището.
– Сякаш нищо не се е случило – казаха си, когато тя потегли обратно към репетицията.
Той купи вино и колбаси, върна се с автобуса покрай мъждукащите свещи в гробището,
влезе в апартамента и светна всички възможни лампи; два и половина, а вече мракът бързо се сгъстяваше.
Вечерта, когато беше и балът на артистите, започнаха и сватбените им скандали под
влиянието на депресията, шумната музика и алкохола.
– Ти изобщо не искаше да се ожениш за мен – започна тя.
– Но се ожених, нали?
– Нарочно си тръгнал без паспорт.
– Ако беше така, нямаше да се върна да го взема.
– Вече съжаляваш, че се ожени за мен, направил си го в несвяст.
– Мразя тази пълна с дървеници къща. Не трябваше да се преместваме от Дома на
артистите.
– Как да не се преместваме, като всеки ден в театъра ме питаха дали морякът е още в
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техния апартамент?
Разговорът се разгорещи, докато в един момент тя лисна чашата уиски в лицето му,
очите го засмъдяха и двамата хукнаха да се спасяват един от друг в снега, големи снежинки се сипеха между дърветата. Тя отседна в хотел, а той се върна покрай свещите, вече
покрити със сняг, към електрическите лампи на стаята.
Като този ден, такъв ли щеше да бъде целият им живот заедно?
VI
В най-горната част на стълбата вратата към балкона на покрива стоеше отворена, а
на балкона тя се беше излегнала гола върху жълтите ивици на сгъваемия шезлонг, около
главата й – купчина стари вестникарски изрезки. Преглеждаше статия за себе си в едно
женско списание. Имаше и нейни цветни снимки, статията беше отпреди три години.
– Печеш ли се?
– Защо не дойдеш и ти? – попита го.
– След малко. За себе си ли четеш?
– От Ева е, с която навремето живеехме заедно. Много искаше да напише и това, че
винаги спя с глава под възглавницата. Смяташе, че ще е интересно за нейните читателки,
но аз не й позволих. – Беше щастлива, смееше се.
– Понякога не изпитваш ли желание да се върнеш към театъра?
– Не, не. Омъжих се за теб, за да се махна от театъра. Това е една експлоататорска
система.
– Как така?
– Там всеки е нагрубяван и подритван до последния актьор, който е най-много нагрубяван и подритван. Чист фашизъм.
– Ами то никога нищо няма да се получи, ако някой не си наложи волята.
– Така ни учеха и нас, но сега това трябва да се промени. Всеки трябва да участва пълноценно.
– Това няма да доведе доникъде.
Обърна се към морето. По черния път минаваше жена, яздеше странично един катър.
На фона на морето цялата изпъкваше в черно, под сянката на черен чадър, който крепеше
над главата си със същата ръка, с която придържаше и юздите.
– Това е капиталистическа пропаганда – каза тя. Разговорът вече го отегчаваше.
– С какво ще ги замениш? – попита той, колкото да скрие раздразнението си.
– С машини.
– Ами ако аз не искам да ходя да гледам машини? Ако предпочитам да гледам живи
хора?
– Машините ще ги заместят така добре, че хората ще станат излишни.
– Знаеш ли какво си спомням? – каза й, за да избегнат кавгата. – Онази нощ, когато се
върна от театъра, беше премиерата на „Змеят“, с всички онези рози и трябваше дълго да
ровим в тях, докато открием единствената бутилка шампанско.
– Още ли ме обичаш колкото тогава? – попита тя.
– Да, толкова. – Но все по-малко и по-малко разбираше какво е това любов.
– Колко хубаво щеше да бъде, ако можехме тук отново да имаме брези и езера, и сняг,
и белите бели къщи, но още и слънцето, и морето.
– Така е – съгласи се той.
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– Но без миризмата на акулата – изсмя се тя.
VII
– Зелето – изплака тя. – Не се погрижих за зелето. Деня, в който го убиха, ми писа от
фронта да се погрижа за зелето.
– Защо точно за него?
– Аз бях фермерката, имах руса коса и той ми писа да се погрижа за зелето. Но аз не го
направих.
– Защо за зелето? – Мъжът се опита да я успокои, взе я в обятията си, милваше правата
й къса коса и леко се поклащаше с нея.
– Беше започнал да отглежда зеле, татко беше започнал, идеята беше негова, искаше
да увеличи дохода си, за да не разчита на пари единствено от дърветата.
– Как беше убит? – Мъжът веднага разбра, че въпросът е грешка, защото тя се разрида
още по-безутешно, но може би за нея беше хубаво да си изплаче мъката.
– В гората. Войниците били изнервени. Тъкмо се връщал от разузнаване, трябвало да
научат разположението на руските войски. Мъжете били изнервени. В гората имало руснаци. Неговият сержант също бил убит, но другите двама зад тях бяха успели да избягат.
Цял камион с ковчези пристигна във фермата, отделиха неговия. А аз така и не се погрижих
за зелето.
– Ако не беше зелето, щеше да е нещо друго – каза й той. – Животът е крехко нещо и
когато си отидат завинаги, ние имаме чувството, че по някакъв начин сме ги предали. –
Опита се да я утеши.
– Нищо не направих за зелето – изхлипа тя, вече сподавено, после каза: - Съжалявам,
че така се разревах.
– Няма нищо. Всичко е наред. Какво ще кажеш да отидем да поплуваме?
– Да, хайде! – И на лицето й грейна усмивка. – Хайде да поплуваме.
„Всеки получава едни и същи удари от съдбата по един или друг начин“, помисли си
той, докато си обличаха банските костюми. „Ето в тази къща сега се чудят как да си отровят
мимолетния живот, когато толкова по-лесно е да споделят заедно грижи и нежност.“
„Не се погрижих за зелето, не се погрижих за зелето“, не излизаше от главата му.
VIII
Докато се отдалечаваха от къщата и гниещата акула, рейсът ги застигна сред облак бял
прах, целият накачулен с птици, зайци и кози с привързани към тялото крайници, които
висяха отвсякъде. Всички места бяха заети, мъжете стояха прави. На брега мазут и катран
се лепяха по въжените подметки на еспадрилите им.
– Ще бъде прекрасно, когато акулата изчезне, тогава отново ще може да слизаме от
къщата и да плуваме – обади се жената. Взе да си тананика.
– И да се отървем от тия мазути и катрани. – Излишните му думи увиснаха във въздуха.
Влязоха да плуват навътре. Жената беше по-добрият плувец и на два пъти мина под
него във водата, а жълтата й плувна шапка се показа на повърхността през смях, после се
обърнаха по гръб и оставиха вълните да ги обливат, затвориха очи срещу блясъка на палещите лъчи. Взеха да се милват, докато в един момент жената каза:
– Отдавна не сме се чукали! Хайде да се върнем в къщата и да го направим още сега.
– Защо не – отвърна мъжът. – Да вървим.
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Събраха си еспадрилите от скалата и поеха с лека неувереност - сега, когато вече знаеха какво ще правят. Оттатък къщата и акулата лъскаха сивия ролс-ройс на канадеца за
ежемесечното му пътуване до банката в Мурсия.
Играта върху белия чаршаф на леглото бе започнала, когато мъжът понечи да разтвори
устните на органа й, а тя го блъсна.
– Твоите пръсти не ме възбуждат. Искам члена ти. Това ме кара да се чувствам сякаш...
по дяволите, още една дума, която не знам.
Тъкмо се пресегна към речника, когато мъжът каза:
– Недей – и я придърпа към себе си. Взе да пресмята наум колко струва всеки галон от
водата, с която напълни басейна тази сутрин, за да забави изпразването, но въпреки това
свърши преди нея, а после, тъй като знаеше, че ще омекне, притисна я силно към себе си,
за да може сама да продължи да се блъска в него на тласъци, докато и тя се изпразни с
някаква дума, неистово извикана на родния й език; докато лежеше, заслушан в тежкото
й дишане, стори му се, че техните малки удоволствия едва ли можеха да бъдат по-отдалечени едно от друго, отколкото ако се случваха в двата противоположни края на плажа с
червената къща на канадеца помежду им.
Навремето нещата не изглеждаха толкова безнадеждни, макар че винаги е имало засечки, но и по-малко разговори за права и пози, за нашумели психолози, чиито книги с
меки корици непрекъснато се въргаляха по пода откъм нейната страна на леглото.
– Как смяташ, като се върнем в Лондон, дали да не отида на психоаналитик? – Обърна
се към него върху белия чаршаф, изпран в каменното корито на чешмата от старите ръце
на Мария. И той отвърна, сякаш бе докоснала нещо твърде сходно с мисълта му.
– За какво ти е притрябвало?
– Това ще подобри връзката ни.
– Но с какво ще ти помогне на теб?
– Цяло лято ме навестяват едни прозрения относно мен самата, смятам, че с помощта
на психоаналитик те ще зачестят и ще се избистрят.
– Те са свързани с онова, което четеш, нали така?
– Да. Но имам много прозрения, много прозрения.
– Посещенията при психоаналитик струват много пари.
– Да, но тогава ще се чувствам по-жизнена и ще мога повече да превеждам. И твоята
работа ще потръгне, тъй като отношенията ни ще се подобрят.
– Навремето отношенията ни бяха добри и без помощта на психоаналитик.
– Да, но почиваха на лъжлива основа – озъби му се тя, а мъжът обърна лице към морето, за да скрие огорчението си.
– Може би ще е по-добре двамата да ходим заедно на психоаналитик – пак се обади тя.
Ако ще трябва да посещава психоаналитик, по-добре да се върне в лоното на католическата църква и да ходи да се изповядва, поне ще е по-евтино. Изпсува мислено, но
отговори:
– Не, аз няма да ходя, но ти можеш да посещаваш психоаналитик, щом смяташ, че ще
ти е от полза.
– От голяма, голяма полза – каза тя, - а и животът ни ще стане много по-щастлив. Няма
да прекарвам толкова време в леглото си потисната и обляна в сълзи. Ще бъдем щастливи.
– Ще бъдем щастливи – повтори мъжът.
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По-късно, като извади веспата от гаража, чу как от стаята на горния етаж долитаха ясните почуквания по клавишите на пишещата машина.
IX
Пиеше бира в кафенето на площада и гледаше Ел Кордобес на арената в Мадрид по
телевизията, докато чакаше correo* да пристигне от Гаруча. Когато катърът заедно с пощаджията и сивите чували correo мина покрай кафенето, той погледна часовника. Ще им
трябва поне половин час, докато сортират пощата.
Не си плати бирата, само махна на бармана, че ще се върне след половин час. Беше
стар знак помежду им и барманът му кимна. Ако има нещо за него, ще се върне, ще си
вземе още една последна бира и ще го изчете в кафенето.
Оголени скалисти жили прорязваха пътя, който вървеше нагоре по склона между ниските бели къщи и пощенската станция. Катърът беше завързан на черната решетка на
прозореца и той трябваше да изчака навън, заедно с катъра, тъй като малката стаичка
беше препълнена с жени с черни забрадки. Откъм затворената решетка на вратата, където
пощаджията и пияният му началник сортираха пощата, долиташе неясен говор. Когато решетката се отвори с трясък, началникът изгледа жените свирепо над очилата си и извика:
„Extranjeros“. И жените направиха път на мъжа, за да стигне до вратата.
– Английски – изрева пощенският началник, дъхът му вонеше на чесън и абсент. Продължи на висок глас своята завалена имитация на английски, като взе бавно да отброява
писмата за местните чужденци. С всяко писмо изкрещяваше на своя псевдоанглийски, но
иначе броеше бавно, за да може мъжът да прочете имената и да си вземе своите писма;
би могъл да грабне което писмо си пожелае, без началникът да разбере, но се оказа, че за
него има само един плик от Лондон, както и един за жена му - от бившия й театър. Представлението на пощенския началник имаше за цел да впечатли жените с познанията му по
английски, но през цялото време те само си смигаха и се кикотеха. Когато мъжът си тръгна,
чу как една от жените изпсува началника по повод заканите му, че ще затвори пощата.
Върна се обратно в кафенето по оголените скалисти коловози на пътя и зачака да му
дойде бирата, преди да отвори писмото до него – писмо от издателя му, в което беше сложил и отзиви за последната му книга. Винаги е мъчително да четеш отзиви, затова ги прехвърли на бърза ръка, след като бирата му пристигна. Все едно да чуваш как в съседната
стая говорят за теб и ако разговорът включва похвали, тогава качеството на казаното няма
значение. Докато критичните оценки винаги ти тровят живота и остават задълго в теб, но
май в крайна сметка се оказва, че именно те са по-близо до истината. Да публикуваш, е все
едно да се разкриваш, да се разголваш насред тържището, и ако похвалите са приемливи,
човек не бива да се оплаква от присмехулните забележки, тъй като пред него винаги е на
разположение изборът да запази първоначалната си безизвестност.
В писмото си издателят питаше как върви новата му книга; под слънцето на Испания би
трябвало да узрее в нещо много вълнуващо. Под слънцето на Испания той не беше написал и един ред, нито имаше вероятност това да се случи.
– Познавам писатели, които се провалиха. Които спряха да пишат. Отвратиха се от себе
си, а отблъснаха и другите от себе си – му беше подхвърлено веднъж, когато от дълго вре*Поща, писма и колети (исп.). – Б. пр.
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ме не беше писал.
– Тогава ти защо не си отвратен? – беше попитал.
– Аз нямам талант. Никога не съм писал.
– Май трябваше да стана лекар и тогава щях да върша много повече добрини в тоя свят.
– И щеше да се скапеш, да изгниеш. – Спомни си, че в един момент спорът им беше
назлобял.
– Така или иначе ще изгния.
– Познавам писатели, които са се издънили. Тая издънка е по-лоша от всяка друга. Но
дори и да се случи, тя няма да засегне приятелството помежду ни. Това са две различни
неща.
– Защо да е по-лоша от всяка друга?
– Не знам. По-лична е някак. Поначало еготизмът при писателите е свирепо нещо.
– Според мен това са пълни глупости.
– Освен това си твърде стар, за да тръгнеш тепърва да се променяш.
Самата истина. Беше твърде стар. Плати на бара. Трябваше да напълни червения пластмасов бидон от чешмата, да отиде до Гаруча и да продължи на коняк, докато пристигнат
рибарските лодки.
X
Мъжът имаше двама приятели: Томас, съдържателят на кафенето на пристанището,
и Хосе, стар моряк, с когото пиеха заедно и на когото плащаше почти всичките питиета;
в замяна Хосе много държеше да му помага при покупката на риба, когато лодките се
връщаха. Всеки месец, в деня, в който Хосе получаваше малката си пенсия, той черпеше.
Кафенето беше отворено, но пусто, дори синът на Томас не се виждаше на бара, затова
седна отвън на червената желязна маса и се загледа в морето, където нямаше и помен
от завръщащите се рибарски лодки. Зарадва се, че трябва да изчака, преди да си поръча;
толкова му се пиеше коняк, че можеше да удави целия си ден в забрава.
Никой не се виждаше по белия прахоляк на пристанището, прегладнелите хрътки в
сянката дишаха тежко с провесени езици. Остана така половин час, преди да чуе бавното
шляп-шляп-шляп от подпетените чехли на Томас, което идваше откъм стаичката зад бара.
Томас се здрависа с него, прозя се към празното море, после подпря глава на дланта
си, сякаш продължаваше да спи.
– Mucho calor.* – Мъжът кимна.
– Mucho, mucho calor.
Томас плясна с ръце и синът му се появи откъм задната част на кафенето. Извика му
какво да донесе и свлече късото си набито тяло в стола до масата, очите му още подпухнали от спане. Момчето поднесе таблата с два коняка, бира и кафе.
Бяха на второто питие, когато се появи и Хосе. Носеше черно таке, бели обувки и овехтял, но чист син костюм. Момчето му сервира коняк и кафе и той се обърна към мъжа,
заговори го на английски.
– Да не би сеньората да не е добре? – попита.
– Добре е, но след онази злополука не й се излиза много.
*Много топло (исп.). – Б. пр.
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– Malo, злополуката, malo – кимнаха и двамата. Ето че Томас се обърна към Хосе и взе
да му говори нещо много бързо. Мъжът не успяваше да схване всички думи. Една рибарска лодка, черна точка, се появи в далечината.
– Томас иска да знае дали президентът Кенеди, който беше убит в Америка, е бил богат
мъж – преведе му Хосе след бързата реч на испански.
– Много богат.
– По-богат от Ел Кордобес ли?
– Много, много по-богат от Ел Кордобес.
– А има ли на кого да завещае парите си?
– Има голямо семейство. – Хосе преведе отговорите на Томас.
Вече три лодки се връщаха и подир първата сияеха бледите отблясъци на чайките. И
двамата кимнаха, останаха доволни от информацията, че президентът Кенеди има голямо
семейство, на което да припише парите си.
– Томас вика, че това е хубаво, добре е богатият човек да има голямо семейство, на
което да остави парите си, когато умре – каза Хосе.
Докато се гмуркаха за карантията след лодките, чайките блещукаха на фона на залязващото слънце, а когато сандъците с риба бяха разтоварени, Хосе купи кило гамба. На бара
изпиха по още едно на изпроводяк, преди мъжът да си тръгне. Когато стъпи на черния път,
намали скоростта, реакциите му бяха забавени и сковани от алкохола.
XI
На масата, между двете винени чаши, гореше свещ, тънко нарязаните домати в продълговатата жълта чиния бяха вече поръсени с лук и магданоз. Тя си тананикаше край печката, записваше си разни неща върху листчета, пръснати между кухненските съдове. Щом
мъжът влезе с бялата пазарска мрежа, с рибата и пластмасовия бидон вода, тя веднага се
приближи до него.
– Чувствам се толкова щастлива – каза му. – Когато човек е пълен с енергия и има какво
да върши, тогава не му се стои в леглото да плаче.
Разля водата поравно в двете глинени делви с изрисувани върху тях женски глави в
египетски стил, които стояха върху дървена поставка под стълбата.
– И масата, и къщата изглеждат много красиво – каза той.
– Човек може да работи и в същото време да готви, така че да не се превръща единствено в домашно животно.
– Значи, пак превеждаш, така ли?
– Беше ме страх от тоя превод, но сега се чувствам добре и след като ти излезе, го започнах.
– Видях се с Томас и Хосе, нося ти и това писмо. – Не знаеше как да реагира на нейното
настроение. Не искаше да й показва собственото си писмо, нито отзивите. Защото по-скоро щяха да я разстроят. Знаеше, че тя много се бои да не би да пожертва собствения си
живот в името на неговия, и това щеше да развали идилията.
– Искат толкова преводи, колкото съм в състояние да направя за тях. Казват, че аз съм
най-добрият им преводач, с когото разполагат. – Разтовари се от напрежението, изчиташе
писмото така, сякаш ще го изяде с очи.
Седнаха да се хранят на затворена врата заради миризмата от акулата, но въпреки това
чуваха морето, наслаждаваха се на бялото местно вино, стридите, доматите и хляба. Тя
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беше пълна с идеи и излъчваше щастие, докато бяха на масата, но след като се наядоха,
по пътеката към вратата се чуха стъпки, после кормилото на велосипед издращи по стената на къщата. Когато той отвори вратата, оказа се, че е местният guardia*. Помоли за
чаша вода. Мъжът го покани да влезе и му предложи стол. Опря пушката си на стълбата и
седна до масата. Разговаряха на спънат испански, шумът от морето, както и капките от изпотената пореста глина на делвите, които почукваха в чинията под поставката, изпълваха
всяко умълчаване. Щом изпушеше цигарата си, guardia стъпкваше фаса под обувката си и
въртеше пета отгоре му, докато го втрие в плочките по силата на някаква криворазбрана
любезност. След последното му идване се наложи да изстъргват тютюна от плочките.
Обувките му бяха големи и скъсани, горната им част стигаше до над глезените.
– Тия обувки не са ли ти твърде тежки в това горещо време? – попита го мъжът, след
като проследи с поглед поредното стриване на фаса.
– Много, много тежки.
– Тогава защо ги носиш?
– Така е по устав.
– Скъпи ли са?
– Много скъпи. – И той спомена баснословна сума.
– Защо не си купиш от магазина по-евтини и по-леки?
– Не е разрешено. Правителството е предоставило монополно право на този човек.
Всички guardia трябва да купуват само от него. А те си слагат каквито цени им скимне.
– Това е ужасно – възмути се жената.
– Не е честно, но е така – отговори мъжът.
– Това е положението – отвърна guardia, изправи се и най-старателно завъртя пета, за
да стрие последния си фас в плочките на пода, после си взе пушката, откъдето я беше оставил при стълбата. Мъжът го изпрати до вратата, загледа се във фара на велосипеда му,
който лъкатушеше в нощта, и затвори вратата, за да не влиза смрадта от акулата.
– Тази страна е ужасна. Престъпление е да се живее тук – каза му жената, щом се върна
при масата.
– Хората не са.
– И те са такива, щом търпят. Също както германският народ е търпял нацистите.
– Може би нямат избор.
– И ти си като тях. С нищо не ми помагаш. Позволяваш на тоя да идва тук и да ми разваля вечерта. Не знаеш ли, че има хора, които просто не могат да живеят, ако трябва непрекъснато да мислят, че всеки момент някой може да нахълта в стаята им? Аз съм една
от тях. А ти не ми осигуряваш никаква защита. – Захлипа и тръгна към стълбата.
Мъжът се загледа след нея. Нищо не каза, нищо не направи, само доля чашата си до
ръба от бутилката „Соберано“.
XII
– Ще дойдеш ли с мен до Гаруча? – попита я той.
– Да ходиш насам-натам, не е решение – тросна му се тя. – Купуваш ми пет пощенски
картички, казваш ми, че може би ще искам да ги изпратя на приятелите си, или пък ме
*Жандарм (исп.). – Б. пр.
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каниш да дойда с теб до Гаруча и си въобразяваш, че всичко е идеално. Защо не се осъзнаеш? Даваш ли си сметка, че първоначалното значение на „разкаяние“ е „да се върнеш към
себе си“, преди думата да бъде опорочена от папите?
– Не вярвам, че има решение.
– Има, но трябва да се търси упорито. Ето пак твоят стар негативизъм, в който си научен
да вярваш.
– Ще ми бъде много приятно, ако дойдеш с мен до Гаруча. – На всяка цена държеше да
избегне спора. – Помислих си, че ще ни е приятно в кафенето, да седнем, да се полюбуваме на морето, да изчакаме рибарските лодки и да си купим риба.
– Значи, искаш да дойда с теб, така ли?
– Искам.
– Това вече е различно. – Изведнъж грейна от щастие. – Не ми се ходи в Гаруча, но ми
харесва, че искаш да дойда с теб до Гаруча. Ще ме изчакаш ли да се приготвя?
Трябваше й половин час, за да се преоблече – жълти сандали и тъмносиня рокля от
дънков плат, която се закопчаваше отпред и имаше по един джоб над двете й гърди. Докато се приготвяше, на няколко пъти попита дали гримът й скрива белега под окото, но
щом се качи на веспата, изглеждаше наистина щастлива и запя някакъв марш на нейния
си роден език.
Хосе седеше на червената маса пред кафенето, чувстваше се неловко в присъствието
на жената, но не и когато разговорът стигна до Гражданската война.
– Точно така. В Гаруча разстреляхме и двамата свещеници. Изведохме ги навън, опряхме ги до стената на църквата и ги разстреляхме. И пак ще ги разстреляме, ако ни падне
случай – сподели Хосе.
– Хубаво, хубаво – жената закима енергично.
– Викат, че комунистите били изгубили войната – възбудата на Хосе накара и Томас да
излезе от кафенето. – Комунистите не са изгубили войната. Народът на Испания изгуби
войната. Фашистите я спечелиха.
Хосе преведе собствените си думи на Томас и той кимна мързеливо.
– Томас също е комунист, но той трябва да е по-внимателен, тъй като притежава кафене
– обясни Хосе.
– Аз също съм комунистка. – И жената дръпна силно от цигарата си.
– Хосе, ти как се отърва? – попита го мъжът. – Когато свърши?
– Отидох във Валенсия, пътувах нощем, стигнах дотам с лодка.
– Защо испанците не направят нещо, за да свалят фашисткото си правителство? – попита жената с нервно негодувание. Хосе разпери ръце.
– Испанският народ е уморен – отговори той.
На пристанището се появи джип. В него бяха съдията, синът му, който боледуваше от
възпаление на лимфните възли, и двама ратаи. Когато съдията зърна дамата, спря и излезе от джипа.
– А, вие сте чужденците от Каса Смит – и той се представи. – Търсих ви. Чух за вас.
Томас се омъгли, побърза да се скрие обратно в кафенето, Хосе направо се вкамени на
стола си.
– Аз знам английски. Обичам чужденците. Мразя испанските отрепки – каза съдията.
Беше слаб, с прошарена коса, с блеснали очи, които не виждаха нищо друго освен собствените си мании.
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– Ще пийнете ли с мен? Да, нали? – Махна с ръка и без да дочака отговор, се разпореди за три коняка, изкрещя поръчката си по посока на бара. Синът на Томас пристигна с
трите коняка върху табла.
– Обичам чужденците. Мразя испанските отрепки. – И съдията отпи.
– Това тук са мои приятели – обади се мъжът и тъкмо се канеше да побутне коняка си
към Хосе, когато старият моряк го спря с ръка. Хосе продължаваше да седи с гордо вдигната глава като вкаменен на стола си.
– Не знаете много неща за Испания – извика съдията. – Пийте.
Мъжът погледна към Хосе, който не помръдна, а когато съдията отново извика „пийте!“, двамата смутено надигнаха чашите си.
– Сега пием, после ще отидем да видим моите праскови. Ще ви дам първите и найхубавите праскови за това лято.
– Аз съм с веспата – обади се мъжът.
– Има достатъчно място. – И онзи посочи джипа.
– Трябва да се върна навреме за лодките.
– Джипът ще те върне навреме за лодките. Хайде! Ще ви дам първите и най-хубавите
праскови за това лято.
XIII
Огромна пръскачка с железни колела стоеше до портата на градината с праскови, редиците дръвчета се простираха, докъдето ти стига погледът, а между тях се виждаше
рохкавата червена пръст на напоителните улеи.
– Хиляди дръвчета – посочи ги съдията с широк жест, а когато изрева нещо към ратаите, двамата се втурнаха да развинтят няколко кранчета за вода. В южната част на Испания
водата е вълшебство. Когато бликна по улеите и червената пръст я изгълта на мига, съдията направо полудя. Синът му с болните лимфни възли седеше в джипа отегчен и потиснат.
– Имам вода за дръвчетата си – извика той и размаха ръце към бялото село, прилично
на мавърско, което беше увиснало върху хълбока на планината, - а тия отрепки нямат
вода дори в къщите си – изсмя се победоносно и налудничаво. – Харесват ли ви моите
дръвчета?
– Много са хубави – отвърна му мъжът.
– Прасковите ми са по целия свят. Лондон. Берлин. Ню Йорк. Тръгват на път от Валенсия – продължи да крещи, докато опипваше с поглед тялото на жената под синята дънкова
рокля.
– Елате. Ще ви откъсна първите праскови.
Тръгнаха след него като хипнотизирани към едно дърво с узрели плодове, вече жълти
от едната страна, от другата - срамежливо поруменели сред убежището си от зелени листа, пресегна се, приведе един клон и започна да бере зрелите праскови. Преди да успеят
да помръднат – две, три, четири, пет, шест, – взе да тъпче прасковите в горните джобове
на синята рокля.
– Давам ви първите праскови за лятото – не спираше да повтаря, а когато стигна до
седем, осем, когато плодовете се смачкаха и сокът им потече вътре в роклята и дънковият
плат потъмня, мъжът застана между двамата.
– Достатъчно. Аз ще взема останалите. – Съдията вдигна очи като побеснял пес, погледна към градинската порта и отстъпи назад.
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– Може да си вземете колкото искате. Когато пожелаете. През цялото лято.
– Благодаря – рече мъжът.
– За къщата имам дори повече вода, отколкото за дръвчетата – продължи да нарежда,
на устните му излезе бяла пяна. – В къщата си имам плувен басейн, пълен с вода. Ще дойдете ли да видите моя пълен с вода басейн?
– Не. Трябва да се връщаме за лодките.
– Тогава може би утре, в неделя, елате да поплувате в моя басейн. – И той замаха с
ръце, сякаш плува бруст. – Може да плуваме голи в моя басейн. Не е като в морето, тук
никой няма да ни види, а след това ще ядем праскови на маса до басейна и ще пием бяло
вино, вино от моето грозде.
Мъжът хвърли отчаян поглед към жената, но тя стоеше като замаяна, сякаш беше изпаднала в шок. Не знаеше как да се измъкне от това положение, беше чул, че ако дръзнеш
да му противоречиш, съдията ставал опасен.
– Ще дойда в дванайсет да ви взема с джипа.
– Не – отсече мъжът, чудеше се как да спечели време. – Ще дойдем по-късно с моята
веспа.
– По-лесно е аз да дойда да ви взема.
– Не. Трябва първо да поработя. Ще дойдем към два с веспата.
– В два ще плуваме, ще ядем праскови и ще пием бяло вино.
– Да. А сега искаме да се върнем.
– Ще ви закарам до лодките.
На влизане в джипа мъжът забеляза, че петната от сока се бяха уголемили върху синия
дънков плат.
Пред кафенето, където Хосе продължаваше да седи неподвижно като гущер, съдията
спря джипа и им каза:
– Много скоро изобщо няма да ги виждате тия отрепки.
– Те са ми приятели – прекъсна го мъжът.
– Защото нищо не знаете. Като разберете, ще имате по-добри приятели. Утре ще плуваме, ще ядем праскови и ще пием бяло вино – каза, докато очите му безсрамно шареха
по тялото на жената.
– В два – каза мъжът.
XIV
Хосе седеше на червената маса пред кафенето – гордо, като застинал.
– Досега те имах за приятел, но ако още веднъж те видя с това копеле... капут. – И той
замахна с ръка, сякаш пречупва врата на заек.
– Така се случи, нямах избор.
– Този път – да, но не и следващия.
Жената, изпаднала по-скоро в недоумение, отколкото в безмълвие, изхлипа и се обърна.
– Хосе, виждаш ли какво направи?
– Натъпкал е джобовете ти с праскови, нали? – Разтревожен, Хосе погледна мъжа; не
искаше да се меси.
Когато мъжът се приближи да извади прасковите от горните й джобове, тя се дръпна.
– Мога и сама.
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И започна да ги вади една по една. Външната им ципа беше разкъсана, а вътрешността
– натъртена. Постави ги на масата, а те се изтърколиха до самия й ръб.
– Значи, не искаш прасковите му. – И Хосе безмълвно ги помете с една ръка, докато се
изтърколиха в прахта на пътя.
– Не – отсече жената твърдо и сърдито, - не ги искам.
Вече не хлипаше, но продължи да гледа строго и неумолимо мъжа, който изглеждаше
повече отчаян, отколкото засрамен.
Чу се онова шляп-шляп от чехлите на Томас, който излезе от кафенето и доближи червените маси отвън. Изслуша за случилото се в овощната градина, после Хосе преведе думите му.
– Той казва, че никога повече няма да обслужва този негодник. Въпреки че сам е изпратил сина си с коняците – добави. – Но той трябва повече да внимава, нали е собственик на кафене.
– Защо го мразят толкова много? – попита мъжът.
– Всички в семейството му винаги са били фашисти. Той лично застреля двамата си
братя, а когато фашистите спечелиха, беше отишъл в затвора в Мурсия със сноп брезови
пръчки, тръгнал от килия на килия и собственоръчно ги счупил до последната, докато
налагал затворниците. Брат ми лежеше в същия затвор, но дори и най-големите фашистки свине не бият оковани затворници. – Хосе се задави от омраза и макар че спря да му
превежда, Томас кимна в знак, че това е самата истина.
Когато жената попита Томас дали може да използва задната стаичка, за да измие от
роклята си лепкавия сок на прасковите, той тръгна с нея, за да й я покаже. Щом останаха
насаме, Хосе се приведе към мъжа:
– Ако не си отваряш очите, ще изгубиш жена си. Тази фашистка свиня не иска да ти
дава праскови. Иска жена ти. Иска да я чука.
– Знам – отвърна мъжът. – Ще пийнеш ли нещо?
– Един коняк.
Момчето пристигна с коняците и докато плащаше, мъжът се сепна от изражението,
което му се стори, че видя върху лицето му. Рибарските лодки с тяхната флотилия от чайки, които блещукаха под лъчите на залязващото слънце, приближаваха пристанището.
Когато жената излезе от задната стаичка, косата й беше сресана и блестеше със златисти
оттенъци, а лицето й беше гримирано.
– Искаш ли да отида да ти купя риба? – попита Хосе.
– Не, не тази вечер – каза мъжът. – Май трябва да тръгваме.
– Готова съм – отговори му жената хладно.
Излязоха от пристанището, а дребната фигура на Хосе стана от масата и по навик пое
към прииждащите лодки, черното му кепе килнато, както обикновено, на една страна, а
кучетата с крака, които се олюляваха под кльощавия им гръден кош, започнаха да излизат
едно по едно и да ровят из боклука по хладина.
XV
Пътуваха по асфалта в пълно мълчание, а когато стигнаха до черния път, жената каза:
– Моля те, спри – и слезе от задната седалка на веспата. – Ще вървя пеш до къщата.
Като тръгна да си търся друг съпруг, ще внимавам поне белези по лицето да не ми прави
– след което го изгледа сърдито, сдържано и напрегнато, с вирната брадичка. Мъжът про-
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дължи напред, нищо не каза. Акулата миришеше по-слабо привечер, по костите почти не
беше останало месо, но той нямаше да е тук, така си каза, когато слънцето ще ги направи
съвсем бели и чупливи. Светлината му беше достатъчна, за да вижда как застиналите гущери се преместваха от едно място на пътя до друго, за да избягат от мотоциклета.
Седеше в люлеещия се стол, вратата отворена, чакаше я да се появи по пътеката. Настроението й не се беше променило.
– Бих искал да тръгнем още утре – каза й, когато тя остави плетената си вълнена чанта
със сребърна закопчалка и дълги дръжки. Преброи пет капки, които цопнаха от делвите в
съдовете под тях, преди тя да отговори:
– Закъде? – изсъска.
– Лондон. Нали каза, че искаш да се върнеш в Лондон.
– Бягството не е решение. Непрекъснато се местим. А какво ще стане с твоето бяло
вино и прасковите?
– Няма да сме тук. Именно затова настоявах за два часà.
– Защо не направи нещо, когато взе да тъпче прасковите? – попита го злобно и тогава,
помежду бавното почукване на капките вода, прозвуча първото й сухо ридание.
– По-добре ли щеше да бъде, ако го бях ударил, след което да се озова в испански
затвор – каза й той.
– Винаги намираш някакво оправдание. Никога не ме подкрепяш. Знаеш ли колко
ужасно е да си омъжена за слаб мъж? Ако бях омъжена за силен мъж, като баща ми например, щеше да е по-различно.
– Може би щеше да е по-различно, но ти щеше да си си същата.
– Но щях да имам подкрепа. А какво ще правим след Лондон? – преглътна сълзите си,
за да го попита, а в гласа й ненадейно се прокрадна критична и агресивна нотка.
– Ще го решим, като стигнем там.
– Тогава за теб може и да е късно – закани му се тя.
– Добре, така да бъде.
Тя избухна, каза нещо, което той не долови, и се заизкачва по стълбата. Чу я да се мята
в леглото, докато той отиде да извади куфарите от гаража.
Измъкна ги набързо и нервно. Запали газената лампа, отвори ги на пода и се огледа
да види какво първо да сложи вътре, когато я чу да трополи край гардероба, сякаш бе
започнала да изважда дрехите оттам.
По-късно, когато мъжът се качи в стаята на горния етаж, видя, че е извадила всичките
си дрехи и ги е проснала върху спалнята, готови за куфарите, докато си мърмореше под
носа:
– Да. Точно това заслужавам. Защото не се погрижих за зелките.
Лицето й беше като сковано, напрегнато, не плачеше.
Превод от английски: Иглика Василева
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КНИГИ
ОТЗИВИ
ЗВЕЗДНИЯТ ПРАТЕНИК И
НАШИТЕ СРЕЩИ С НЕГО
Откакто Николай Кънчев напусна този свят, не намирах сили
и смелост да напиша каквото и да
било за него. Нямаше го строгият
му поглед, с който оценяваше всяка изречена за изкуството дума.
Компромиси във всекидневието
що годе приемаше, но с поезията
– никога. Спомням си един невероятен случай, когато обичаща го
литературна критичка го представи
пред младежка аудитория и накрая го запита: „Какво мислиш за
думите ми?“ Той я погледна гневно и измърмори: „Като хвана една
гьостерица, ще ти отговоря!“ Затова
и не пиша – все го виждам с гьостерицата, готов да се защити от всяка
лъжа или откровена глупост. Никога не отговаряше направо на интервюиращите го журналисти – получаваше въпросите и се подготвяше
така, както пишеше стихове. Затова
и ако сега прегледате прозаичните
му текстове и сентенциите му, ще
усетите, че те са продължение на
казаното от него в книгите му.
Да се ляга вечер и се става сутрин
е гимнастиката на денонощието,
а през цялата си вечност аз будувам.
Така е написал в последното си стихотворение и е завършил с думите: „Очаквам да
удари днес дванадесетия час на крайната победа на Духа. Аз казах.“ Чували сте, че пътниците за другия свят предчувстват онова, което
ще се случи. Може би затова и не е постъпил
в болница, а се е прибрал в къщи, знаел е, че
Онази с косата ще го намери, дори и да се
скрие в Самара. Вера Мутафчиева обичаше

да казва, че всеки е роден с мисия и живее,
докато я изпълни. Николай Кънчев преизпълни своята – той създаде поезия, която е чест
за всяка световна литература. Не го сравнявайте с Биньо Иванов, с Константин Павлов,
с никого не го сравнявайте – неповторим е,
наистина е „звезден пратеник“. Заглавието на
книгата на Марин Георгиев веднага ме грабна. Знаете, че Кънчев обичаше една особена
игра: питаше ни с кого бихме предпочели да
пътуваме във влака до Пловдив. Самият той
много често повтаряше, че с удоволствие
би пътувал с Марин. Като човек авторът на
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„Колкото синапеното зърно“ беше страхотен
особняк. Но кой от големите ни поети не е
бил такъв! Затова ми е странно, когато злите
езици съскат по отношение на Кирил Кадийски или на Иван Цанев, или на самия Марин
и на Иван Теофилов, на Борис Христов и на
Христо Фотев. Всеки от тях е непоклатима канара в планината на българската лирика, естествено е между тях да прехвръкват искри,
дори да лумват пожари. Ние, читателите, сме
щастливи, че можем да ги четем, без разбира
се да се съгласяваме с всяка изречена от тях
дума. Самият факт, че издатели на книгата са
Марин Георгиев и Кирил Кадийски красноречиво говори, че между тези големи наши творци не съществува завист, че те усещат силно
духовните връзки, които ги свързват. Именно
духовността на Николай е голямата тема на
„Звезден пратеник“, а не онова, което дребните душици ще търсят в нея – пикантните
подробности. Във всичките си есеистични
книги Марин е бил субективен, пристрастен,
трябва да го разберем и да усетим вълнението му, усещането, че изпълнява братски дълг
към „баджото“, както се обръщаха един към
друг с Николай.
Затова ме разсмиват истеричните оценки
за книгата. Така беше и след „Третият разстрел“. Мнозина не можаха да разберат,че
това в никакъв случай не беше книга срещу
Вапцаров, а срещу безумната идея, която поражда чудовищно насилие.
Категоричен съм, че сега Марин Георгиев е осмислил
невероятно талантливо Божия дар на Николай. Достатъчно е да вникнем в анализа
на стихотворението „Болка“, за да си дадем
сметка, че тълкуванието на поетиката на Кънчев е автентично, че духът на поета витае
много силно сред редовете. Разбира се, никой не може да отрече, че най-съвършеният
прочит на вселената на Кънчев дължим на
Светлозар Игов, който до последния момент
беше и най-близкия му приятел. Неговите
думи са: „Трудно е да се анализират стихо-
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творения, така богати на значения, така гъсти
на смисъл, така избликнали от „дълбината на
поета“. Тълкувателят рискува да потъне в тях
заедно със своя инструментариум като стъписания критик, изпуснал очилата си в бездънния кладенец на смисъла, където е опасно
да се слиза.“ Спомням си, че седмица след
кончината на поета седнахме с Игов и той
ми разказа, че Кънчев му донесъл на касета
телевизионния сериал за Сергей Есенин. Говорехме за него като за жив, тъй като за нас
той не може да не бъде. Всеки ден възпроизвеждам стотиците разговори между нас,
много неща от тях няма да разкрия, защото
сме си позволявали да бъдем напълно откровени, да си споделяме съкровени неща,
предназначени само за нашите уши, но със
сигурност мога да кажа едно – Николай Кънчев никога не е бил нечестен, не е действал
подмолно, не е бил способен да сътвори
нито една интрига. Той живееше с високо
вдигната глава, хората се чудеха кога успява
да създаде огромното поетично, преводно и
есеистично творчество, след като непрекъснато го виждаха в Кафенето на писателите
или в Клуба на журналистите. Много черти
от характера му Марин е успял да покаже
уникално, с четката на маестро-художник. Но
трябва ли да му се сърдим, че е субективен.
Пак повтарям – точно това му е чарът. Вярно е, че не можем да се съгласим с немалко
твърдения, но нима има нещо лошо в спора?
Може ли „Време и съвременници“ на Кирил
Христов да се чете като обективен дневник
за епохата? Да, Марин Георгиев е несправедлив към Михаил Неделчев – десетилетия Николай не можеше да диша без него, ходеха
навсякъде като Куку и Пипе, разбираха се от
половин дума. Повечето стихотворения на
Кънчев първо са били прочетени от Игов, от
Неделчев, от Кунчев…Трудно бих се съгласил
и с изреченото за Иван Цанев – също един от
големите поети на съвременна България, не
по-малко особняк от Кънчев, но също като
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него – присъствие, без което не можем да си
представим вселената на родната поезия. Повече трябваше да се каже и за приятелството
на поета към Димитър Стойчев, към Васил Кинов и Янко Станоев, Андрей Манолов ( който
му помагаше при кореспонденцията с Кенет
Уайт и с големите френски поети) – „постоянните заподозрени“ около него. Никога няма
да забравя, че пренасяхме мебелите на Николай и Федя в поредната им квартира. Бяхме
заедно с Игов, с Марин, с Божидар Кунчев и с
други приятели. След като свършихме работа,
седнахме в едно ресторантче да се почерпим.
В един момент Николай се обърна с чаша в
ръка към нас и рече: „Момчета, да знаете, че
в този състав ще ви отведа на церемонията в
Стокхолм.“ Двамата с Божидар се разсмяхме
и това стана причина почти година поетът да
не разговаря с нас. Още тогава той категорично знаеше нещо, до което ние не бяхме дораснали – напълно заслужаваше най-голямата
литературна награда, с всеки изминал ден все
повече си даваме сметка, че не е, че не може
да бъде доморасло явление, по света и найвече във Франция; това отдавна е известно, и
книгата на Марин красноречиво го доказва.
Прав е Марин –неговият духовен събрат успя
да ни даде нова представа за стихотворение.
И още: „Той винаги намираше образното, ситуационното или метафорично съответствие
на дадено явление, случка, събитие, за да
избегне описателността.“ Николай ужасно се
дразнеше когато чуваше или четеше, че бил
неразбираем, херметичен. Той не бива да
се тълкува абстрактно, по-скоро, както когато говореше, беше иносказателен – за да си
му приятел, бе необходимо да го разбираш,
без да се чудиш какво иска да ти рече. В онези години в кафенето на писателите беше на
мода игра с думи, много подобна на днешния
скрабъл- Кънчев неизменно побеждаваше
всекиго, тъй като неговият речник на българския език беше свръхбогат. Знаеше изчезнали
народни думи, знаеше какво ли не, а едва ли

е необходимо да говоря за ерудицията му.
Допускал ме е в своята Светая Светих – стаятабиблиотека, където имаше съкровища като в
пещерата на Али Баба – там бяха подредени
тонова мистична и философска литература,
почти всички значими поетични томове на
творци от цял свят, антологии. Нямаше време за прозата, но есета, трактати поглъщаше
и усвояваше по неповторим начин – сега, за
да разшифроваме образите в поезията му
трябва да сме вещи не само до дзенбудизъм
и магия, по стихотворна класика и авангардно
изкуство.
Някой ми звъни по уличния телефон, защото
е помислил, че живея в телефонната кабина.
Тя е пощенска кутия, по която стихотворно
аз изпращам си писмата „до поискване“ от
всички…
Той наистина беше като пощенска кутия,
която приемаше сигналите от всички слоеве
на човечеството, от всички пластове на историята, а онези, които очакват „до поискване“
неговите неповторими писма са все повече
и повече. Нека пак да чуем Марин Георгиев,
който е достигнал до най-важните неща за
поетиката на големия бард: „Всички образи и
състояния са израз на авторовата философия
животът да бъде съхранен в своята първозданност, необясним и загадъчен, да го приемем с радостите и болките, защото такъв е
той, а човешката личност е само една от многобройните му прояви. Поразителен е инстинктът за живот в името на живота, изразен
от поета: „а при опасност, аз не в гнездото, чак
в яйцето ще се скрия.“
Това не е страх или нерешителност, а наистина неизмерима любов към автентичния
живот. За разлика от префърцунените естети,
Николай Кънчев умееше да се радва на обик-
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новените неща: да извади подкова суджук
насред кафенето и грижливо да започне да
си я реже на парчета, или да похапне захарен памук на някой Луна парк, до който сме
се довлекли в минути на отдих. С близките
си приятели беше толкова естествен, че някой от тях не винаги го разбираха. Можеше
да избухне, да те наругае, но не и да изпитва
омраза. Ако има нещо, което ненавиждаше,
то беше мимикрията и провокаторите. Веднъж критикът Иван Цветков го повика настрани и тихо му каза: „Колка, донесъл съм ти от
Москва книгите на Солженицин. Трябва да
ги прочетеш.“ Подвеждането беше толкова
явно и дебелашко, че лицето на Кънчев стана кървавочервено и той буквално щеше да
разкъса събеседника си. Трудно би било за
доносниците да го вкарат в капан, тъй като
никога не се поддаваше на политически провокации. Неговото гражданско неподчинение беше не в парадирането с празни думи,
а в категоричния му откъс да се превърне във
винтче от системата. Нямаше нито ден трудов
стаж, тъй като не желаеше да служи на Мамона и на сърпа и чука, но въпреки, че не му
даваха да печата стихове повече от десетилетие, успяваше да се грижи великолепно за
семейството си с преводи и с детски стихове.
Работеше неуморно, всеки ден, но и в живота му имаше още нещо много важно: една
жена, която никога не го предаде и не го остави, една жена, която беше готова на всичко
за него, макар самата тя да беше невероятно
талантлив творец и преводач. Отношенията
между Федя Филкова и Николай Кънчев са
уникални в нашата литературна среда, където изневерите и фаталните срещи са всекидневие. Затова категорично не съм съгласен
с Марин, че в последните години Федя се
опитала да „опитоми“ Николай – отвеждайки
го в чужбина, тя му спести много огорчения,
създаде му бит, който както виждаме от последната му книга „Вятърът прелиства календар без дати“ и от стиховете в съставения от

Пламен Дойнов том не само, че не попречи,
но дори стимулира творческия му апетит. На
гърба на „Вятърът“ Михаил Неделчев е написал: „Днес, когато неговото творческо дело е
вече завършено, когато получаваме последната подготвена приживе книга, можем да
кажем: той бе големият поет на България от
последните десетилетия на ХХ век. И като истински голям поет той промени за нас света.“
Наистина, Николай Кънчев промени представите ни за поезия, но, уви, не е манталитета
ни, нито ожесточеното разделение, което
продължава да ни разкъсва.
Аз живея може би от лихвите на
сумата неща, които безотчетно
вложил съм в живота, който си живея…
- четем в тази книга-завещание и си даваме сметка, че животът, който той си живееше
беше чудо, че лихвите на сумата неща, които
безотчетно вложил бе са до голяма степен
разгадани от Игов, от Марин Георгиев, от
Пламен Дойнов, но има още много тайни да
разравяме. Дължим му многотомник със събраните му съчинения – стихове, есета, преводи, дължим му смирение пред грандиозното му творческо и гражданско дело. Федя
като орлица пази спомена с чудесните Никулдени. А ние, без да разкрасяваме истината за
него, тъй както го е сторил Марин Георгиев
– темпераментно и с невероятно разбиране
за същността му – трябва да продължим да
привличаме онези, които ще имат духовна
полза да получат писмата, които е оставил до
поискване за тях.
Георги Цанков
Марин Георгиев
"Звезден пратеник",
изд. " Литературен форум"
2016г.

