80 години
от рождението на ХРИСТО ФОТЕВ

ХРИСТО ФОТЕВ
(1934-2002)

КНЯЗЪТ НА ПОЕЗИЯТА
„Морето само живите обича,
а мъртвите изхвърля на брега...
Едно момиче, ах, едно момиче
морето не изхвърли на брега.“
Струва ми се, че винаги съм знаела това стихотворение на Христо Фотев: нямам спомен кога е влетяло в мен
и е поставило отпечатъците си „със пръсти, посинели от
тъга“. То си остана като насъщен и нужeн поетичен код.
Обичах да го рецитирам в ученически и студентски компании, в душни и въодушевени квартири, пред приятели
и чужди, по опустяващите маси на крайбрежни кръчмички...
Винаги и навсякъде, когато удряше часът на поезията.
Само преди две седмици на Яворовите дни в Поморие,
обхождайки Летния театър, си припомних един рецитал
на Христо Фотев, състоял се тук преди десетина години. Бяха го подготвили актьори от Бургаския театър.
Поетът, тогава все повече дух и все по-малко тяло, седеше през цялото време на сцената. Върху масата с бяла
покривка пред него – бутилка вино и чаша. Беше вмислен
в себе си тъй, сякаш собствените му съдбовни думи досягаха и обладаваха само нас, не и него – чужденец дори в
своя „странен и единствен словесен пейзаж“. Тази негова
безтрепетна, съдбовна съсредоточеност сияеше наоколо
му като аура; мълчанието му продължаваше думите и ги
запращаше отвъд нас – към безкрая на невидимото и вечно море, което монотонно се плискаше в мрака.
Накрая, след всеобемащото си и величествено мълчание, Христо Фотев се изправи прозирно изтънял и огромен едновременно и започна да изговаря онова стихотворение: „Морето само живите обича,/ а мъртвите изхвърля на брега...“
Не зная кое точно ме накара да го сравня с княз, излъчването, ронливия му глас, осанката, словото... Но той бе
князът на поезията.

Като княз го припознаваха и разказваха и многото митове, които се носеха за внезапните му „взривни“ появявания в София; за бохемския му живот в Бургас; за красивите и романтични любови; за щедростта му на велик,
самораздаващ се и саморазрушаващ се поет...
Христо Фотев е най-уникалният, най-чистият лирик в
родната ни литература. Експлозивно-чувствен и чувствителен до уязвимост, осенен от водовъртежната „ярост
и нежност“ на стихиите, „сам, по-гол от северния вятър“,
той сътвори стихотворения, които преповтарят менливата бездна на морето, „прекрасно съчетание на толкова
несъвместими елементи – кончета, актинии, съзвездия
на гларуси“...
Не случайно морето бе „най-голямото събитие“ в поезията и биографията на Христо Фотев, които той всъщност задъхано, почти трескаво – с много тирета и инверсии – записваше на един и същи лист.
След като за първи и последен път в Поморие чух как
Христо Фотев изговаря онова стихотворение, аз спрях да
го рецитирам. Вестта за смъртта му ме настигна край
морето, недалеч от Бургас, на една привечерна маса.
И макар да знаех, че е болен и бавно угасва, просто се
вцепених. Но тогава стиховете му отново се върнаха у
мен, заприиждаха, разтърсиха ме. И разбрах, че пак ще започна да ги рецитирам – защото е невъзможно смъртта
да ни отнеме този изтънчен и коронован от Словото
княз. Невъзможно е поезията да понесе огромната липса
на Христо Фотев!
Започнах с онова стихотворение: „Морето само живите обича...“
Мирела Иванова
3 август 2002 г.
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Морето само живите обича...
Mорето само живите обича,
а мъртвите изхвърля на брега.
Едно момиче, ах, едно момиче
морето не изхвърли на брега.
Остана само кърпата позната
да се прелива с белите вълни.
Момичето обичаше моряка,
моряка – всички хубави жени.
Остана само кърпата с червени
и лилави ресни като преди.
Ний плакахме безшумни и смутени
и скочихме в студените води...
До дъно преобърнахме морето
със пръсти, посинели от тъга,
да търсиме момичето, което
морето не изхвърли на брега.

Наистина ли си отива лятото...
ХРИСТО ФОТЕВ

Наистина ли си отива лятото?
Наистина ли? Лятото ме гледаше.
С очите си отново ме целуваше.
А вятърът се блъскаше във роклята,
прегръщаше нозете ѝ, докосваше
по устните ѝ сянката на залеза
и цялата неспирно я люлееше –
завиждаха му може би ръцете ми...
Завинаги ли? Лятото ме гледаше.
Очите му отново обещаваха
завръщане, по-хубаво от първото –
ний, влюбените, вярваме на лятото.
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Ний, влюбените, винаги потъваме
в очите му дълбоки –
в най-дълбокото,
където са зелените съзвездия
на сълзите... Ний вечно се усмихваме.
И устните ни вечно са уплашени.
И вечно, вечно, вечно искаме
да задържиме за минута лятото.
Наистина ли си отива лятото?
Наистина ли? Бързо се притискаме.
И махаме с ръцете си... И гларуса,
и вятъра, и залеза тържествено
ще съобщят на всеки, че за София
със влака в десет си замина лятото.
По дяволите! Всичко е известно.
Известно е. Но все пак оставете ме
да се удавя в погледа на лятото.
Да ме вълнува беглото докосване
на медните ѝ колене...
И в пръстите,
замрежили лицето ми изопнато,
да прозвучат тръстиките созополски.
Какво, че е известно. Оставете ме
да ѝ говоря и да вярвам с някакво
забравено, детинско изумление,
че ме обича, че е много влюбена,
че винаги ще ме обича... Лятото
ми маха дълго със ръка...
Ах, лятото
не искаше да си отиде...
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Елегия I
Умра ли, къщата ще стане пуста,
умра ли, къщата ще стане няма
и ще извика мама, ще почувства,
че ме няма.
И как тогава в къщата голяма
ще се усмихва мама, ще живее?
О, никога не казвайте на мама
синът къде е!
Тя няма да повярва, че земята
завинаги ще е прибрала
и на дърветата, и на цветята
ме е раздала.
Тя като сянка тихо ще излиза
и ще ви пита, няма да ви слуша,
видели ли сте бялата ми риза
по вода и суша.

На баща ми
В Бургас –
на края на града,
в Бургас –
ний, бежанците, някога живеехме.
Във събота ни идваха роднините.
Жените се отделяха във стаята –
на стълбите оставаха бащите ни
и слушаха със някакво смирение
безкрайните напеви на най-старите...
А старите говореха особено
и думите им вечно ни разсмиваха,
защото не приличаха на думите,
които ний четяхме във букварите...
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О, старите говореха особено.
Живееха, по-точно, не живееха –
безшумно съществуваха с дърветата,
с конете и ралата, и каруците.
Навярно са забравили от бързане,
уплаха и безумие душите си
в далечните невероятни краища
с далечни и ухаещи названия –
с ухаещи далечни планини,
с ухаещи далечни долини
и сребърни реки
със златни
риби.
Ний, младите, не слушахме – тежаха ни,
омръзваха ни думите на старите...
Априлската възбуда ни влудяваше.
Примамваше ни веселата ябълка.
На клоните ѝ мятахме въжетата
и люлките ни мятаха до слънцето,
което ний докосвахме с главите си...
А старите ни гледаха със някакво
ухаещо, далечно отчаяние
и казваха, че само ние, малките,
умееме да скачаме до слънцето,
защото ние, малките, не Знаем.
Не Помним... Не можем да си Спомним.
В Бургас –
на края на Бургас...
В Бургас
ний – бежанците – някога живеехме...
Събирахме се ний хиляда Тракии,
хиляда Македонии – и няколко
жестоко-маларични Беломория
ни хранеха със рибата на Черното
и своето,
и чуждото
море.
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Пристанище I
Единствено в бургаското пристанище
живота ме изпълва с възхищение!
Движение на влакове по релсите –
издигай ме със своята експлозия!
Чудесно електричество – обичам те!
В хилядата ти крушки е душата ми...
Гласът ми пропълзява по въжетата
и ужасява корабните плъхове!
Аз разковах сандъка с портокалите!
Наистина ли съществува Африка,
Америка, Австралия –
о, блясъци
в кристалите на каменните въглища!
Как искам да отида аз във Индия,
в Япония, в Италия –
навсякъде...
И никъде да не отида – никога
да не напусна своето пристанище!
...Ще изгоря във въздуха – а слънцето
ме вдига със металните си челюсти!
Към ноздрите ми се надига сярата!
Желязото във всичките си образи
отново ме притиска до ребрата си...
А корабите – толкова изтънчена
и женствена е формата им,
толкова
са благородни тънките им профили,
че ме изпълва тъмно отчаяние!
Но... колко са крисиви цветовете им!
И хорота по стълбите бамбукови!
Ръцете им се движат непрекъснато –
познати ми са всичките им жестове!
Речта им е дъжда по раменете ми.
И аз вървя в дъжда със удоволствои!
На всекиго разбирам аз езика му,
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Почитам боговете му,
стараната му –
сърцете ми прилича на пристанище!
Пристанище, благодаря за твоето
пространство – за голямата ти работа,
в която и най-малките подробности
са пълни със огромно самочувствие!
Благодаря ти, весело движение!
Издигай ме със своята експлозия!
Чудесно електричество – обичам те!
В хилядата ти крушки е душата ми,
открила и обикнала
света!

България
Благодаря ти за голямото търпение
и за голямото мълчание, Българийо!
В прозорците на тъмните ти влакове
душата ми се радваше на себе си...
В прозорците живота ми приличаше
на истински – приличаше на щастие!
Но се разбиха в тъмното прозорците
и вятъра ти ми разкъса дрехите..
Студено ми е – приеми ме в своите
обятия на селска Богородица!
Не ме отблъсквай, моля те, изслушай ме
и помогни ми да не лъжа повече!
Не позволявай да умра –
закриляй ме
от страшната магия на красивите
предмети и красивите подаръци...
Усмихвай се на масата ми дървена –
единствената маса на живота ми.
Не позволявай да умра – завинаги
да си запазя вярата в приятели...
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Закриляй ми усмивката – помагай ми
да задържа до края добротата се!
И извади ме от кръга на многото
безименни жени – съпротивлявай се, –
за да заплача пред една-единствена
и майка тя да бъде на децата ми.
Не позволявай да умра –
закриляй ме
от страшното приятелство на хората,
които те изгубиха – показвай ми
измамата на техните ласкателства, –
не ме убивай с тяхното признание!
Сближавай ме със болките си, вдигай ме
с ръцете на внезапните си радости,
аз ще докосна своите съзвездия –
ще ги положа тихо пред нозете ти.
И приеме ме – издържа ли дългото
пътуване към тебе, съхранявай ме
в унесените устни на децата си,
за да живея – да живея истински!
Не позволявай да умра –
сближавай ме
и отсега с дълбоките си корени,
със корените плахи на цветята си,
с дърветата си отсега сродявай ме,
за да не мисля за смъртта – без никаква
уплаха да се върна във земята си,
да ѝ прекрача прага с облекчение
и да замлъкна в тихите обятия
на майка ми!
Благодаря ти за голямото търпение
и за голямото мълчание, Българийо!
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И нощите са стъклено студени...
			

На К.Павлов

И нощите са стъклено студени.
И въздуха не омагьозва никого.
Земята е сама за себе си.
Луната е сама за себе си.
И всички сме сами за себе си
във нощите на януари.
И струва ни се, че измислица –
чудесна и велика, но измислица –
са били и тревите,
и цветята,
и дърветата.
Във себе си е вгледано дървото.
Не вярвайте! Привидна е смъртта му.
И мъртвата му фигура, която
напомня пра-прастарите релефи
на пещерните хора е измамна...
Дървото е затворило очите си –
усмихва се във себе си дървото.
И мисли – непрекъснато работи
фантазията му, дълбоко скрита
в привидно овъглените му корени.
Дървото се усмихва. Не мислете,
че ни презира. Радва се дървото.
И мисли, че приличаме на него
по чистота, усилие и щастие...
Че някъде дълбоко в себе си,
където са големите ни корени,
ний вярваме по-силно и от него
в тревите и цветята, и дърветата...
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Морето!...
Морето!
Най-голямото събитие!
Как ме издига към върха си – целия
отново ме зазижда във кристала си.
В блестящото съжителство със люспите
на рибите – с крилете на комарите...
(Как ми тежаха дрехите – и тялото,
зазидано във паметта ми... Името.)
След оскърбителното, страшното във навика
да се живее – приеми ме!
Никога
аз няма да те принизя до своите
печални средства за очовечаване.
Аз ще живея с теб, тъй както рибите,
за да си върна детското доверие
в ръцете си, в нозете си. Прекрасно е,
че си голямо. Може би единствено
си вярно ти във строгата абстракция
на картите... В най-мътните ми спомени.
Как въздухът изгаряше хрилете ми,
и перките ми блъскаха дърветата.
И люспите ми падаха по пясъка
хилядолетия преди сълзите ми...
Море – и най-интимното движение
(с което се съблече пред очите ми
и се венча със въздуха... Ноември е.
Сезонът на легендите и чашите.)
Ти смъкна най-драстично цветовете си –
по-голо и по-истинско от въздуха
се извиси срещу ми... А делфините?
А тяхното грегорианско пеене
на старогръцки? О, море на изгрева.
Море на вечерта – и полунощите,
опитомено в толкова пристанища.
Върни ми и хрилете ти, и перките,
и радостта ми от живота в твоето
пространство, светлина...
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А хоризонтите
как бягаха на пръсти по вълните ти.
Поети и моряци – в отчаяние
те гледаха – голямото събитие
в живота ни и може би единствено...
Прекрасно съчетание на толкова
несъвместими елементи – кончета,
актинии съзвездия и гларси...
На пясъците – пеещата струя
на бившите скали... Но невъзможно е
да продължа по ръста ти със думите.
Ще спра за да живея аз –
сълза съм аз
от скулите ти – тръгнала към устните.

Колко си хубава!...
			

На М.К.

Колко си хубава!
Господи,
колко си хубава!
Колко са хубави ръцете ти.
И нозете ти колко са хубави.
И очите ти колко са хубави.
И косите ти колко са хубави
Не се измъчвай повече – обичай ме!
Не се щади – обичай ме!
Обичай ме
със истинската сила на ръцете си,
нозете си, очите си – със цялото
изящество на техните движения.
Повярвай ми завинаги – и никога
ти няма да си глупава – обичай ме!
И да си зла – обичай ме!
Обичай ме!
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По улиците, след това по стълбите,
особено по стълбите си хубава.
Със дрехи и без дрехи, непрекъснато
си хубава... Най-хубава си в стаята.
Във тъмното, когато си със гребена.
И гребенът потъва във косите ти.
Косите ти са пълни с електричество –
докосна ли ги, ще засветя в тъмното.
Наистина си хубава – повярвай ми.
И се старай до края да си хубава.
Не толкова за мене, а за себе си,
дърветата, прозорците и хората.
Не разрушавай бързо красотата си
с ревниви подозрения – прощавай ми
внезапните пропадания някъде –
не прекалявай, моля те, с цигарите.
Не ме изгубвай никога – откривай ме,
изпълвай ме с детинско изумление.
Отново да се уверя в ръцете ти,
в нозете ти, в очите ти... Обичай ме!
Как искам да те задържа завинаги.
Да те обичам винаги –
завинаги.
И колко ми е невъзможно... Колко си
ти пясъчна... И моля те, не казвай ми,
че искаш да ме задържиш завинаги,
да ме обичаш винаги,
завинаги.
Колко си хубава!
Господи,
колко си хубава!
Колко са хубави ръцете ти.
И нозете ти колко са хубави.
И очите ти колко са хубави.
И косите ти колко са хубави.
Колко си хубава!
Господи,
колко си истинска.
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Прилича ти старинната прическа...
Прилича ти старинната прическа.
Прилича ти, като че ли ме гледа
тракийката от приказната фреска,
направена от влюбени прадеди.
О, ще изрежа на скалата сива
главата ти, косите разпилени...
Да знаят колко си била красива
жените неродени.

Предчувствие
В една дъждовна, тъмна нощ ще ме убиеш ти.
Дъждът ще ми предложи крехкото си
рамо, ще го прегърна аз – с пет стъпки
само ще падна в ужасената ти памет,
тя – моя ненадеен мавзолей.
Не искаш, но ще ме убиеш ти. И аз слушам
как убеждаваш древната си съвест.
(Ти имаш опит, стар, печален опит).
Повтаряш ѝ, че всъщност аз съм жив...
И аз, покорен труп, ще имитирам прекрасния
живот на жив... Ще ме гримираш – ти,
скръбен, непохватен козметик, – ще ме
рисуваш от буквар в буквар и съхраняваш
в глухия си вик.
Как ще признаеш, че си ме ревнувал?
И на какъв език – че с тъмен страх си
гледал с ужас как те изоставям?
Ще казваш, че си ме спасил – и ще си прав.
Ще казваш, че съм твой и че съм жив...
А аз ще бъда мъртъв, мъртъв, мъртъв –
по-мъртъв от най-мъртвия мъртвец.
Ще ме убиеш ти, но дотогава аз ще празнувам
странния си празник от поглед в поглед
и от град във град. Безумен – сред
големия площад, – аз ще целувам твоя смях,
облечен в червена рокля и седефен страх...
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Ще те изричам, без да се страхувам
по всички стъпала на моя глас.
В среднощния бюфет на зимна гара
аз ще целувам острия ти профил на смъртно
уморен и на заспал. И ще усещам тежката ти
власт, любов и скръб, и жал...
Ще предизвиквам – и без да искам ще те
наранявам, аз – малък и жесток, но ти
ще слушаш. Ще ме щадиш, дори ще ми се радваш,
до оня странен и далечен миг, във който
ти ще почувстваш как ти се изплъзвам.
И как оставаш сам...
В една дъждовна, тъмна нощ ще ме убиеш ти.
В една дъждовна, глуха нощ ще ме обсебиш
докрай във ужасената си памет,
ще ме поемеш ти от оня люспест,
дъждовен и бургаски тротоар.

Морето
			

На Стоян Добрев

Тихо –
както вали.
Тихо –
както боли.
Тихо.
Тихо.
Тихо –
снежинките засипаха сърцето ми.
Сърцето ми, по-пусто от градините
на София, напълно изоставени
от скитници, мечтатели и влюбени
(Умираше засипано сърцето ми.)
И моята носталгия единствено
ме стопляше със детските си хълбоци
и викаше насреща ми: приятелю,
не вярвай, че морето е измислица.

MOPE

Морето съществува – и достатъчна
е вярата ти в някакво приятелство,
за да израсне бавно пред очите ти.
Морето се изправи пред очите ми.
Водата му със гъвкаво движение
се чупеше в кристалите на пясъка.
Дълбоко утаени, цветовете му
очакваха нетърпеливо слънцето.
Изнемощели лягаха делфините
в прегръдките на хладните течения
и сенките им падаха стремително
над рибите... И рибите се плашеха.
И рибите живееха... И някъде
из дъното – сарматско – на душата ми
изплуваха най-смътните ми спомени...
...Хрилете ми изгаряха от въздуха.
И перките ми блъскаха дърветата.
И люспите ми падаха по пясъка
хилядолетия преди сълзите ми...
О, рибите живееха... Не бързайте.
Не тръгвайте по стъпките ни в пясъка.
По стъпките ни към небето – нашата
съдба на ужасени победители...
Не знаете вий колко е мъчително
и колко е опасно – да се връщате
отново към морето си – потресени,
че в себе си морето не намирате.
Морето ни (О, загубо) във себе си
ний първо го убиваме... Не бързайте,
лъчисти вий – нежни, да излизате.
Не знаете вий – откъде ще знаете
жестоката ни нужда да обичаме...
И колко ни е трудно да обичаме
не знаете вий... Мисля си понякога,
че любовта е чувство към морето ни –
бездънното, най-синьото, безкрайното,
в което ний преди сме съществували.
Навярно ни е било много хубаво,
когато непрекъснато сме плували.
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И затова след всички перипетии,
които сме преминали – единствено
любовното ни чувство е останало –
ний винаги се влюбваме в някого.
Обичаме ли – носиме телата си
с космическата лекота на рибите.
И откъде е странното мълчание
на влюбените? Откъде е странната
и хармонична пластика – над думите?
(Над думите с които ний отчаяно,
заместихме езика на очите си...)
...Как искаме ний вечно да обичаме,
но толкова е трудно да обичаме –
до края да се радваме на себе си.
Аз няма да говоря за казармите,
парадите, казармите, убийствата –
ще премълча военното безумие,
защото ще умра от отвращение.
Аз ще възпея святото мълчание
на влюбените... Скока им над Думите.
Езика на телата – и в очите им.
Дълбокото им сродство със делфините.
Морето се отдръпна пред очите ми.
На дъното му се усмихва лятото.
Случайното докосване на хората
отекваше дълбоко във сърцето ми.
А хората се качваха в трамваите
и влизаха – разменяха си поздрави.
Отърваха с усмивки от косите си,
лицата си, ръцете си, палтата си,
безпомощните люспи на снежинките...
И светеха за Някого очите им.
И светеха за Някого лицата им.
И светеха за Някого ръцете им
тихо –
както вали.
Тихо.
Тихо.
Тихо.
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Из "Спомен за един жив"
...
И ето – аз вървя срещу легендата за себе си.
(Прости ми ти, провинциална митологийо.)
Над спомените и над думите е мойта биография –
в агонията на мечтата ми за щастие.
Останалото е банално досие... Наистина
да се скърби е престъпление – предателство
след тая царствено завършена история –
монументалното ми детство... Нищетата ни
– над нея ний... Аз помня – тя излъчваше величие.
Квадратната конструкция на масата ни дървена.
В любовно-съвършеното мълчание –
семейството... Ах, как растеше блясъка
от чашата с вода... Как ний се смеехме.
(И как сияеше седефа на зъбите ни.)
Но помня – как заспивах неочаквано
с криле под бялата възглавница. И опита
(как той се пръсна в тъмното) на майка ми
да ме заключи във едно ридание...
На майка ми... Защо тя непрекъснато
ме викаше по име? Как го сричаше –
по-точно как го мяташе във въздуха
със писъка на устремено копие...
И към какво тя искаше наистина
до болка да ме прикове? Към него ли?
Когато аз вървях пред него.. Целия
в небето анонимно на живота си
и в имената – хиляди, – с които вий,
прекрасни и безименни, ме викахте.
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ТРОТОАРНИЯТ КНЯЗ

ИВАН
ТЕОФИЛОВ

Внезапна и заразително темпераментна беше неговата поява – още ярко съхранена у мен! – експанзивна и волна поява
на фантаст, на дързък и своенравен изповедник на думите, с
лице от звук, живот и ритъм – и толкова различен, – но винаги
с един единствен Бог!" В младостта ни тази възкликнала и напираща енергия на думите като че ли изведнъж придобиваше
някаква неизмерима, природна акустика. И „сияещия дъжд" на
тези думи падаше като манна над нашите закопнели за истинско изкуство сърца. А в колко много приятели беше разпилян
той! Сякаш всеки изпитваше нужда да вкуси от аромата на това
отривисто и задъхано слово, изпълнено с възхвали и послания
към думите, жените, родината, морето и въздуха... при това с
толкова естествени и възхитително освободени жестове!
В края на 50-те години, когато така рязко се променяха възгледите и вкусът ни към поезията, стиховете на Христо Фотев сякаш ни приветстваха с най-фантастичното, което сетивният свят
можеше да ни подскаже. Наизустени, той ги изричаше навсякъде. Всичко беше негова аудитория – улиците, кафенетата, ателиетата на художниците, квартирите на артистите, кубрикът на
някой рибарски кораб... Постоянният му "кабинет" беше "Малина" (сладкарницата, превърната в мит от поета.). Когато и да
минеш, той беше там, обикновено на външните маси – безподобен тротоарен княз: преметнал сакото си на един стол, кръстосал небрежно крака на друг, артистично запушил, потънал в
някакво висше разточителство на духа. А край него – все нови
и непознати момичета, силно впечатлени, сякаш омагьосани от
думите, от жестовете му. И за всяко едно от тях беше изготвил
една и съща похвала: „Ако всички поети притежаваха флуиди
за поезия като това дете!" Впрочем той говореше така, както и
пишеше.
Но кого всъщност имитираше той? Така безцеремонно волнодумен – ту нехайно арогантен, ту милосърден и нежен, но
винаги необвързан и безгрижен... Какво искаше да ни внуши?
Може би нещо от сферата на природното – от това свободно и
необозримо зрелище, което не се поддава на тълкуване и което в онези престъпно назидателни години ни беше така необходимо! Той, който идваше на плажа само заради общуването
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с някои софийски интелектуалци и сядаше на пясъка в костюм,
с обуща, следящ с видимо отегчение мимолетните удоволствия
на летовниците, беше всецяло проникнат от вечната и неопитомена стихия на морето – превърнал веднъж завинаги Пристанището и Бургас в необикновен притегателен център...
През сезоните 1958-1960 бях драматург на Бургаския драматичен театър и той почти всеки ден идваше при
мен с нови, все по-дълги, изпълнени с
невероятни метафори и яростни възклицания стихове, които знаеше наизуст и декламираше със загадъчни,
малко помпозни задръжки в гласа си,
като че ли искаше да им предаде поголяма тежест. Но този рецитаторски
подход ужасно прилягаше на витийското му поведение.
Много обичах да ходя у тях. Живееше в едноетажно, порутеХристо Фотев
но къще накрай града с обширен двор с паркирани камиони – като драматург
нещо като гараж или сервиз за коли. На двора сред суматохата в Бургаския драматичен теаот влизащи и излизащи камиони досущ като домашни знаметър "Адриана
на се вееха безброй кръстосани въжета с пране, разлюлени от
Будевска" през
идещия от морето вятър. Вътре къщата бе претрупана с кревати
1961 год.
и какви ли не джунджурии, обзета от някаква свойствена, номадска атмосфера. Майка му, сестра му, брат му, всичките му
близки бяха буйно приказливи и жестикулиращи хора и непрекъснато и изобилно си разменяха комплименти, сякаш страдаха от някаква непреодолима взаимна обич...
Да, наистина нескончаеми бяха неговите "рецитали". И нескончаемо беше неговото въображение. И нескончаеми бяха
неговите импровизации... Все имах чувството, че те изведнъж
ще прекъснат, а всеки път избликваха необяснимо ярко... фонтанно... заразяващо! Помня, че тогава постоянно и натрапчиво
ми говореше (като че ли с това извиняваше небрежността си) за
много натрупани ръкописи, а аз знаех, че няма нищо написано
на хартия. Така всецяло беше погълнат от своята рецитаторска
страст, че не чувстваше никаква необходимост от каквито и да
е било "технически подробности" в писателското дело. Но един
ден реших да наруша "трубадурското му кредо" и го "затворих"
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"Единствено
в бургаското
пристанище..."

в една от канцелариите на театъра. Той рецитираше, а аз траках
на машината. Съществуваше нещо много необичайно и в същото време много забавно в това "отпечатване" на напрегнатия,
развълнуван глас на поета. Та аз дотогава имах само звукова
представа за поезията му! Уточнявахме графично стиховете. Тиретата, които ми диктуваше, бяха безбройни и някой трябваше
да отпаднат... Спомням си много добре, че доста се измъчихме в
ритмичното оформяне на стихотворението "Венецианска нощ".
Декламираше го така еуфорично, че не можех веднага да схвана докъде свършва стихът, при това така
беше с почти всеки следващ стих. И непрекъснато
го спирах: "По-бавно, моля ти се, говори по-бавно!"
В края на първата част на стихотворението съвсем
запънахме и след известно колебание решихме, че
стихът свършва с думата "венецианска" и преместихме следващата дума "нощ" съвсем сама на нов
ред. И графично стихотворението остана в този си
вид във всички следващи издания на поезията му.
Усилията ни продължиха няколко дни. И помня, че
на третия, четвъртия ден вече насила го закарвах в
театъра. За него този вид дейност беше непоносимо
бреме и огромна досада. Но именно този наложен
"запис" беше ръкописът на първата му стихосбирка,
на която поетът Кръстьо Станишев даде прекрасното заглавие "Баладично пътуване". И любимата ми
през онези години "Балада за японската ваза" в дебютната си
книга той посвети на мен – нещо като благодарност или спомен
от вълнуващите мигове на онова щуро отпечатване на стиховете му. Във връзка с тази балада той казва следното в книгата с литературна анкета, направена от бургаския журналист К.
Гоцев: „Моето отношение към Иван е много приятелско, бих
казал любовно. Ние живеехме непрекъснато заедно, той беше
драматург на Бургаския театър... (тук ще изпусна някои силно
казани – в неговия си стил – похвали за мен, като прибавя само
краят на репликата му)... Иван ми действаше много опитомяващо, много благотворно. Тази балада написах под негово въздействие”. Помня и какъв ужас изживях, когато се озовахме с
него в изд. „Български писател”, за да разберем какво става с
излизането на книгата му. Оказа се, че е дадена на художниците
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за изработване на корицата. Влязохме в работната им стая. Там
беше само един от издателските художници – Кирил Гогов и той
ни даде ръкописа (по това време ръкописите в издателството се
приемаха в един екземпляр), Христо го заразгръща и изненадващо видяхме, че има доста зачеркнати места с тънички „хиксове” от молив. Изглежда, че Фурнаджиев се е безпокоил доста
много при редактирането на книгата от витийските пориви на
Фотев в онова опасно за своеволни
прояви време. Христо ми прошепна
да застана в гръб към Гогов. И аз като
треперещ параван, заничайки постоянно към сведеният над работата си
художник, упорито го прикривах, а той
с една намерена из масите гума изтри
с изнервен замах един след друг всички Фурнаджиеви „хиксове”. Впрочем
Фотев сам разказва това наше „криминално” приключение в същата анкета,
като джентълменски се извинява на
Фурнаджиев. Но от моя гледна точка,
с тази си много Фотевска постъпка той спечели, като спаси редица характерни усети от атмосферата на стиховете си.
Сега всичко за творчеството и личността на Христо Фотев е
много по-ясно. Сега всички знаем, че поезията му притежава
една напълно своя, оригинална изразна система, в която доминира съвършено самостойно приложение на езика. Една наистина отзивчива и актива свобода на думите. Една независима,
сякаш ренесансова възбуда от пейзажа с безбройни и разнообразни състояния и действия, с рядка и неизтощима ведрина
на възприятията. И всичко, изобразено там, винаги излъчва някакво особено, но при всички случаи... единствено значение.
Защото той е поет, който се чувства дори във въздуха "като в
палтото си", който владее неукротимия навик да бъде "достъпен и пластичен", а за изпитанията на болките и радостите си
създаде нова, самостоятелна азбука.
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Христо Фотев,
Николай Лайков
и Реджеб Кюпчу
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СПОМЕН ЗА ХРИСТО ФОТЕВ

СВЕТЛОЗАР
ИГОВ

Христо Фотев още с първата си книга „Баладично пътуване”
(1961) стана всеобщ любимец на читателите на поезия. На мен
ми направи особено силно впечатление с един малък цикъл,
публикуван в забранения по-късно вестник „Литературни новини”. А книгата му „Лирика” от 1965 година окончателно ме
убеди, че този поет ще има трайно и високо присъствие в българската поезия.
Мисля, че се запознахме и сприятелихме именно през тази
1965 година в София, на една конференция на млади писатели.
И оттук насетне всяка година сме се виждали поне по няколко
пъти, когато посещавах или минавах през Бургас. За мен тази
среща с Христо Фотев стана нещо като ритуал, личен празник на
поезията. Всички приятели знаехме къде да го намерим, лете –
в сладкарница „Малина” или „Куба”, зиме – в Интерклуба или в
„Приморец”. А през последните десетилетия – най-често в помещението на дружеството на бургаските писатели на улицата,
чието име съм запомнил, защото така се казва и улицата на софийския ми дом – „Милин камък”.
На няколко пъти съм го заварвал там с най-близкия му приятел сред актьорите – Досьо Досев. А веднъж имахме и интересно приключение. Бяхме тримата – Христо, Досьо и аз – на
сладки приказки с чаша в ръка, когато внезапно запъхтян пристигна Николай Искъров и каза, че веднага трябва да тръгваме,
за да не закъснеем за литературно четене в Поморие. В микробусчето ни чакаха вече Недялко Йорданов и Борис Христов и
потеглихме към близкото градче. По пътя Недялко предложи
– „Зарко, прочети и ти свое стихотворение”, но аз не обичах да
се представям като поет и се уговорихме да представя с по няколко думи поетите. В някаква канцелария зад сцената, където
ни въведоха, една тържествено облечена читалищна деятелка
нетърпеливо очакваше гостите. Тя познаваше бургаските поети,
непознати ѝ бяхме само двамата с Борис Христов. Когато понечих да ѝ се представя, Николай изпревари и ме посочи – „А това
е поетът Николай Кънчев”. Не зная дали това бе моментна импровизация на младия поет или подготвена с другите шега, но
трябваше да изиграя ролята, която ми бе предоставена, пред
претъпканата с курортна лятна публика зала. На първия ред
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Досьо едва сдържаше смеха си, защото единствен разбра кой
изигра ролята на „поета Николай Кънчев”.
Мястото на епилога на тази артистична шега не е в този спомен.
Тук няма да разказвам и други случки – някои весели, други
не съвсем – от срещите ми с Христо Фотев, ще се спра само на
един сюжет, който има последствия в живота и на двама ни..
В началото на 1984 година Христо ми се обади по телефона
от Бургас и ме помоли да произнеса слово на тържеството за
50-годишнината му.
За всеки критик би било чест да
говори за един от най-популярните
български поети, но аз бях особено
поласкан, че Христо е избрал именно
мен. В онези години за произнасяне
на юбилейни слова се канеха обичайно мастити и официални критици, а
аз още минавах за млад и определено не бях „официален”.
Винаги се подготвям грижливо за
литературни тържества, но когато говоря обикновено не държа писмен текст пред себе си.Тогава
обаче реших да напиша словото си, за да го дам веднага за публикуване в алманах „Море”. Още повече, че това щеше да бъде
първия ми цялостен портрет за любимия поет. Исках не просто
да зарадвам приятеля, а да напиша достойно за поезията на
Христо Фотев слово.
Рядко съм бивал доволен от критическите си текстове, но
мисля, че в случая успях. И с нетърпение зачаках тържеството.
Рожденият ден на поета – 25 март – наближаваше, мина и
отмина, но никой от Бургас не ми се обаждаше.
По това време, вече няколко години бях в открити лоши отношения с председателя на писателския съюз, бях изолиран, а и сам
се отчуждих от официалния литературен живот. Бях забелязал,
че въпросният председател трудно скрива неприязънта си и към
мен, и към ред от съвременните поети, за които пиша. По онова
време още не бе известно, това което стана явно едва наскоро от

Христо Фотев и
Петя Дубарова
в Дружеството
на бургаските
писатели на ул.
"Милин камък" 1
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публикувания в книгата „Инкриминираният Иван Динков” протокол от заседание в писателския съюз през януари 1971 година по
повод повестта на Иван Динков „Хляб от трохи”. От този протокол
става ясно, че клеветническата кампания с груби идеологически
дисквалификации срещу автора на повестта и подкрепилия творбата му критик е организирана именно от въпросния председател, по онова време – главен редактор на литературния официоз.
Предположих, че юбилея на Христо закъснява, защото върху поета е бил оказан натиск да се откаже аз да говоря на тържеството
му. Но не бих се разсърдил, ако някой друг представи юбиляра
вместо мен. Защото юбилярът е по-важен от докладчика.
Ала не се оказах съвсем прав в предположението си. Разбрах го през лятото.
От средата на 70-те години не ходя на море за да почивам, а
за да се лекувам – псориазисът, който имам, се повлиява благоприятно само от слънце и море. Обикновено отивахме със семейството ми на писателската станция край Варна през юли или
септември – още много писатели предпочитаха да не ходят на
море през август, когато т.нар. „първи” гостуваше в писателската станция. През лятото на 1984 година единственото възможно
време да отидем на море за семейството ни се оказа август и
затова се записахме за станцията в Созопол като платихме съответната такса и получихме т.нар. настанително писмо. В деня,
в който започваше смяната, заедно с жена ми и сина ми пристигнахме в Созопол. Оказа се обаче, че за нас няма места нито в
почивната станция, нито в наетите от писателския съюз квартири, които били пълни с чуждестранни гости и преводачи, близки
на съюзното ръководство, евфемистично казано.Служителите от
станцията също бяха притеснени от случилото се, заеха се да ни
помогнат да намерим квартира поне за една нощ. Уви, бе разгара на сезона, Созопол бе претъпкан с курортисти и вечерта, уморени и изнервени, се оказахме без място за нощуване.
Тогава се сетих, че Христо Фотев има къща в Равадиново, за
което знаех само че е нейде близо до Созопол. Христо много пъти
ме бе канил да му гостувам, но аз по принцип не съм любител на
гостуванията, не обичам да смесвам литературното приятелство
с битовата фамилиарност. Сега обаче това беше единственото
спасение и в късната вечер семейството ни се натовари заедно с
багажа в едно такси и поехме към Равадиново.
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Случаят стана известен в писателските среди и двама от
близките ми писатели – те бяха известни с критичното си отношение към официалния литературен живот, затова мога да спомена имената им – Радой Ралин и Борис Делчев – коментираха,
че това е безпрецедентен случай в историята на писателския
съюз и дори писатели в немилост никога не са били лишавани
от профсъюзните права – да се хранят в писателския стол и да
ходят със семействата си в почивните станции. И до днес не са
ми ясни нито механизмите, нито целите на този „случай” – най-вероятно
са искали да провокират моя реакция, която да бъде обявена за скандална. Аз обаче не реагирах.
Христо много се зарадва на пристигането ни в Равадиново, вечеряхме, после Уляна заведе Вили и Атанас
да спят и ние с поета останахме сами.
Едва сега му казах за случилото се в
Созопол, но много повече ме интересуваше какво става с тържеството за 50-годишнината му. Христо Равадиново (1982)
Христо Фотев,
ми обясни, че наистина, когато разбрали кой иска да говори на
Даниела
Мишева,
годишнината му, от писателския съюз се опитвали по заобикоЕвгения
и
Цветан
лен начин да го убедят да се откаже от мен. Казах му, че не бива
Минков
заради мен да проваля юбилея си, но той се разгневи – „Това
е повече обида за мен, бе, Светльо, да не позволяват на един
поет сам да реши кой да говори за него”.
Наистина, не ставаше дума само за едно приятелство, ставаше дума за погазване на избора на самия поет и за творческата
свобода въобще.
Повече не говорихме за това, прекарахме до зори под едрите звезди на лятното небе, край искрящите чаши.
На другия ден, въпреки увещанията на Христо и Уляна да останем, се върнахме в София.
Лятото ни се бе провалило, но аз бях благодарен на Христо
за отстояваното приятелство.
Каквито и трудности да среща човек в живота си, такива мигове те карат да разбереш кои са ценностите, придаващи смисъл и стойност на живота.
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Ценности, които Христо Фотев отстояваше не само с поезията, но и в живота си.
За Христо се е говорило и писало много, повечето мемоаристики създават образа на романтичен бохем, птичка божия,
на която прощават любовни лекомислия и граждански грехове,
колоритен чудак като спомен от курортни спомени. Не, Христо
Фотев бе преди всичко поет, твърд като диамант в отстояването
на своята човешка и творческа свобода и достойнство.
В края на годината – най-сетне! – ми се обадиха от Бургас за
тържеството по случай 50-годишнината от рождението на поета. В самолета пътувахме с Петьо, синът на Иван Пейчев, той
бе комай единственият от софийските приятели на Фотев, който присъства на тържеството.Оказа се, че Съюзът на писателите, които пълнеше цели автобуси с писатели за да посещават
празненствата по повод прослужените години на какви ли не
посредственици, дори не бе уведомил за юбилея на Фотев. Ако
знаеха за него цели влакове с почитатели на Христо от София и
страната щяха да тръгнат за Бургас.
Но и без тях онова, което видях в Бургас, бе изумително. А
съм виждал много и многолюдни литературни празненства. Никога обаче не бях и до днес не съм присъствал на такава спонтанна демонстрация на обич на хората към един поет. Сякаш
целият Бургас се бе стекъл в стария театър – претъпкана беше
залата, фоайетата, дори улицата пред театъра. Множеството
извън залата наблюдаваше тържеството по монитори. Недялко
Йорданов бе подготвил прекрасен спектакъл по стихотворенията на Христо Фотев. Развълнуван до сълзи прочетох и аз словото си за поета, което наскоро сред това излезе в бургаския
алманах „Море” (1984, кн.4). Прочетете го, то казва много – не
само за поезията и личността на поета, но и за атмосферата, в
която се раждаше легендата за него.
Легенда,която в онези години имаше и важен граждански,
а не само литературен смисъл и бе насочена срещу социалния
фалш на обществото, в което живеехме.
И за да приключа с това тържество, ще разкажа още нещо, случило се след близо две десетилетия. В началото на новия век бях
поканен да направя преглед на литературната продукция в Бургас.
Прочетох всички книги, излезли в предходната година, но в една от
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тях имаше неприятна изненада. Книгата бе от местен журналист,
кореспондент на столични вестници и бе посветена на бургаския
театър. Какво бе изумлението ми да прочета как авторът си спомня от този юбилей на Христо Фотев как бил слушал доклада на литературния критик... Михаил Неделчев. Въпросният „историк” на
бургаския театър не само фалшифицираше юбилея на поета, но
ми отнемаше и едно от най-скъпоценните преживявания.
Наистина, и преди десети ноември, и след това съм чел и
слушал за себе си какви ли не небивалици от най-различен характер.Но колкото и да е свикнал на подобни неща, човек все
пак реагира – ядосва се, огорчава се, гневи се, иска по някакъв
начин да опровергае лъжите и хаби не само нерви, но и енергия, която би могъл да употреби за по-важни неща.
В случая със словото ми на фотевия юбилей имаше хиляди
свидетели, мнозинството от тях сигурно още живи. Затова умът
ми не побираше как може един журналист в уж сериозна документална книга да твърди една неистина. И макар че от дълго
време – още от времето преди Фотевия юбилей – срещу мен да
се водеше и съвсем целенасочена дезинформаторска кампания, по някое време дори си помислих дали журналистът не се
е предоверил на предишна дезинформация. Затова реших да
проверя дали още в дните на тържеството през декември 1984
година в пресата не е била пусната грешна информация, въпреки че ако такава е имало още тогава някой от множеството на
тържеството би я забелязал и би ме уведомил. Затова отидох
два дни преди прегледа в Бургас и прегледах в библиотеката
пресата от онези дни. В деня след тържеството „Черноморски
фронт” бе посветил огромно място за посещението на един
партиен функционер в града. Но на вътрешните страници имаше и малка информацийка за истински голямото градско събитие – годишнината на любимия бургаски поет Христо Фотев. И
в съобщението нямаше грешка – слово за поета е произнесъл
литературният критик Светлозар Игов.
Затова на прегледа изразих учудването си от неистината в
книгата на въпросния журналист. Той обаче не си даде труд да
даде каквото и да било обяснение. Не споменавам името му,
защото разбрах, че е вече покойник. Но книгата му не е покойник и продължава да носи към бъдещето своята лъжа. И още
колко такива книги и писания!
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Но да се върна към онези години. Защото „случаят” не бе
приключил.
На 28 февруари 1985 година открих със слово карикатурна изложба на Георги Чаушов. Не съм художествен критик и почти не
съм писал за художници. Но карикатурите, които Георги Чаушов
публикуваше през 70-те и 80-те години бяха изумително сатирично изобличение на тоталитарния режим, в тях се показваха неща,
които не можеха или трудно можеха да се кажат с думи. И тъй като
моите похвали за неговите творби навярно бяха стигнали до ушите му, той ме бе поканил да произнеса слово на откриването на
изложбата му. Което и направих, а словото ми „Сатиричната графика на Георги Чаушов” бе публикувано на 8 март в „Отечествен
фронт”. По обичая след подобни събития, решихме с Жоро да се
почерпим. И тръгнахме към писателския ресторант, който иначе
в онзи период рядко посещавах. Ресторантът се оказа затворен,
но писателското кафене бе препълнено с хора, които внимателно
слушаха по високоговорителите изказвания, които се произнасяха
в салона. Оказа се, че се провежда годишно-отчетно събрание на
т.нар. Литературен фонд. Разбрахме се с Георги да се видим в една
от следващите вечери, а аз приседнах в Тихия кът сред приятелска
компания, която ме покани при себе си.
Повечето български писатели не обичат да слушат скучни
отчетни или литературни доклади, но всички обичат да гледат
сеир, когато колегите им си отправят взаимни нападки. И точно
това ставаше в салона на събранието – не мога да си спомня
кой вече се оплакваше от това как някой го прередил за получаването на нов апартамент, как някои получили нещо, а други
нищо и защо и кой уреждал това.
Пет-шест години преди това се бях зарекъл да не се изказвам по писателски събрания, но... моят daimon отново кацна
на рамото ми и пошепна да се изкажа. Излязох от Тихия кът и
приближих към отворената врата на салона, където се провеждаше събранието. Поисках след поредното изказване думата и
се отправих към трибуната. Имах намерение да запитам защо
писателският съюз бойкотира юбилея на Христо Фотев и защо
върху поета е оказван натиск кой да говори на този юбилей. Но
още преди да довърша първото си изречение „През миналата
година...” от първите редове започнаха да крещят „свалете го
от трибуната”. Забраната да летуваме в Созопол, както казах, бе
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станала известна сред писателските среди и предполагайки, че
ще говоря за нея, бяха подготвени да осуетят изказването ми.
Разбрах, че се готви скандал, веднага слязох от трибуната и се
отправих към изхода. Преди още да изляза обаче, чух как седящия в президиума председател на фонда, кроткия детски поет
Николай Зидаров изрича по мой адрес кръвожадните думи, че
ако имал пистолет щял да ме застреля.
Прибрах се у дома, където по-късно ми се обади един от присъствалите на събранието приятел и ме уведоми, че съм бил изключен от писателския съюз. На другия ден ми се обадиха още
неколцина и ми разказаха какво се е случило на събранието,
как било предложено да ме изключат от съюза и кои били гласували против или се въздържали. Освен чутите и от мен думи
на Николай Зидаров, от президиума гневно реагирали срещу
мен и Орлин Орлинов и Костадин Кюлюмов. В разказите имаше
и някои противоречия – главно за това кои са гласували против,
но това е разбираемо като се има предвид настъпилата суматоха. Единствено беше ясно това, че съм изключен почти единодушно от писателския съюз.
Може да изглежда странно, но тази новина ми подейства
някак облекчаващо и успокоително.Това успокоение обаче не
трая дълго.След няколко седмици получих телеграма с покана да се явя еди кога си в секретариата на СБП. Помислих,че
ще стане дума за някои административни формалности по изключването ми и си взех членската книжка, за да я върна. И в
уреченото време отидох в СБП, където в кабинета на главния
секретар ме очакваха членовете на секретариата.Поканиха ме
да седна, след което главният секретар се изправи зад бюрото
си и започна да чете с тържествен прокурорски глас Решение на
Секретариата на СБП-. че отдавна и по-точно винаги съм имал
нездрави идейни възгледи, бил съм привърженик на буржоазни теории, формалист и естет, не съм признавал соцреализма и
априлската линия и още ред подобни модни и актуални в онези
години идеологически и политически обвинения, каквито бях
чел и в отдавна публикувани ругателски статии срещу мен. (Би
било интересно този документ да се публикува, ако не е унищожен.) Какво бе обаче учудването ми, когато след всички тези
обвинения наказанието ми бе определено като... „последно
предупреждение за изключване”.
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След което ми беше казано, че съм свободен, а главният секретар ме настигна в коридора и с ехидна усмивка ми заяви
„Ние тебе герой няма да те правим”.
През пролетта на 1989 година, когато вече беше ясно накъде
вървят нещата, получих наградата на СБП за книгата „Призори”
и поздравителна телеграма по този повод от Николай Зидаров.
Той може би смяташе това за извинение. А в един от броевете
на „Литературен фронт” след 10.11.1989 година се появи съобщение, че управителния съвет на СБП е отменил наказанието
ми „последно предупреждение”.
През 1995 година обаче аз сам напуснах и двете писателски
организации, в които членувах, поради партийно-политическото им инструментализиране.
След 10.11.1989 година назначените от живковските тайни
служби бургаски „демократи” принудиха и Христо Фотев, както
и Недялко Йорданов, да напуснат града, с който бяха съдбовно
свързани. Поетите се преместиха в София.
Веднъж ми се обади Виолета, новата му съпруга и ми каза,
че Христо иска да се видим. Посетих го в новия му, софийски
дом. Бяха решили да създадат собствено издателство и в него
да публикуват събраните му съчинения. Христо ме попита дали
бих се съгласил да ползва като предговор към първия том словото, което бях произнесъл на годишнината му в Бургас. Знаех
от общи приятели, че той смята моя текст за най-доброто от писаното за него и не се учудих на предложението му.
Отбележете, че поетът помоли за разрешение, а през тези години ред издатели публикуваха в различни книги и сборници това слово не само без да ми искат разрешение, но и без да ме уведомят за
публикацията. Запитах Христо има ли нужда от някакави поправки
или добавки. Той каза „Не!” и аз само написах в края на публикацията в „Море” датата, на която е било произнесено словото.
Въпроса ми за поправките не бе случаен. В своя текст пиша и
за революцията като негова поетична тема. А в онези години се
намериха недостойни люде, които обявиха Христо за казионен
комунистически поет. И сочеха като пример такива негови творби като поемата „Изпълкомът заседава”. Едва ли има нужда да
казвам нещо по този въпрос. Но ще го кажа, защото негодниците, нагаждачите и глупците не са се свършили.
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Не е тайна, че ред от големите световни поети на ХХ век са
били увлечени от комунизма и революцията. В тях те са виждали олицетворение на борбата за социална справедливост, а
в революцията – библейския Dies Irae и необходимия Страшен
съд. И не са и подозирали как революцията ще завърши със
сталиновите концлагери. Ред от тези поети-комунисти са репресирани от сталинистките компартии, други разочаровани се
оттеглят.
Христо знаеше, че аз именно така разбирам неговата поема
и нямаше нищо против това ми тълкувание, нито пък имаше намерение да се отказва от творбата си, както направиха мнозина
други поети-нагаждачи.
Дойде денят на премиерата на първия том от събраните му
съчинения. Тя трябваше да се състои в стария театър „София”,
зад канала. Христо ме бе поканил да говоря на премиерата.
Пристигнах малко преди да изляза на сцената и едва успях да
разгърна за пръв път току що излязлата от печат книга. И отново бях неприятно изненадан. Книгата бе издадена от друго
издателство и в началото с огромни букви бе написано, че се
издава с финансовата помощ на Мултигруп. А в края на моя
предговор липсваше датата, на която е произнесен като слово.
„Мултигруп” имаше мрачна слава на ченгеджийска организация. И когато излязох на сцената да произнеса новото си слово
за поета бях доста ядосан. И напрегнатото ми слово беше за
вечния конфликт между земната власт и властта на духа, между
„божия град” и „земния град”, между поетите и властниците. И
докато аз бълвах своята апология на поетите срещу затъмнената зала, на осветената сцена до мен седеше като на трон върху
един реквизитен театрален стол крехкият поет.
След края на представянето Христо остана да раздава автографи на извилата се в салона огромна опашка от почитатели,
а някой от организаторите зад кулисите ме покани на коктейла
след тържеството, организиран от Мултигруп. Още по-разгневен от тази покана полетях към изхода, но спрях във фоайето да
изчакам семейството си, което беше се задържало при гардероба на разговор с приятели. В този момент край мен премина
президентът Петър Стоянов и с кисела усмивка ме попита „Ти
мене ли имаше предвид?”. С Петър се познаваме още от Плов-
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див, брат му Емил е мой студент.Не го бях забелязал в затъмнената зала, където е бил сред публиката.Ако го бях видял, едва
ли бих произнесъл гневното си слово против земните властници. Не защото бих се изплашил, а защото ставаше дума за
властниците въобще, а не за конкретни лица. А Петър присъства и на премиерата на книгата на Христо в Балабановата къща в
Пловдив, бил е на премиери на Константин Павлов, както и на
ред други литературни тържества, на които съм говорил.
Както и в случаите с други приятели, за чиято смърт в тези
объркани и хаотични години научавах със закъснение, и за
смъртта на Христо узнах след погребението му. Знам, че е погребан в София. Понякога си мисля, че истинското място на
тленните му останки е в неговия град, край неговото море.
Но пък и какво значат тленните останки, духът на поетите не
е в тленното, той е навсякъде, където е словото им, а тяхното
слово е във всичко, което са одухотворили.
Родителите, Децата, Делфините, Бургас, Думите, Жените,
Красотата, Любовта, Поривът към по-справедлив свят, Свободата, Морето...
Тук е мястото този спомен да свърши. Но аз бих искал да кажа
още нещо. Приятелствата са едно от най-хубавите неща в човешкия живот. Но приятелството не значи само споделени общи радостни, весели, приятни и щастливи мигове и часове. Приятелството се проверява повече в преживените заедно изпитания.
И когато става дума за приятелство между хора на словото,
най-важното в него е отстояването на творческата им свобода.
А не е възможно да отстояваш свободата за себе си, ако не я
отстояваш и за другите.
Затова и разказах не за приятните и весели часове на нашето
общуване с Христо, споделяно нерядко и с други приятели, а
за трудните изпитания, в които отстояхме висшата ценност, без
която са невъзможни поезията, литературата, изкуството, достойния живот – свободата.
Поезията на Христо Фотев не е просто редене на красиви
думи, които творят красиви неща, тя е отстояване на ценностите, които правят тези неща наистина красиви.
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Преди трийсет години, когато Христо Фотев беше на петдесет години, направихме с него
юбилейно интервю. То излезе в навечерието на
празника му (във в-к „Студентска трибуна), но
посъкратено – тогава, както и сега, вестниците
се занимаваха с къде по-важни неща, не и с размислите на един поет... Не само желанието да се
възстанови оригиналният текст ни подтикна да
го предложим отново за печат, по-скоро ирационалният стремеж да възкресим един образ, който не е от живите.
Днешната година би била също юбилейна за
Христо Фотев. Представяме си да бихме го интервюирали отново, въпросникът ще бъде различен. Не само защото ние сме различни – сега вече
на неговата възраст от онова време, а и защото времето е различно, защото литературата е различна, защото и той със сигурност щеше да е
различен.
Тогава ние бяхме млади и вътрожени, поклонници на неговите стихове.
Той ни изглеждаше отдалечен, хладен, дори непристъпен. Отдавахме го на
това, че е успял поет, защото беше много любим на младежта, беше от
онези творци, които отхвърляха конюнктурата с поведението си, с избора си, със стиховете си, дори с външния си вид. Но сега разбираме, че е бил
усамотен в стремежа си към откриване на себе си и на истината.
Навярно сме му изглеждали наивни, ние нямахме дори касетофон, а записвахме отговорите му на листове от някакво тефтерче – то никак не
подхождаше на повода и фанфарно честваните тогава столични юбиляри. Добре че говореше бавно, промислено, та имахме време да запишем.
Естествено, бяхме си измислили предварително въпросите с младежката
увереност, че можеш да предвидиш всичко. Сега виждаме, че е трябвало
повече да го оставим той да води, макар че – който го е интервюирал,
знае – Христо Фотев е труден събеседник, думите му се цедят мъчително
и продължително. На нашите може би не толкова важни от негова гледна
точка въпроси той отговаряше искрено. Сега бихме му задали други въпроси, но трябва да се задоволим, с това, което имаме и спомняйки си за него,
да се вслушаме в това, което е искал да каже, а ние не сме го попитали.

EДИН ПОЕТИЧЕСКИ ОБРАЗ –
ТОВА Е ВИСША МАТЕМАТИЧЕСКА ФОРМУЛА
През март тази година Христо Фотев навършва петдесет години и предстоящият юбилей бе щастливият повод да се срещнем с един от най-известните днешни поети.
Не беше лесно да се разговаря с Христо Фотев, защото е
трудно да имаш срещу себе си умен събеседник. Той ни чакаше
в Кабинета на бургаските писатели. Навън валеше сняг, но вътре
бе топло – може би само от неговото присъствие. Разговорът ни
бе прекъсван по различни поводи – търсеха го във връзка с об-

ИНТЕРВЮ
НА ВЕСЕЛА
ЛЯХОВА
И ХРИСТО
МАНОЛАКЕВ
февруари
1984 г.
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ществените му ангажименти. Случайно станахме свидетели и
на неговата голяма популярност не само у нас, но и в чужбина.
Беше му донесена втората книга на младата съветска писателка
Виктория Токарева, надписана му от нея с уважение.

Христо Фотев
с Уляна в Клуба
на културните
дейци

– Как се чувствате на петдесет години?
– Ако кажа, че се чувствам като двайсет и пет, ще излъжа.
– Кое Ви дава усещане за възрастта?
– Заплашително бързото израстване на децата ми дава представа за календарното време. За ориентир ми служат и срещите
с приятелите от детинството, измервам времето си по тях.
– На тази възраст как усещате
творческите си сили? Можете ли да
сравните по някакъв начин силите
си на творец на петдесет години с
тези от преди двадесет?
– Тогава бях по-свободен от някои
неща, които сега ме затрудняват, а тогава с лекота преодолявах.
– Може би трудности, свързани
със съзряването?
– Вижте, съзряването е сложна
работа. И един двайсетгодишен младеж е зрял. Но тогава нещата са по-различни. Тогава ентусиазмът се съюзява с невинността и чудесата са по-чести. Сега нерядко оставам само с ентусиазма. На тази възраст, която ако не
ми е натрапвана с най-хубаво чувство от близки, подчертавам
– с най-хубаво чувство, аз сам може би няма да я усетя. Защото
все още съм с мотиви от началото.
– На колко години бяхте, когато излезе първата Ви книжка?
– Това беше през 1961 г., на 26 години, но всъщност бе написана две-три-четири години преди това, дори имаше стихотворения, които бях писал на деветнайсет години.
– Какво мислите за нея сега? Бихте ли я променили от
днешните позиции?
– Ако аз бях редактор, а не прекрасният Никола Фурнаджиев, за да е по-стегната и по-категорична, не бих разрешил шестседем стихотворения да излязат. Но подобни неизправности са
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нещо нормално. Струва ми се, че във всяка първа книжка трябва да има такива неща. Те ѝ придават някакъв чар.
– Познават Ви с “Господи, колко си хубава” и още някои
стихотворения най-вече, а тези за морето остават встрани от
вниманието. Не се ли чувствате ощетен?
– Да, това наистина е така. Някои неща, които са все така
съвършено завършени и имат по-дискретно, но не по-малко излъчване, просто не са прочетени както трябва.
– Не съжалявате ли, че не сте в София, не Ви ли липсва
шумната и оживена столица?
– Имах десет години, когато повече живеех по влаковете
между София и Бургас, отколкото в двата града и дори в тия времена бях предизвикан от нечия реплика. Бих казал, че София и
Бургас са двата квартала на един мой, друг вътрешен град.
– А какво мислите за желанието на младите творци да останат на всяка цена в София?
Това е въпрос повече на личен избор, който е решаващ за
съдбата на младите творци. Много от моите връстници, а и повъзрастни, дошли от малките градове и села в София, вече толкова години са чуждо тяло в пейзажа на този град. Мисля, че те
са си платили и продължават да си плащат жестоко за това, за
тая измяна към пейзажа, в който са родени и който те не са си
позволили да приобщят към големия свят.
– Спомняте ли си първите отзиви за Вашата книжка от 61ва година?
– Първите отзиви бяха и преди първата книжка. Но за нея
се изказаха много благосклонно. Чувах хубави неща от много
приятели. Тогава беше сезонът на приятелството.
– Смятате ли, че критиката Ви е длъжник?
– Не мога да се оплача от липса на внимание от страна на
критиката. Може би, защото не правя нищо, за да бъде така.
Критиката не ми е длъжник, защото държа да бъда сам на себе
си критик и държа на мнението на хората, които обичам и уважавам.
– Чувствувате ли се критик на младите?
– Не, защото съм пристрастен. Почти всичките ми пращат
книжките си – става въпрос за най-младите. Това ме вълнува.
Не е отговорно да ги съдя – както за тях, така и за себе си. Радва ме вниманието им, смелостта им, талантът им. Всички са та-
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лантливи! Поне това, което получавам. Но мисля, че да си само
талантлив, не е достатъчно. Бъдещето е в тях и пред тях и нека
ангелът на думите ги пази.
– След първата си книжка имахте ли вече очертана перспектива пред себе си?
– След първата книга бях вече наясно с втората, тя беше готова.
– И удовлетворен ли сте от цялостния творчески път досега?
– В някои неща да, но в повечето, струва ми се, че при по-добра лична организация и внимание към себе си, картината щеше
да е по-добра. А може би греша, може би не всичко е било напразно. Много празници е имало в живота ми. Но напоследък се
събуждам нощем с чувството, че дължа някому нещо.
– Кому и какво?
– Това е комплексно.
– В този смисъл, бихте ли променили нещо, ако можехте да
започнете от начало?
– Бих коригирал някои неща. Бих учил сериозно математика
и поне един чужд език. Най-големият ужас, който съм преживял, е чувството да съм безсловесен срещу хора, които не знаят
моя език.
– А защо математика?
– Един поетически образ – това е висша математическа формула.
– Бихте ли споменали някои от най-силните моменти в живота Ви?
– Имам много незабравими преживявания. Например, признанието преди много години на Ласло Наги – велик унгарски
поет, обичта към мен и уважението на няколко български поети
– възрастни и млади.
– Смятате ли, че поезията е единственото поле за реализацията на Вашите възможности?
– Мечтал съм да върша и други неща, които може би ще правя при по-друга организация – ще отглеждам цветя, зеленчуци,
пчели. И не като развлечение, а като правене на неща, които
обичам – като стихотворенията. Никога не съм гледал на поезията като на професия и това ме е измъчвало. Винаги съм искал
нещата, които правя, да ги видя в пространството във всичките им измерения, да ги докосна, да ги помириша, дори да ги
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вкуся. Например съжалявам, че не зная латински добре, за да
преведа както трябва прекрасната възхвала на пчелите от Вергилий. Но ще го направя. До преди десет години рисувах много,
рисувам откакто се помня. Много от приятелите ми са художници – Георги Баев, Стоян Цанев.
– Какво мислите за срещите на творците с работнически
колективи?
– Ако това не е механично, както е в повечето случаи, е прекрасно нещо. Мисля, че това трябва да става непринудено, срещите да са взаимно интимни – тогава ще има смисъл. Иначе не
си струва.
– Съгласен ли сте с илюстрациите на книгите Ви? Имате ли
художник, с когото предпочитате да работите?
– Не мисля, че една поезия трябва да бъде илюстрирана.
По-скоро в една стихосбирка трябва да присъства художникът
не като илюстратор, а като самостоятелен творец. И рисунките
да бъдат произведения на темата на стихотворението. Това е
една дубъл книга, по-богата. В момента правя в “Христо Г. Данов” една своя подобна книга – книга за свободата в пет части
от по сто стиха. И върху тая безгранична тема в нея ще участва
пловдивският художник Г. Бояджиев. Това ще бъде точно една
такава двойна книга, която посвещаваме на бургаския художник Георги Баев.
– Как гледате на подобни чествания и церемонии, какво
дават и какво вземат те от твореца?
– Лично аз мога да оценя вниманието на хората с добро чувство към мене. Но във всичко това трябва да има една човешка и интимна мярка. Тъй като най-големите български поети са
били убивани или са се самоубивали преди да станат на петдесет годишна възраст, мисля че и затова ние трябва да бъдем
по-скромни, когато приемаме признанието...
* Редколегията на списание "Море" благодари на Весела Ляхова
и Христо Манолакев за предоставеното, неизвестно досега на широката общественост, интервю.
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ПОЕТИЧЕСКАТА ВЪЗХВАЛА НА БИТИЕТО

МИХАИЛ
НЕДЕЛЧЕВ

Свръхзадачата на този литературноисторически етюд е да
утвърди представата за съществуването в един неутвърден докрай алтернативен канон от соцепохата на една доста специфична жанрова форма: ВЪЗХВАЛАТА, поетическата възхвала на
свободното от идеология битие, да утвърди още един път името на Христо Фотев – този път като първомайстор именно в този
жанр, като основен създател на жанрови образци, на творбиемблеми, дали дори и самото название на жанровата форма.
Възхвалата е алтернативна спрямо свръхидеологически
акцентираната ода на соцреалистическия канон, възхваляваща
обикновено някаква “героическа” личност или събитие, някакви трудови подвизи или политическо събитие на свръхцентрализирания комунистически живот. Одата е един от официозите
на българската (и не само на българската) соцреалистическа
литература. В областта на одата се упражняват всички увенчани и стремящи се към официозно увенчаване от режима стихотворци. И точно в противостоене с тази ода, с огромните текстови корпуси от оди, в напрегнатото съотнасяне възхвалата
добива своята самостойност, смисъла си на отделна жанрова
поетическа форма.
Нека кажем предварително, при Христо Фотев възхвалата
на свободното от идеология битие най-често се тематизира във
възхвала на битието на щастливия празник, на любовта, освободена от стагниращ бит, на отварящото се към света пристанище, на морето като грандиозен не само символ, но и като
самостоятелен свят, където човешката личност, самото тяло на
човека е приобщено, въвлечено в това най-голямо събитие,
в този абсолют на жизнеността. Това е и възхвала на словото,
на свободното слово, на непознаващата граници духовност и
диалогичност. И една съвсем особена възхвала: на собственото
битие, на собствената участ (да си поет в Бургас), на собственото биографическо осъществяване, на собственото име дори,
както и на трагическата родова изгнаническа съдба. Но също и
една възхвала на своите места – Истанбул, Бургас, Созопол, Равадиново, нереализираната тялом Венеция... Както се вижда от
този предварителен тематичен преглед, това наистина е отказ
от идеологизация.
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Ключовите думи, основните образи в тези възхвали са щастие и свобода.
През всичките десетилетия на режима идеологическата социалистическа литературна култура упражнява реториката на подозрителността, очаква деструкции, удари и идейни “предателства”
от страна на минорното, елегическото, още повече – от песимистическото, от неперспективното с оглед на някакво обществено
развитие размишляващото. И от гротесковото, от разрушаващото
ежедневните смисли и взаимоотношения, от усъмняващото се в
добрия смисъл и в естествения порядък. И тези удари и интелектуално-творчески нападения се въобразяват непрестанно – кога с
по-малки, кога с по-сериозни основания. Те се изобличават, срещу
тях произнасят обвинителни речи като особено активни са в българските условия две персони – първият ръководител на партията
и държавата и несменяемият сив литературен кардинал.
Но по силата на един парадокс на идеологическия и културния живот на НРБ ударите всъщност се сипят и от там, откъдето
се на очаквани – в посоката не на негативистичното мислене, на
усъмняването, а на позитивното, на положителното начало, както гласеше един от идеологическите шаблони. И наистина, какво
застрашително можеше да има за една стагнираща идеологическа система, която бе сякаш прицелена към едно светло бъдеще,
от екстаза пред гледката на човешкото щастие и от възхвалата на
естественото, нормалното човешко битие? Не работят ли такива
послания в същата посока? Е да, но според една одиозна особеност на тоталитарните идеологии (които сякаш прокламират
някакво всеобщо щастие или за своята нация или раса, или за
класата), носителите на тези идеологии никак не обичат каквото и да е да става без съответните идеологически знаци, следи,
белези, пък и без участието на самите тези субекти. И наистина,
от какво са толкова щастливи тези хора, ако животът им не е маркиран от устрема към комунистическото бъдеще – е нормалният
ход на логическото при идеологически обременените. Но от друга страна, как да атакуваш един човек или описващия го писател,
заради прекомерна естествена хармоничност на битието, заради
несдържано щастие и за възхита пред планината, морето и необятния хоризонт на равнината, заради опиянението от сливането
на душите и телата на любещите се? Въпросът на въпросите за
идеолозите е: дали всичко това не се случва на едни по-долни
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Христо Фотев
в бургаския
писателски
кабинет

(според тях) нива на битието, дали то не е някак алтернативно
освободено от идеологията, дали не пренебрегва тази вездесъща идеология... И така нататък, и така нататък...
Ето това е един таен и неописван сюжет от историята на българската литература от социалистическия период. И в него именно Христо Фотев още
един път изпъква като първомайстор. Възхвалата
се обособява като самостоятелен жанр именно когато има неправомерно, неестествено голямо според нормативната естетика натрупване на свободно
щастливо усещане, когато това е свързано с осъзнаване на свобода от някакви предписани обществени
отношения – дори и когато това не се казва пряко,
като критика на тези обществени отношения. Към
възхвалата като самостойна литературна форма
и тематична област се върви чрез натрупване и сякаш неатнагонистично обособяване. Христо Фотев
не е единственият създател на възхвали, но е емблематичният техен автор. Особен дискомфорт за
литературните официози създават разгръщащата
се и утвърждаващата се извън протокола персоналистическа
артистическа митология на Христо Фотев и свръхпопулярността
на поетическите му възхвали. Следват опити за подценяване, за
снизходително пренебрежение, но в един момент явлението
излиза извън контрол и тогава вече се правят разнородни процедури по опитомяването му. Неуспешни! На базата на персоналистическите осъществявания на Фотевата литературна личност
се разгръща (и с участието на още редица други автори, разбира
се) общата бургаска литературна митология, за Бургас като една
нова свободна културна територия за поетите и артистите и тя
заразява с духа на свободата и други български зони, включително облъхва и столичното литературно пространство. Закономерно се пораждат и две тенденции на негация. Официозното
настоява за маргинализирането на това свободно-бургаско, за
обявяването му за нещо наивно-провинциално. А в самия Бургас
настъпва раздвоение: застигат се последователите и епигоните,
култивира се мит на втора степен (третично моделирана семиотическа система, както би гласяло едно малко вече старомодно
определение), възпяващи в стихове самия носител на мита, но
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са явяват и усъмнените или протестиращите срещу прекомерно
големите според тях заети културни територии (изскочи вече в
условията на новия политически цикъл, на загубилата властта си
комунистическа идеология, на вече несъществуващото противопоставяне между социалистическата ода и поетическата възхвала на свободното битие острата думичка “фоткане”). Но това
вече ни води към други сюжети. Чрез литературноисторическата
реконструкция се опитваме да се вгледаме в една културна ситуация, когато възхвалата беше в абсолютната си интелектуална и
артистическа мощ.
Тук влизам в едно лично литературоведско отклонение. Писал съм и съм работил митоутвърждаващо за литературната
личност Христо Фотев. Правил съм съвсем
съзнателно обобщения за собствената читателска и всъщност харизматическа общност на
Христо Фотев, обособявайки я и противопоставяйки я от/на широката общност на всеядните “любители” на поезията. Малък цитат от
созополското представяне на книгата “Спомени за един жив”, 1982 г.: “Ние не търпим всред
нас неромантичните, невлюбените, необичащите – необичащите Бургас, морето, пристанището, птиците, влака за Бургас и влака за
София, плажа, спасената завинаги Венеция,
делфините, пак Бургас, свободата...”. В студията си за Иван Пейчев “Принцът на поезията”,
за този тъмен принц на поезията, представих
Христо Фотев като светлия принц, получил
инициацията си, част от енергиите си, от своя
предходник – като една естествено разгръщаща се генеалогия в
българската висока култура. Но сега, с този етюд, ми се иска да
разконспирирам най-после дълбинните си опозиционни спрямо соцканона основания за последователното литературноисторическо утвърждаване на поета Фотев и на поезията на Фотев. Винаги съм имал интуициите за гореописаните социокултурни функции на неговите възхвали, но сега вече искам това
да получи формулен израз, да бъде радикално експлицирано.
Искам всъщност осъществената и в онзи исторически период
победа чрез поезията на артистическото и свободното над ма-
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мещо-лъжливото и над замъгляващото критическото съзнание
с метафорическите си пламъци да бъде преутвърдена, ясно
разказана и обяснена.
И така, описаната в първата част на етюда ситуация все пак е
от политическия пласт на комплексния сюжет за възникването
на възхвалата. А как стоят нещата със собствено литературната
страна, с пораждането и съотнасянето на поетическите текстове,
непритискани по този начин от желаещата заробването им идеология? Естествено, реторика, нагласи, тематични насоки и стилови
характеристики на възхвалата ще откриваме в българската поезия от цялото и двестагодишно ново съществуване (да не отиваме назад в старобългарската литература с нейното специфично
славословене в духа на едни църковни потребности). Одическото
и апологическото начала имат своите непрекъснати реализации,
включително и чрез възхитата пред тематични обекти, които са
близо до вдъхновилите патрона на нашата конференция. Ще ги
срещаме и при Вазов, и при Пенчо Славейков, и при някои от символистите – особено у Лилиев, и при късния Разцветников. Типът
поетическа поза “Аз възпявам” е всъщност вечна, с безброй модификации. (В скоби казано, Уолт Уитмановите “Себе си възпявам”,
“Аз славя себе си, възпявам себе си”, “Какво съзираш, Уолт Уитман? Кого приветстваш и кои са тия, които един след друг и теб
приветстват?” до “Растете, градове! Носете вашия товар! Носете
вашите гледки, просторни и препълнени реки!” и т.н., всички тези
възхвали и благослови се синтезират в общодържавната обединителна идеология на американската политическа нация. И така от
Норвид до декадентските “Гласните” на Рембо или вариативните
оди на Аполинер възхвалите имат безброй културни функции.) Но
и в българската, и в големите национални литератури, нас в случая
ни интересува нещо много по-конкретно и би било неуместно в
този етюд да разширяваме безбрежно културните хоризонти, което би погубило интересуващата ни специфика. Освен това, нас
ни интересува свръхфиксацията върху възхвалата на свободното
просто битие, което води и до жанровото обособяване.
Така ще се ограничим и при литературноисторическото обглеждане в българския период на социализма/комунизма като
държавна система. Тематични съсредоточавания върху такъв
тип възхвали можем да откриваме у някои от старите поети,
незагубили (напълно) мощта на творческите си визии: Иван
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Мирчев и Иван Хаджихристов, Димитър Пантелеев със своите
гроздобери и видения от Тракия. Атмосферата на възхвалата,
без да се ползва пряко целия присъщ на завършената форма
стилов и образен репертоар намираме в ред творби на един
стоящ самотно “селски” поет като Христо Кацаров, например в
стихотворението “Желание” от сбирката “Сто работни вола”:
Аз имам силна гроздова ракия.
Герданът и като звездите свети,
Но сам не искам тази нощ да пия.
Елате да празнуваме, поети,
че селската ми пролет днес настана,
събуди с аромата си пчелите,
изчисти облаците над Балкана
и стопли ручеите гласовити.

Но същинските партньори на Христо Фотев в култивирането на
жанра на възхвалата, в алтернативното му спрямо соцканона утвърждаване, са двама поети от неговото поколение (макар че и двамата не се посочват като формално принадлежащи към идеологически конструираното Априлско поколение, където Фотев най-често е
охотно включван). Това са Иван Теофилов и Драгомир Петров (към
тях с голямо основание бихме могли да прибавим и Петър Караангов с неговите възхвали на битието от малките южни градчета от
подножията на планините, ако те не влизаха в дърпащия ги в друга
посока контекст на стихотворни текстове със съвсем друго излъчване, ако самият Караангов не бе идеологически услужлив “априлец”
и с поведението си в литературния живот). Стихотворенията и на
двамата нямат славата на Христо Фотевите възхвали, щастливата
участ да бъдат четени на любимото момиче и да бъдат страстно наизустявани от стотици и стотици запленени от строфите им, макар
все пак стихотворенията от “Амфитеатър” и “Град върху градове” на
Иван Теофилов да бяха популярни в ограничени артистични среди
и особено всред пловдивската бохема, а византийски видения на
Драгомир Петров да имах своите единични ревностни ценители. И
все пак, макар и така не дотам пълноценно социализирани, това са
великолепни образци именно на този краткотраен актуален поетически жанр – възхвалата – през седемдесетте и първата половина
на осемдесетте години на миналия век.
Ето примерни фрагменти от творби на Иван Теофилов:
Неповторим и постоянен мираж
В горещите и славни жътви на Тракия.
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Необясним израз на мирозданието
В началото, което беше слово.
Дълбоки гробници на хора и постройки.
Сияйни стъпала от любовта
На хора и постройки. Хълмове!
			
(“Хълмове”)
О, тези къщички на Бунарджика!
И тези дворчета с измити плочи
през вечерите с няколко звезди,
с мъждиви лампи под асмите, с маси
и разсъблечени край масите,
потропваща с налъми – в свойто шумно
или съвсем притихнало кари.
И тези светли глъчки във нощта,
понякога с намеса на китара.
Това наистина приятелско веселие,
разпределено в дворчета и под асми.
Това веселие на простите тераси,
Където, замечтан, градът се вижда
със своето небе от светлини.
			
(“Приятели”)
Опиянение вълшебно от природата!
Без задоволството жестоко!
Трептящо настояще, малко
колкото врабче във шепа!
Щастливи приказни момичета
във киното на свойте
нежни сенки! Време
на деца!
			
(“Момичета”, II част)
Не би могло да се измисли даже
по-духовито и по-сложно нещо
от веселата тайна на Капана...
И по-нататък:
И чудото на улична асма
плете венци на някаква тераса
сред покривите – в свойствена и дива,
антична хубост... Градските метафори
на лятото – антично претворени...
			
(“Капана”, за този прекрасен, по чудо съхранен
			
търговски квартал на Пловдив)
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Спасени са старинните постройки!
А туй е благодарственият миг
на погледа ми, който възкресява
внезапния наклон на Джумаята...
			
(“Джумаята”)

Тази поезия не само не се бои и свени от възклицанията и суперлативите, от изразите на възхищение и умиление. Напротив,
тя ги трупа едно връз друго, тя ги обича и разчита на тях. Това е
класичната за новия жанр възхвала. И когато и днес четем тази
несдържана възхвала на стария Пловдив, на съхранения интимитет от социалния стил на Трихълмието, трябва да помним,
че в тези десетилетия отново бе актуално противопоставянето
на чиновническата, официозна София на многоезичния, многокултурен, пъстър и артистичен Пловдив, че именно възхвалата
за този град, пазещ памет за натрупаните един върху друг през
вековете градове звучеше наистина полемично спрямо идеологията, която предписваше напротив – превъзпитанието на
градовете. И че, в последна сметка, същностното и свободно
битие и тук се представяше като не само освободено от идеологията, но и разгръщащо се щастливо в дворчета и по тераси, под
нивото на йерархическия подреден живот от нарочно направените нови големи площади на уж-всенародното единство. Тези
възхвали бяха безспорно алтернативно звучащи спрямо образците на соцканона и това беше още едно основание социокултурната среда да приглушава тяхната патетика.
Още по-сложна бе рецепцията на зрялата ранна поезия на
Драгомир Петров от сбирката “Кладенци” – книга задържана
от редакторски инстанции, книга съсичана – и редакторски, и
критически. В тази поезия на също класично звучащите възхвали одическото противоестествено се съчетава съвсем любовно
с елегическото (такива съчетания срещаме и у Христо Фотев, не
в основните възхвали). Три примера от “Кладенци”:
Прозрачната вода и бронза на телата,
освободени от преходни пожелания;
и сянката на нашата трептяща
прегръдка върху бисерното дъно.
О, светло безначалие на битието!
			
(“И песен на делфини”)
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Да стъпиш пак на този сънен полуостров,
където стрехи и асми надвисват тежко,
от красота и старост омаломощени;
да слушаш пак в пристанищното кафене
таблоиграчите и страстното плющене
на пуловете; мътното сияние
на газените лампи да се олюлява /.../
			
(“Завръщане”)

И още, началото на “Кладенци”:

О, тези кладенци, от камъни редени,
с дълбоки, зеленясали гърла!
И тези градове в полите на Балкана,
прохладни като орехова сянка /.../.

От тримата поети на възхвалата при Драгомир Петров меланхолията на историческата преживелица, на спомена и неспособността да се разделим с отминали животи е най-силна
(при Христо Фотев това е не само голямата драма на насилствените преселения, но и травматичния спомен за удавника, за
удавеното момиче, за погубената красота и за давещия се пред
очите ни в пълна физическа мощ спасител, за този, който сякаш
е невъзможно да се удави). Всъщност и при тримата меланхолията, тоновете, интонациите на елегическото са непрестанно
налични, те са готови да се вклинят дори и в най-щастливото
възклицание. И това ни кара да си зададем един парадоксален
въпрос: а дали цялото това щастие, дали цялата тази свобода,
дали цялото това упорство, че сме потопени в световете на спокойствието и на интимитета на влюбени, съседи, съкварталци,
съграждани, не се представя, изобразява, отстоява именно защото е пределно застрашено, защото е поразено вече от революционната ярост и от жаждата за превъзпитание? Забравили
сме този фон, забравили сме тази среда, мислим тези принуди
като едва ли не фантазмени, но те наистина бяха всекидневие и
без припомнянето на този контекст литературноисторическият
разказ е непълен. Голямото щастие на/във тази поезия е обаче,
че дори и при разпадналия се контекст тя е силна и свободна, тя
е истинска възхвала на едно битие, което стои стабилно, дори и
когато е отминало. Щастието и любовта осветяват тази поезия
отвътре.
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И нека сега, във финала на този етюд, като в някакъв екстатичен ритуал, да изброим възхвалите на Христо Фотев, които
наистина съдбовно за всеки от нас помним и които промениха
в много отношения живота ни. Започвам това изброяване по
подредбата на творбите от книгата, носеща точно жанровото
название в заглавието си – сбирката “Възхвала на думите” на
издателя Анго Боянов от 1999 г.
Започваме с двете пристанища, с фантастичните начала:
“Единствено в бургаското пристанище / живота ме изпълва с възхищение!” на “Пристанище I”, и “Вий, кораби, които се
завръщате / във своите пристанища – обичам ви!” на “Пристанище II”. Продължаваме с неизразимото с други думи: “Колко си хубава!
Господи, колко си хубава!”. Достигаме
до посветеното на Тома Бинчев стихотворение “Възхвала на думите”: “Вий
идвате с лица на звук – обичам / лицата ви – живота ви голям”. След това:
“Морето! / Най-голямото събитие!”
За да стигнем до втората определена
от автора си като “възхвала” творба, до
“Възхвала на жените”: “... Ах, как блестят / коремите ви – златни брони /
срещу самата моя смърт!”
Възхвалата е висша концентрация на духа. За това свидетелства тук и самоцитирането на възхвалата, защото това вече е
кристал, който излъчва енергии. Например двустишието “Когато в морето си целия ти – прошепти / “Ах, колко си хубава – колко си истинска!” в “Понтийски мотиви”.
Не ме интересува тук реалната генеалогия на творбите, коя
след коя се е повявала – изпод перото на автора или в печата.
Защото възхвалите на Христо Фотев отдавна са а/исторични в
контекста на неговото собствено творчество, те сменят местата
си, обогатяват се взаимно. Та от кое време са например голямото твърдение и голямата възхвала от двустишието: “Едно голямо и прекрасно “да” – морето... / О, морето и съвършените
му хоризонти.” И някак извън времето стои картината – нарочно – дори и в ясно фиксираната година (”Ти – лято стръмно – и
осемдесето!”) от “Ода в чест на един поет – и неговия кораб
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“Аполония Понтика”. Защото може ли да има историческо време за всичко това: “и затрептя от красота и села / най-после
в съвършената вода / и в съвършеното – до болка – синьо...”.
Наистина и тук – никаква боязън от употребата на пресилни
думи, но по отношение на вътрешно присъщото, не на външното, на това, което ни е предписано да възхвалим. И същностното за мисията на ПОЕТА: той нарича, дава името (десетилетие по-късно започва своите наричания и Биньо Иванов също
под вече значително усложнената, полифонично оркестрирана,
форма на възхвалата – особено стихотворенията ”Пеещо същество” и “Аз те наричам”). В самата тъкан на стихотворенията
възхвалата се произнася пределно гласно, тя не се преживява
“вътрешно”, не е едно скрито наричане: “А аз крещя към всички
небеса” (стих-абсолют на Христо Фотев). И отново това е едно
голямо предизвикателство към официозната литературна култура на звучащите площади, на заливащите ни с думи и звуци
репродуктори. Нашата поезия крещи сама по себе си и сама
в себе си, никой не я подпомага в нейния път до неясно къде
намиращия се неин адресат, нейната аудитория няма своя събирателен образ.
Съвсем естествено, въпреки категоричността, която е полемично устремена, тази поезия познава колебания и по отношение на същностните си, основополагащите начала, по отношение на основните си смисли, на ключовите си образи: “Живота
ми приличаше на щастие”, гласи един знаменит стих. И той има
своите многобройни вариации, въпреки че това безспорно е
поезия на щастието:
Бях на самия връх на мойта младост.
Бях див – несъразмерен и красив.

И още: “Не подозирах, а съм бил щастлив”. Тази поезия не е
фундаменталистка в самопредставянето на щастливото битие.
То естествено е уязвимо и именно затова трябва да бъде назовавано, възхвалявано, утвърждавано. То трябва да оцелява
във високите думи. В своето есе “Поетичен ескиз” Христо Фотев
казва: “Аз не отделям свободата от щастието, от радостта да си сред щастливи, радостни, светли хора. Свободата е
може би безрезервното, незабелязано от самия себе си, разтваряне м живота”. Доста ясна теза за смисъла и на поетическата възхвала като жанр.
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Навлязохме неусетно в предпоследната тема на този етюд:
за самопредставянето на поета като форма на възхвала, за подреждането в самите стихотворения на езика за съграждането
на мита. Това също е дадено в свръхважни, в свръхакцентирани
от нашето десетилетно внимание стихотворения: “Бях на самия връх на мойта младост”, “Ах, най-подир свободен, весел,
лош.”, “Тоя влак за Бургас е тъй бавен”, “Кълна ви се – аз всичко
бих повторил” и всъщност едва ли не всички останали. Защото
идеалната и също уязвима личност на поета е също една алтернатива, едно противостоене на официозната литературна
личност. Но това вече тук не е казано, спазена е хигиената от
такова пряко противопоставяне. Синтетичните биографически
конструкти от тези стихотворения на самопредставянето и самовъзхвалата – например изчистеното и опростеното:
Тоя влак за Бургас е тъй бавен.
Аз сънувам дъждовния плаж.
Там е моят живот – моя странен
и единствен словесен пейзаж.

Там съм целият аз – там забравям,
Че съм кратък и лош, че съм аз.
Глас на гларус – и аз осезавам
Тоя, целия свят... Там в Бургас,
аз умирам от нежност и ярост.
(А се мислех за подвиг роден.)
Глас на гларус, о, писък на гларус –
Възмутителен спомен за мен.
			
("Тоя влак за Бургас...")

– та тези синтетични (авто)биографически конструкти са някак странно лишени от събития, от биографически факти. (Да си
спомним Яворовото “Песен на песента ми”, където преминаването през социалното пространство и последователното вживяване в трите основни социални роли е доста дефинитивно и
исторически достоверно дадено, въпреки цялата условност и
стилизираност на разказа.) (Само)възхвалата при Фотев играе
с пределна конкретност, с фактографическата достоверност на
градския пейзаж и с а/историчност същевременно. Дори върху
празника в Бургас е насложен Венецианският празник. И това
е още една посока на алтернативността спрямо времената на
социализма. “Удивление” е друга ключова дума, може би на
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самопредставянето: от това, че си жив, че си точно оттук, че си
тук, че си!
Но поетиката на възхвалата се изчерпва само с тези стихотворения, които можем конкретно да обявим като възхвали,
като представителни за жанра на възхвалата. Фрагменти на
възхвала се съдържат в почти цялата поезия на Христо Фотев;
мотивите на възхвалата пронизват всъщност всички негови
творби – дори и елегичните. Ето как се случва това пронизване
в стихотворението “Встъпление”:
...Чудесни са
дърветата – и тяхното пътуване в сезоните...
красива е земята ни и слънцето е удивително.

И в цялостните възхвали и в разсеяните из други творби
фрагменти, елементи и мотиви на възхвали откриваме една
екстремност на положителното.
Специално литературноисторическо изследване ще открие
следите от въздействието на краткотрайно живелия, в късо
време актуалния жанр на възхвалата (някъде между 1965-1980
г.) върху последващата поезия. Ще ги намираме в творби на Т.
Бинчев и П. Парушев, на В. Райкова, К. Ангелова и Ст. Грудова,
на П. Дубарова и Р. Друмев (ако оставаме само в пределите на
братството на бургаските поети).
Друго изследване ще разказва доколко критиката все пак е
доловила, че става въпрос не просто за тематична линия в поезията на 60-те – 80-те години, но и за явление по-значимо за
общия литературноисторически процес, каквото е появата и
утвърждаването на една нова жанрова форма. Не съм намирал дефинитивни критически съждения на тази тема, но все
пак уникалността на този тип отношение е маркирана. Така в
известното юбилейно слово на Светлозар Игов от 1984 г. централното определение е, че това е “една поезия на екстаза”, говори се за “празнично възприятие на живота навсякъде в тази
поезия”, че “животът трябва да бъде празник, радост, щастие,
любов, свобода”. Самият критик обявява, във връзка със своята теза, че: ”не случайно правя тази възхвала на поезията като
общение”. На все пак самата идея за свръхмястото на поетическата възхвала на свободното битие в тази поезия и особено на
литературноисторическата антитетичност остава неформулира-
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на. А може би и не би могла да бъде формулирана тогава – без
днешната ни литературноисторическа дистанция.
Вече през 1998 г., в монографията си “Лириката на 60-те
години. Стилови тенденции и многообразие. ВТ”, литературоведката Дора Колева говори именно за жанр: “Христо Фотев
дава на отделни свои стихотворения жанровото определение
“възхвала” (с. 138). Но не отива докрай в твърдението си и го
минимализира с обобщението, “че одата, химнът са неговият
ключов жанрово-композиционен модел, съответствуващ в найголяма степен на емоционалната му възбудимост, на страстния
му лирически темперамент” (пак там, с. 139). Инак Дора Колева
посочва също родството на Христо Фотев с Уолт Уитман и с оглед на “одическите интонации”, говори за способността “да се
сътвори самото възхищение”.
Литературноисторическият сюжет за социокултурната роля
на възхвалата, на тази обособила се за кратко време жанрова
форма, ни учи, че не винаги алтернативността в десетилетията
на социализма е на повърхността, че не винаги е експлицитна,
директно полемично ориентирана. Съществуват големите покушения спрямо канона на тримата големи поети след 1965 г.
Николай Кънчев, Константин Павлов, Биньо Иванов. Те са наистина очевидни и съвсем естествено предизвикват съпротивата
на официозната идеологическа критика. Сякаш падат бомби в
литературното поле и с излизането на “Свирепо настроение” и
“Родихме се змейове”, например. Но ние трябва да се научим
да четем исторически алтернативността и в нейните меки форми. Възхвалата е такъв случай.
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Сбогуване с принца

(слово за Благовещение)

РУМЕН
ЛЕОНИДОВ

Хермелиновият Христо, фокусникът Фотев, роден в Истанбул, жител на Бургас, се стопи в София и легна завинаги в покойницата, в алеята на културните дейци. Той беше част от мистерията на поезията ни, но никога не е бил деец на културата.
Беше роден за удавник, а угасна на сушата като Хемингуейовия
“Старец”, но без морето. Христо Константинов Фотев, оглозган
като риба-меч от пираните на болестта, бе отнесен от отлива
на никаквите 68 години. Не сколаса да пипне с призрачните си
пръсти последната си сборна книга. Цената й е колкото кило
кашкавал, но поемите му са пламтящо петокнижие, събрани в
тази домашна библия по нежност, в тази хрисима христоматия
по яростно оцеляване…
Още приживе стиховете му приличаха на своя създател, а
той на фина стъклена чаша. И затова, когато говорим за Христо, си представяме фонетичната му феерия, а когато говорим за
християнската литургичност, си представяме и хулиганската му
походка на спуснат сред тълпите бог.
Слаб, невисок, вечно леко приведен, красив, магнетичен за
публиката, винаги в черна тениска и черни джинси, митичен,
харизматичен, роден за любов и питие, за цигара и извисена
носталгичност, прероден за скрита скръб, за безмилостно безсъние и за млечната меланхолия по другостта…
Фотев е Малкият принц на любовната ни лирика. Той превръщаше тостовете и покаянията в свещенодействия, целият се
състоеше от жестове и жестикулации, той бе самата влюбена
възхита от по-добрите частици на живота…
Не се срамуваше да се преструва на слуга на словото, защото
беше суеверен и суетен, знаеше, че великолепно владее настръхването на значенията и на епидермиса им. Той сякаш не
рецитираше, а оракулстваше в особен свой транс. Опияняваше
се от собственото си нежно жонглиране с остри предмети – внезапни видения, шумни струи от шампанизирани емоции, дивни
движения, съществени несъществителни, ожесточени жестове,
рошави религии, които сам измисляше, показни самоизстръгвания чрез извисяване, самотни вътрешни и външни салтомор-
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талета, внезапни въздушни гмуркания, неподвижни стъпки, самоспасявания и самоунищожения…
Фотев е от онези пилигрими, които не са просто поети, а инструменти за поезия. Като Федерико Гарсия Лорка. Като Димчо
Дебелянов. Като себе си. Поезията му е древна, почти древногръцка, поезия за слушане, а не за изучаване в леглото. Или за
дисекция върху кабинетното писалище.
Поезията му е зрелищна, култова, некултурна, неправдоподобна,
площадна, но не улична, театрална, но не сценична. Драматична,
но не и трагична, достъпна, но
недосегаема. Не става за пеене,
защото самата е неизвестен вид
вокал. Не става за маршируване,
защото е твърде свободна, освободена, за да се подчини на командите на есента. Не става и за
цитиране, защото наметката му на
принц, от борова смола и морска
сол, не би могла небрежно да се
наметне на парчета върху голата
душа. Както и цитатът не би могъл
сам да се самоцитира. Наметката
на Фотев можеше да бъде раздрана и захвърлена зад гърба на
собственика й само от нейния собственик. И Христо го правеше,
но не като Христос, а като роден в обятията на Босфора маг: великолепно, внушително, хипнотично, толкова истински, сякаш
беше истина.
Иначе лъжеше. Лъжеше с безсрамието на дете, което не знае
какво е срам. Три лета обещаваше, че ще вземем два домата и
бучка сирене и ще идем на остров Болшевик да слушаме пеенето на делфините. И да отпиваме на малки глътки сунгурларски
мискет, разреден с няколко капки обикновена вода. Лъжеше
морето, че ще му стане коралово цвете. Лъжеше Бога, че може
да се промени. Лъжеше поезията, че й остава верен. Лъжеше
рибите, че няма да онемее, а обездумя като Моби Дик. Лъжеше
водата, че му е достатъчна, а се водеше по акъла на океаните и
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океанките. Излъга за много неща и много същества, но остана
верен на жулещата жажда за оная жидкост, в която пчелата се
запечатва до дъно в чашката на цветето.
Беше идол за младите настръхнали от поезия кучета, които
го надушвахме от триста километра. И всяко лято му ходехме
на поклонение в Бургас – тогавашната Мека на поезията ни,
въздушният Йерусалим на мечтите ни, високата Стена на плача
за собствената ни отвесност. И го виждахме – замръзнал сякаш
от восък, изваян в цигарения дим, в клуба, в някогашния буржоазен бургаски публичен дом, с чаша бяло вино в ръка, която
светеше като свещица в полумрака, огледан в тънкото стъкло на
виолетовата смърт на залеза…
Бял и черен, графичен, измислен, играещ на безутешно влюбен младеж, Христо до сетния
си дъх рецитираше собствените
се молитви и мълчания, рецитираше паузите си, накрая сам
се превърна в пауза – не говореше, а смучеше дълго думите
си като невидими парченца чироз… Докосванията до отровата
на солта и до гъдела от глътката
на възкисело вино бяха част от
вкуса на времето, което владееше и в което властваше негово
високоблагородие Христо Константинов Фотев. Не успя да се
впише в пейзажа на подарената
ни свобода, в гледката на столицата и остана завинаги изрязан в надморския въздух и влажното великолепие на Бургас.
Който не е имал приключението да го слуша и вижда, няма
да чуе и да види никога повече тайнството на зачатието – как
от мъжката самота се стига до епилептичния крясък на гларуса
и григорианските гонения на делфините. Имаше много свидетели на неговата есенна панихида, на неговата паника между
дървесата, на непосилните му приливи към пейзажа.
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Да помълчим за диригента на хора от удавници, за малкото
момче, което не се вразуми и което не успя да погали всички
жени, но поне се опита. Разбираше от жени, усещаше властта
си върху тях и върху думите, те бяха част от неговото себеизразяване, от логоса на летящата му логика. Неподправено нежен
към особено беззащитните, Фотев остава да гори като фосфориращата факла в пещерната утроба на грубостта. Той ни показа как се добива опиума на поезията, остави ни своите неизпълними алхимични рецепти и се завърна в сенките на вечността,
във водите на бъдещите ни спомени…
Сега седи и пуши на самия ръб на Рая и си клати безгрижно
краката над бездната, и продължава празнично да се самовъпроизвежда чрез своето всеопрощаващо слово пред единствения си слушател, пред единствения господин на име Господ
– най-гостоприемният гостилничар в страноприемницата на
вселената…
Кажи му наздраве и от нас, Христо!

Ръкопис на последните стихове от
"Бях на самия връх на мойта младост..."
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1
Искаш ли да си щастлив, недвойствен?
Открий подходящите понятия.
3
Аз съм едно, не две. Аз ходя, не само тялото ми,
аз мисля, не само онова, с което мисля. Аз съм всичкото това цяло.
Дори когато само казвам – аз ходя, аз мисля –
всичко се събира в Аз-а, от Аз-а всичко тръгва, като привързани
в една халка балони с различни цветове.
Аз-ът е един, единен, цялостен, неразчленен
и в действията чак се появяват различните аспекти
на материалното и на духовното. Но дори тогава,
на стъпка след непроявения и неподвижен Аз,
когато казвам “мисля” или “ходя” – не значи ли отново,
че цялото ми същество го прави,
не само духовната му част, не само материалната. Тогава –
къде се появява различаването, в кой момент?

ИЛКО
ДИМИТРОВ

9
Признавам, странно е нетърпението, което ме владее
години вече – да видя с очите си как човекът сваля
фокуса от своя разум, за да различи духа си,
но факт е, че това ме занимава с едно растящо
усещане за актуалност – ето, в моя живот,
пред очите ми ще се изправи тази неточност, това сякаш
съзнателно странене от цялостност, и човекът ще встъпи
във владение на полагащите му се части от реалността, от които
се лишава сам, залагайки само на едно от сечивата си – на разума.
Защото добива все по-голяма плътност чувството за пропуск,
което човек изпитва, гледайки как естеството се разплисква
отвъд матрицата, през очертанията ѝ.
13
И не е ли въпрос на състояние или на нагласа на духа
съществуването на два свята, не-материалния –
на изострена чувствителност, или направо на психоза,
а материалния, усещането за материален свят –
на лошо настроение? Или е въпрос
на правилна употреба на понятия? Нали е ясно,
че това, което ще опише едно дете, поставено пред Ниагара,
не е което всъщност представлява водопадът?
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Или това, което мъжът разказва за любовта, че не е любовта,
която той изпитва? Или което гладният разказва за хляба,
нали е ясно, че не може да е хлябът? Светът не е
ни това, ни това, нито което и да е, което
през главата ми минава и не знам какво е,
защото е голям светът, а главата ми е малка,
и защото са къси аршините, с които меря, пригодени са
да мерят човешкото, та не улавят не-човешкото.
Търся света, а човешкото намирам вместо него.
Дори на него да прилича, пак не е той, защото
познавам не света, а отношенията с него,
отпечатъка от отношенията, оцветени
с човешки съдържания. Гледам света, но виждам
погледа си в него, слушам света, но гласа си чувам.
Чета не книгата на битието, а собствения коментар
на своя прочит. Ето – имам ли две начала,
светът ще се дели на две, стана ли едно –
едно ще стане и светът, с толкова аспекти,
колкото поискам.
23
Разумът стана по-несигурен, а чувствителността
по-обемна, завладява досегашни територии на разумното,
същевременно добивайки увереност, която липсваше преди.
Научи ли се да измерва чувствителността, да и` придава
достоверност, тъй както прави с разума,
човекът ще разбере от какво се е лишавал, залагайки
не на цялото си същество, а само на една от частите си.
37
Вече се стопява разликата между знание и вяра.
Знанието става все по-чувствено, все по-агресивно се осланя
на въображението и на интуицията, постепенно загубвайки
инстинкта за разумност. Приемането на доверие на изблиците
и преображенията на все по-невероятната реалност е вече
необходимо условие за знанието, а не недопустимо поведение.
Така, знанието обезоръжава вярата, лишава я
от основание и смисъл да съществува независимо,
превръщайки я в едно от своите най-надеждни сечива.
Вярата вече не е съкратено знание, а знание,
доведено до радост.
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КАПИТАНЕ,
Утрото вече облича своята нова риза
и се втурва да догони света.
Аз съм недоизмислена, тъжна и книжна.
Аз съм цялата – самота.
Слънцето мълчаливо лулата си пуши
върху кораба, с който отплува. Сега тук е лято.
“Нека само нозете му да събудят сушата…”
Забравихме, че сме кратки и всичко е кратко.
Денем майка ти рядко влиза във къщата.
Взира се в снимки и спомени, когато е вътре.
С часове мълчи или говори едни и същи
само добри думи за тебе. Като за мъртъв.
Сега е лято – сезон за завръщане, но зная,
че не помниш това и сама ще се скъса веригата.
Къщата упорито на твоята сянка ухае,
но любовта е въздух, който не ми достига.
Догорява лулата и слънцето мълчаливо залязва –
знак, че сме кратки и всичко е кратко.
С майка ти вече няма какво да си кажем. Мразя я.
Тя дори и в смъртта си ще те дочака.

МИРЕЛА
ИВАНОВА

СИН ПЕРИОД
Додето си поема дъх във водовърта –
сънища, небеса, очи, морета, смях и устни,
жадният звън на телефона сутрин,
гласът, въпроса спиш ли още, късно е,
обелените ябълки, плачът и ритуалите,
изпратените картички, изпраните чаршафи,
призракът на вината, стоновете и скандалите,
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такситата и прошките, победите на навика,
натрупаните думи, нежните ни трупове,
палячовщините, безсилието, жълтата хавлия,
мазето ледено, ухапваниците, целувките,
таблетките, забравената трети ден ютия,
безсъниците, невъзможностите, липсите,
стареенето, нервите, ужасът вечер,
чашите изпочупени, изпоизгубените смисли –
и краят му се вижда вече

РАЗДЯЛАТА НЯМА СВЪРШВАНЕ
Изминавам пътеките ѝ, знам как се случва
да пълзиш и прахът се набива,
и страхът се набива в коленете и лактите,
да се скапваш и мъкнеш, олюляваш, надигаш, възправяш,
когато съвсем са те изоставили силите,
хоризонтите, аргументите, въздухът даже.
Всъщност въздухът никога не достига
по пътеките ѝ, оглушително разреден във високото,
не чуваш друго, освен мърморене, хленч и вопли.
Изминавам пътеките ѝ, знам как е и със 160 км/ч,
направо през правила и през трупове,
екстазите на рушенето те понасят,
разхвърчават се въглени, сламки, пепел и фасове,
разумност, предупредителни знаци, примирения, патоси,
подозрения, чувства, инстинкти, инстинктът
за самосъхранение даже, свисти от обида и мъст,
трополят упреци, сипят се назидания,
присвяткват принуди и пропасти, празни бутилки
от евтина водка, летящи чинии, жаби и гущери,
кърти са камънак и омраза,
но веднъж да се махнеш, веднъж и завинаги.
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Мирела Иванова
присъства на литературната сцена
повече от трийсет
години.
През 1985 г. дебютира с “Каменни криле. Следват
“Шепоти”, “Самотна игра”, “Памет за
подробности”, “Еклектики”.
Пътува с удоволствие из литературна Европа – в Хайделберг
излизат и двете ù
“немски” поетични
книги.
През 2002 г. получава наградата за
поезия от Източна
и Югоизточна Европа “Херман Ленц”.
Предпоследната и
книга “БАВНО” събира под един “покрив” 11 разказа и
11 стихотворения
с 11 илюстрации на
Греди Асса.
През 2012 г. излиза поетичната
антология “Любовите ни”, с чиято
премиера в Народния театър е отбелязан петдесетия рожден ден на
поетесата.
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Но се случва и като плод да расте
под сърцето ти, да се храни с теб
както си щъкаш из града и из къщи,
готвиш и гладиш, переш и простираш,
като сиренце да те гризка,
да изсмуква калция от омекващите ти кости,
да подронва вървежа ти
и през мустаците от мармалад
да повелява с глас на всемогъщ ангел:
“Да сте се разделявали, преди да съм се родила,
или се разделявайте, чак когато порасна!”
И защо ти е
да изминаваш пътеките ѝ, върви си по пътя.

ПОЕЗИЯ(ТА)
Само миг е:
с милостива ръка
да събере трохите
от сухоежбината, от пиршествата,
да окоси троскота
на надеждите, да разтреби
отломъците от всичко счупено,
да разчисти място,
колкото да се свиеш утробно,
да се прибереш в себе си
или другаде.

В КРАЯ НА НОЕМВРИ
Болят ме твоето отсъствие,
протяжната неделя утре,
душата, тялото и всичко друго.
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ДЕПРЕСИЯ
Детето, думите, дълговете
и май нищо друго,
което да ме държи в обувките…

ОДА
Танц, пред лицето ти
ние всички сме синове,
ние всички сме дъщери
на ритъма.
Ала само
озарените ще се изкачат
до върха на въздуха
и на нотната стълбица,
до върха на възторга,
до върха на екстаза,
до собствения си връх.
Танц-напомняне,
че човек не е отвън, а отвътре.

НИКЪДЕ
Една чужденка на прага,
стои вцепенена, взира се втренчено –
връхлитат неонови градовете,
корабите по Елба и дъжделивият сумрак
из уличките на Бланкенезе, лицата сияйни,
Чиле хаус и фериботите,
бавни реки като бавна
и всепроникваща синеокост –
толкова красота, толкова щедрост,
невъзможно да са за нея.
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Една чужденка на прага
и нищо не ѝ е отказано,
нито дъжд вали-слънце грее из Залцбург,
нито томче на Тракл във внезапна книжарница,
нито кафе “Томасели”, масата в ъгъла,
вкопчените в любовта пръсти,
нито разливите на Рейн и Некар,
нито онзи шепот насред прегръдката:
“Не можеш да се изгубиш в град,
през който тече река.”
Една чужденка на прага,
преобръща джобовете си,
отнесено се усмихва:
снимка на очилато ангелче, ябълка,
списъци с несвършващо всекиднивие,
сбъднати стихове, малко копнежи
и трохи от ронливата ѝ родина,
и с какво ще плати.
Една чужденка на прага,
достатъчно храбра, прекрачва
в хотелските стаи, в купетата
за пушачи, в залите с надпис
“Заминаващи пътници”, в сънищата,
в съдбата си, смее се:
“Светът е малък, животът е дълъг,
вече не мога да се изгубя.”
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БРЯГ
Въобразен, вероятен, възможен се връщай,
въжделен и възпяван,
с отривиста походка и светли очи,
връщай се от Париж и Ню Йорк,
от дъжда, от тъгата и лятото,
от семинарите, грипа, метежите
на световната революция,
от магесничествата на средновековния мрак,
връщай се в сънищата и спомените,
в смеха и страха ми,
в смайването и в сумрака на сърцето ми,
в синонимите на съдбовността,
в петъците и в сепаретата
на “Дивака”, “Оливас” и “Трол”.
Възвръщенецо,
този свлачищен бряг изтънява,
и вече не помни червени и сини,
зелени и златни води,
дори любовта е забравил,
възвръщенецо –
затова се върни.
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ПЪТУВАНЕ С ВЛАК ДО МОРЕТО
Лежахме в лятото
и лятото разливаше плътта си
с ухание на дерайлирал влак.
Пътувахме в
море от диви макове
и по сърцата ни избиваха петна.
И релсите нарязваха телата ни.
Унесени от монотонен звук,
усмивките приличаха на спомени
след битките за нечия любов.
Небето ли?
Небето беше жизнено
със ведрите си облаци над нас –
армади от въздушни кораби
приветливо размахваха платна.
В съня, преди в съня да се прегърнем,
видяхме ускорения пейзаж.
И сините, облени в светлина полета
в прозорците на нашия живот.

ВЕЧНИЯТ ДВИГАТЕЛ
ХРИСТИНА
МИРЧЕВА

I. Динамика
Сърцето е гнездо от атоми,
ядро от свръхенергия.
Последствията кой да предскаже?
Смъртта,
която сее движението,
туптенето
в тишината след взрива.
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II. Метаморфози

Работи
като
артмениджър в галерия „Жорж Папазов”, Пловдив.
Публикувала
е
стихове, есета и
критика за изкуство, интервюта с
творци и преводи.
Автор е на блоговете за изкуство:
„Арт репортер –
картини от една
изложба” и „Картинен вестник – образ
и слово”.
Литературен
редактор е на издание за типология на комиксите
“Диаскоп” от 1991
г., а понастоящем
“Диаскоп комикс”
– електронно издание за култура, комикси, художници,
изкуство.
През 2012 г. издава поетичната
книга “Минава нощ,
минава ден” .
Публикуваните
стихотворения в
сп. Море са от подготвяната за печат поетична книга
„Танцуващото
слънце”.

Сърцето
е сладък плод.
Орле,
политнало
от черупката на яйцето.
Или това показват,
даже много повече,
очертанията върху подносчето
от обърнатата чаша с кафе
тази сутрин.

МОРЕТО Е ЗЕМЯ
ВСЯКО ЛЯТО МЕ ЗАХВЪРЛЯ В ПРЕДИШНОТО
но едно най-вече –
когато летяхме заедно
от разстояние.
***
Море на острови.
След хладния ветрец –
земя за удавници.
***
Отражение на чайка
в прозореца –
котка с криле.
***
Дим от комини –
гладни са птиците,
гладни да полетят.
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Жорж Папазов
Графика
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ОТ ПРОЗОРЕЦА НА ВЛАКА
нощем
светлините на града –
Kоледа в средата на август.
НА ХОРИЗОНТА
два платнохода –
две пера
по струните на водата.
ПЛУВАМ ПО ГРЪБ В НАЙ-ГОРЕЩИЯ ДЕН ОТ ЛЯТОТО
Само гълъбите са над мен
и слънцето през перата им.
След толкова махове всички ожадняваме.

РАЗГОВОР НА ОГЛУПЯЛАТА БРЕЗА С МОРЕТО
Летях през океана срещу слънцето,
обратно на часовниковата стрелка,
обратно на законите,
срещу движението на земята,
срещу себе си,
за да се срещна с теб,
море.
Сега съм вече тук
да мога вечно да те съзерцавам
как идваш и отново тръгваш хищно.
И всичко е от хубаво по-хубаво.
Дори, когато някакви скучаещи деца
дълбаят букви
в мекото ми тяло.

MOPE

Merde! La Garde meurt mais ne se rend pas!
когато си само на седем момчето ми
всичко има повярвай огромно значение
току-що си изгледал два-три хоръра
по настояване на мъртвата си баба
и бога ми шубето те тресе това се вижда
но ти не давай вид дори свирукай си
за тебе лъвкрафт кинг и по са само сенки
изобщо няма ужаси във стаята
не вярваш в нищо нямаш страх от нещото
заспало през деня във гардероба ти
единствено повярвал си във кучето
а то е твой приятел спи в леглото ти
яде огризките от пищните ти пирове
ръмжи по враговете зад прозореца
страхът когато дойде на заспиване
сложи войниците на пост навред из стаята
пластмасови гвардейци боядисани
те нека бранят детството ти царствено
разбира се ще станеш за училище
ще преброиш войската бакелитова
сержантът ако липсва до кревата ти
храбрец със стойка предпочитана от дамите
устрой му кенотаф насред саксията
салют кибритен реч и помен в стихове
защото може да е паднал при защитата
на твоето легло от страшни сънища

Зеленият гарван
зеленият ми гарван е красив
червен понякога когато се къноса
тогава не е гарван а е морков
и черен както биват всички гарвани
за мен обаче той си е зелен

МАНОЛ
ГЛИШЕВ
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Софиянец, роден
през 1983 г.
Поет и преводач.
Публикувал
е
в
„Литературен
вестник“, „Капитал
Light”, “ЛитерНет“
и „Public Republic”.
Поддържа
блога
„Луд на шарено се
радва“ (http://www.
mglishev.blog.bg/).
Част от превода му на староанглийската епическа
поема „Беоулф“ е
публикувана в университетския сборник „Omnia vincit
amor” (2008).
През март 2014
"Жанет 45" издава
стихосбирката му
"Машина от думи".

английска влажна пролет в треволяците
абсент и дрезгави цигарени идеи
навсякъде отива преди мен
лети от кабра чак до лотарингия
а аз полека после се задавам
когато отлети на юг го следвам
и стигна ли полето на румелия
той каца ми на рамото и гледа ме
с мънистено око и грачи весело

Фарът на Кабра
Във оня стар квартал, където някога
лозя са се простирали, а днес
с планински имена са всички улици
и слънце се прокрадва и през зимата,
издига се висока кула тухлена.
Кафява, сива, прашна и бръшлянена,
с врата желязна, с покрив осмоъгълен,
не зная точно за какво е построена.
Харесва ми, че си е там. Надявам се
че няма да я бутнат, а след няколко
години, щом замогна се, ще сложа
в общинската хазна сандъци сребърни,
та да си имам кула насред София.
Морета няма близо, но е хубаво
да си представям бъдещата собственост
като прекрасния, самотен Фар на Кабра,
където принцове-изгнаници се крият,
догоре пълен с карти върху свитъци,
посрещащ и изпращащ дълги кораби.
Нетърпелив съм да разгледам кулата,
рисувана в затвора от художници –
красива удивителна в завършека
на мисълта за бягство от занданите.
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Нощта през Средновековието
Прибираш ли се вечер през гората,
тя става Броселиандова. Забързваш –
нарочно стъпваш тежко и решително.
Там черно е. И влажно. И не виждаш
дори на педя пред носа си. Тананикаш
предизвикателни прусащини за уплах
на всякаква нечиста сила в храстите.
Надяваш се, че няма да се случи
да вземеш да настъпиш най-невинния,
на лов излязъл таралеж потаен,
изпъплил безразсъдно на алеята.
Представяш си коне и динозаври,
и разни караконджули пируващи.
Прекрасната метафора настъпва,
подобно назидание калугерско,
когато видиш слаб светлик отсреща,
тунела тъмен приближиш и минеш го
сред ужас и видения измамливи
с молитва промърморена и стиснати
юмруци. А отсреща вече свършва се
гората и се вижда ясно черквата,
където като малък са те кръстили,
започват светлини и градски улици.
За тази вечер стига приключения,
последните ти стъпки смъкват детството.
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Гръцко
в нощта преди да стана пак чиновник
сънувах остров в гръцкото море
покрит в зелено камък насред синьото
пред скрито заливче стърчаха на тревата
там трима старци жилави и бодри
и първият разправяше че имало
неща които са си хубави
и без да са направени от хората
а вторият така се поухили
и вика му охо ти май че стреляш с лък
защото тези работи ги виждаме
единствено стрелците с остри погледи
не само съм стрелец отвърна първият
моряк съм също и затуй ги виждам
тогава да се мятаме на кораба
обади се последният от старците
най-едрият от тримата на острова
видях как дългото им корабче
зави от залива греблата си прибра
платното как се пълни с вятър западен
а после чух че щорите се блъскат
и станах за да бъда пак чиновник

Домът
Домът, в който влизаш,
е пуст, господарю.
Не са покрити стълбовете
с червен весел лак,
стълбите скърцат,
пукат ставите на къщата.
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Градината е пълна с жаби,
о, господарю, и змии!
Тревясала е пътеката
от портата към дома ти.
Щъркелът е отлетял при съседа
от другата страна на хълма
и пустее гнездото на покрива.
Олтарът на твоите прадеди
е покрит с ланшни листа
и по-ланшни.
Десет дълги години
ти не се върна домá, господарю.
Дърветата напразно се привеждаха
под тежестта на
праскови благоуханни,
круши, пълни със слънце
и светлокори ябълки.
Необрани оставаха клоните,
само птици пируваха
между листата.
В кошерите ти, господарю,
се настаниха диви пчели.
Медът им е горчив,
защото събират прашеца
не на цветя, а на бурени.
Сега всичко ще се промени,
защото ти си дойде, господарю.
Ще замирише на прясна боя,
ще подкастриш дърветата,
коса ще заиграе в тревите,
жаби и змии ще потънат
обратно в оврага на границата
на твоя обширен имот.
О, господарю, ще сложиш ли
пак фенер на терасата?
Ще съчиняваш ли отново стихове
за мравките, луната и капчуците?
Когато пак в коритото с бълбукане
водата потече, черешата
отново ще роди за тебе,
господарю, плод гранатов.
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Обущарят

ДЕЯН ЕНЕВ

Виждах го често, когато минавах край този блок. Неговата
работилничка беше в основите на блока, слизаше се по едни
стълби към нея и преди да е започнал работа, той излизаше да
изпуши една цигара. Главата му беше на нивото на краката на
хората, той пушеше цигарата си, облечен вече в мушамената
си престилка и разглеждаше света от равнището на стъпките на
минувачите – преди отново да се пъхне в мрачната си хралупа, където мъждукаше една слаба крушка, където от тръбите на
парното, минаващи под тавана, висяха големи мъхнати кичури
паяжини, а наоколо беше заринато с парченца кожа, с канапи,
със стари вестници и силно миришеше на обущарско лепило.
Беше човек на години, един-два пъти бях носил при него
обувки за поправка и се чудех как издържа по цял ден в това
малко помещение, където можеше да се придвижва само приведен, когато не седеше на големия като трон шперплатов стол,
покрит с разкъсани кашони за по-голямо удобство.
Пътят ми често минаваше край този блок и ща – не ща, следях работния му ден. Привечер той отново заставаше прав в
подножието на стълбичките, водещи към работилницата му и
отново въртеше главата си на всички страни, разглеждайки света от нивото на хорските стъпки, стиснал бутилка бира в едната
си ръка и все още с вкоравената като броня от засъхналото обущарско лепило мушамена престилка. Вероятно се оглеждаше
за някой човек, който няма да бърза, а ще приклекне до каменния бордюр и ще обели с него някоя приказка, ще му разкаже
какво става по белия свят. Но обикновено обущарят допиваше
бутилката си бира сам.
После се случи тъй, че дълго време нямах път край този блок,
не минах оттам в продължение на месеци, ако не и година. Образът на обущаря се изтри от паметта ми, този вечно сгърбен
като питанка силует, облечен в тежката мушамена престилка,
с който го бях запомнил, вечно димящата в устата цигара и бутилката бира в ръката, докато разглеждаше света от нивото на
хорските стъпки, въртейки се бавно на всички страни. Лицето
му почти не си спомнях, освен това, че беше човек на години,
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помнех главно този сив, оловен силует, но и той изчезна от паметта ми, когато спрях да минавам покрай блока.
Преди няколко дни обаче пак стъпих на старата пътека, понякога краката ни сами избират пътя и по силата на навика често ни завеждат на старите пътеки, откъдето някога сме минавали в продължение на години. Дадох си сметка, че минавам
покрай обущарничката, сетих се колко отдавна не бях минавал
оттук, сетих се за обущаря и с любопитство хвърлих поглед към
стълбите, водещи надолу и към вратата на работилницата. Дървената врата беше затворена, от нея стърчеше телено ухо, за
което беше хванат катинар, който влизаше и в халката, забита
в рамката на вратата. Личеше си, че по стълбите отдавна не е
слизал никой, те бяха заринати с шума и боклуци. И изведнъж
страшно ярко в главата ми изскочи образът на обущаря, по-скоро този негов оловен силует, който бях запомнил и как човекът
върти главата си на различни страни, разглеждайки белия свят
от нивото на човешките стъпки.
Но си личеше, че по стълбите отдавна не е слизал никой. Те
бяха заринати с шума и боклуци.

Пчеларят
Бутнаха половината пазарче и построиха казино. Големи мигащи червени букви приканваха хората да си опитат късмета.
Но другата половина на пазарчето продължаваше да работи,
макар празните сергии да ставаха все повече и повече и да зееха като опадали зъби. Онзи човек с билките продължаваше да
продава своята стока. А до неговата сергийка продължаваше да
се издига лъчистата кехлибарена крепост, построена от наредените внимателно един върху друг, като златни тухли, буркани с
мед на пчеларя. Хората търсеха неговия мед, хвалеха го помежду си, знаеха го отдавна. Самият той, със здравото си червено
лице, с късата си, подстригана равномерно бяла брада и малко
по-дългия бял мустак, като някой мускетар, с целия си вид, служеше като най-добрата реклама за лечебните качества на меда
си. А и нямаше нищо против надълго и нашироко да си приказ-
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ва с хората, да им обяснява подробно кой мед какво лекува,
как е събиран, къде. Хората го знаеха, търсеха стоката му и така
бяха свикнали с него, че когато един ден видяха, че неговата
сергийка стои празна, останаха като гръмнати. И на втория ден
беше така, и на третия. Идваха стари клиенти чак от далечни
квартали на София, въртяха се наоколо, да не би пчеларят да се
е преместил някъде другаде, на друго място из пазара и когато
никъде не откриваха кехлибарената пирамида, пак се връщаха
до празната сергия и започваха да разпитват онзи човек с билките не знае ли къде е съседът му, ще идва ли, какво става.
Човекът с билките не знаеше нищо и сам се чудеше защо
пчеларят не идва. Накрая, когато измина цяла седмица, на
един много настойчив клиент, когото медът на пчеларя, по думите му, беше спасил от тежка болест, той отвърна, че не знае
нищо, но се сеща, че пчеларят май живее сравнително наблизо,
на „Красно село”, там има една уличка „Хубча”, доколкото може
да си спомни, някъде по тая уличка била къщата на пчеларя.
Настойчивият клиент вдигна яката на стария си, отънял от
носене, балтон и тръгна в зимната мъгла и лапавица към „Хубча” да търси къщата на пчеларя, за да разбере какво става.
По улица „Хубча” старите оцелели къщички се редуваха с
новите сгради, но и те вече занемарени, с празни витрини на
партерните помещения, облепени с надписи „ПРОДАВА СЕ” и
„FOR RENT”.Човекът вървеше в лапавицата по разбитите тротоари и надничаше в дворчетата на старите къщи. Хората се
бяха опитвали да правят нещо, в едно от дворчетата стърчеше
шперплатова барачка със заковано гише и с надпис „Ядки”, на
друго място пишеше, че тук се продава най-хубавата лимонада,
в третото дворче уж поправяха колела, но се търкаляха само
две ръждясали капли и един тъжен капчук биеше право върху
захвърлена и станала на камък торба с цимент.
Човекът се чудеше кого да попита за пчеларя. Така, да кръстосва по тротоара, беше безсмислено. Той спря и запали цигара.
От една едноетажна къщичка изпълзя бабичка, увита в шалове
и с дебели слонски крака. Човекът се подпря на портичката и
силно извика дали тук наоколо не живее един пчелар, даже
сложи дланите на лицето си, като фуния. Бабичката се загледа
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към него, сякаш беше празно място и без да реагира, се прибра в къщата. Човекът хвърли изпушената цигара в една локва
и тръгна към тролейбусната спирка. Беше навел глава надолу и
не видя в един от дворовете изпочупените кошери, нахвърляни
един върху друг, пирамидата от трески и летви, със залепнали
по улейчетата мъртви пчели.

Свирачът
Когато ме види, Джендо ми вика наборе.
Наборе, как си?
Джендо преди продаваше книги върху асфалтовия покрив на
тоалетните до бензиностанцията срещу „Пирогов”. (Само каква
епична гледка, а! Но нали трябва да се живее, да се преживява
някак.) После се премести на друго място, на централна софийска улица. Имаше малка желязна сергийка на тротоара, досами
платното, малка желязна сергийка с навес и шкаф отдолу, върху
която през деня подреждаше книгите си. От това преживяваше.
Нямаше достатъчно място, или, как да кажа, достатъчно търговска площ хубаво да разположи книгите върху сергийката и затова
ги камарeше на купчини една върху друга. Всеки ден той бе на
работното си място. Следобед около него се събираха другари,
появяваше се шише с вино. И така ден след ден. Ден след ден.
Трябва да се живее, нали така. Да се яде нещо.
И Джендо преживяваше от книгите. Когато се стъмнеше,
Джендо прибираше книгите в шкафа, заключваше го и се отправяше към убежището си.
Таксата за сергийно право, която трябва да плаща Джендо
на общината, е непосилна за дребния му бизнес. И той се мъчи
да оцелява между капките. Някой ще каже – защо не отиде на
„Славейков”, там да продава книги. Веднага отговарям. Защото
там таксата за сергия е над хиляда лева на месец.
Тези дни, като минах край него, сергийката му беше празна.
Той седеше на столчето зад сергията, обесил нос и допушваше
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фаса си. Защо така? – попитах го. Данъчните ми конфискуваха
стоката – отвърна той. Имаше хайка. Конфискуваха наред. Разгромиха до крак уличните търговци на книги без разрешително.
Добре, казвам аз. Данъчните са прави. Щом Джендо не е
узаконил дребната си търговийка, стоката му подлежи на конфискация. Така пише в закона. Много добре. Така и трябва да
бъде. Бабите, които продават магданоз, джанки и коприва по
„Граф Игнатиев”, също са незаконни. И също подлежат на санкции. А стоката им – на конфискация. (Лично съм виждал подобни акции. Униформени в акция срещу бабите. Здраво пипа държавата. Здраво пипа.)
Така и трябва да бъде. Държавата трябва да е строга и справедлива, за да цари ред. Джендо и бабите са виновни. И трябва
да си понесат заслуженото.
После и сергийката изчезна. На нейното място върху тротоара дълго време личеше по-светло петно, както когато свалиш
от стената някоя картина.
Сега Джендо седи на бордюра и надува някакъв пискун. Не
съм броил стотинките в шапката му, но сигурно ще има за един
хляб. Добре е, когато имаш още една надежда – когато всички
други врати се затръшнат, можеш да седнеш на бордюра с пискун в ръка.
Не се притеснявай, човече, че не можеш да свириш.
В дъха на човека има достатъчно музика.
Като ме види, Джендо отлепя пискуна от устата и вика наборе, как си?
Добре, отвръщам аз.
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ГЛУХОНЯМА ЛЮБОВ
Беше влюбен в младата и красива продавачка от много време.
Всяка сутрин заставаше от другата страна на улицата срещу
входа на магазина ѝ. Трепетно я изчакваше да се покаже от ъгъла, да приближи и отключи вратата...
С думи не можеше да изрази любовта си. Ушите му не можеха да чуят дали тя ще я сподели. Оставаха му очите и ръцете.
Усещаше сърцето си като презряла диня, в която червеното
от сладост стене...
Докато тя отключваше вратата на магазина, за да влезе вътре, той вдигаше ръце над главата си с обърнати нагоре длани...
Беше готов да подпре с тях навъсеното небе, ако речеше да
се срути върху нея.

НЕУДАЧНА ЕПИТАФИЯ
Знаеха го като неудачника на селото. Не му вървеше в нищо.
Беден, със схлупена кирпичена къщурка, без жена, без деца,
без приятели. Единственото му домашно обкръжение бяха магаренцето и козата.
Повечето хора се стараеха да го избягват, за да не ги зарази
с нещастието си.
На погребението му присъстваха само кметът, магаренцето,
козата и циганите, изкопали гроба.
Кметът бодна върху купчинката пръст простия дървен кръст.
Промълви смутено: „Остави ми го в канцеларията преди седмица...”
Върху дъските на кръста, под името си, мъртвецът беше написал: „Обичах всички, но до един ме отбягвахте. Ще чакам да
ви прегърна тук, в гроба”.

НАЧО
ХРИСТОСКОВ
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ПИСМО ОТ МАМА
Метастазите продължаваха безпощадно да пълзят из целия
му стомах. За пет месеца тялото му на едър и здрав мъж се стопи на петдесет килограма. Под одеялото все едно лежеше дете.
Стискаше зъби. Когато болките станеха непоносими, тихичко
изстенваше: „Ох, майко”...
Майка му отдавна беше мъртва. Ала ушите ѝ чуха вопъла му.
Светкавично му написа писмо: „Мили сине, тръгвам! И ще умра
още веднъж вместо теб.”

РАДОСТ В КУРНИКА
Кокошките изкълваха лакомо и набързо двете шепи зърно.
Навирил гребен, едрият петел ги поогледа и скочи върху
първата. После покри втората, третата... След слизането му,
всяка от кокошките доволно припляскваше с криле и радостно
кудкудякаше...
Стопанката им мълчаливо ги наблюдаваше зад мрежата.
След това се прибра в къщата си. Навечеря се и си легна... Още
при първото, така познато, тихичко почукване отвън върху прозореца на стаята сърцето ѝ трепна.
Самотната жена скочи и нетърпеливо отключи. Премаляла,
отпусна горещото си тяло в ръцете на мъжа от съседното село.

РАЗМИНАВАНИЯ В КОРИДОРА
Кабинетите и на двете млади жени бяха на един и същи
етаж, врата срещу врата. Почти всяка сутрин влизаха в тях по
едно и също време. В коридора мълчаливо си кимаха с глава за
добро утро. Знаеха малко една за друга...
Докато отключваше своята врата, лекарката продължаваше
да мисли дали днес мъжът ѝ пак щеше да звъни всеки час под
различни предлози и кога, след две години брак, най-сетне
щеше да спре да я подозира, че му изневерява...
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С гръб към нея, бодро отключвайки своята врата, все още
неомъжената психоложка влизаше в кабинета си с готовността
през целия ден да съветва своите клиенти: „Мислете позитивно!”.

РОМКАТА И ПИЯНИЦИТЕ ОТ КВАРТАЛА
Най-младият мъж от компанията им бе около 20-годишен, а
най-възрастният беше прехвърлил 70-те. Всяка неделя сядаха
на единствената маса пред кварталната лавка. Пиеха си питиетата и недоволстваха от живота си. Ругаеха го без задръжки,
по мъжки...
Видяха я още отдалече и до един впериха погледа си в нея.
Изглежда, в горещия летен ден младата ромка нямаше нищо
под тънката си басмяна рокля. Гърдите ѝ пърхаха като лястовици, зърната им кълвяха да излязат навън. Подобно змии близначки, стройните ѝ бедра плуваха във въздуха... Покрай масата
на мъжете равните ѝ зъби белнаха в усмивка...
Утихнали, те проследиха с блеснали очи отдалечаващата се
фигура на ромката... Подвикнаха на продавачката да даде още
по едно питие. Отпиха с наслада и вдъхновение. После замълчаха. Поне в следващия един час нямаше да ругаят живота и
съдбата си...

СМЪРТ В ТОАЛЕТНАТА НА ЖЕНСКИЯ ЗАТВОР
Беше в затвора от една година. Всички останали я гледаха с
омраза и презрение. Измисляха всевъзможни гадости, за да я
тормозят ежедневно... Надзирателките я биеха безпричинно...
Една сутрин я намериха удавена в тоалетната чиния. Сама бе
напъхала главата си там...
Преди две години, в друга тоалетна чиния, беше изхвърлила
току-що роденото си бебе...
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Череши

НИКОЛАЙ
ФЕНЕРСКИ

Хората преди нас бяха общо осем души. Четирима старци
имаше Мария и четирима аз. Всеки човек разполага с, ха-ха,
има си всъщност по четирима предци, които са пределът на родителството. Рядко прабаба и още по-рядко прадядо, предвид
краткостта на прадядовите ни животи, са били близки с правнуците си и са имали чувства към тях. Поколенията са далечни едно на друго, старостта е тежест, непозволяваща излишни
емоции, младенците напротив, живеят твърде леко, и между
правнук и прародител рядко са налични отношения.
Та всеки от нас двамата с жена ми е пряк наследник на четирима готини старци. Което означава, че в прогресия в миналото
през три поколения предците на всеки от нас са цели шестнайсет броя. А през шест поколения назад част от гените ни са принадлежали на цели шейсет и четирима индивиди, по трийсет и
двама от пол. Значи през девет поколения назад аз, ти и който
и да е носител на тази смъртоносна болест, предавана по полов
път, е пряк наследник на цели двеста петдесет и шест (цифром
256) човешки същества. И ако приемем, че човек се размножава средно между двайсет и петата си и трийсет и петата си
година, се получава, че тези двеста петдесет и шест твои или
мои предшественици са обикаляли тая планета преди около
225 до 315 години, да го закръглим, средно преди около два
и половина века. И би трябвало поне хипотетично да обичаме
ти твоите си, а аз моите си предци, защото ние сме свързани
пряко с всеки от тях поотделно. Деенкато е доказателство дори
в съда. А не е възможно сред толкова много различни хора да
не е имало най-различни по характер и съдба. Имало е и мръсници, и злодеи, и привърженици на идеи, които ти лично или
аз ненавиждаме. Но трябва да им простим всичко. Защото са
си наши, твоите са си твои, моите – мои и може отпечатъкът от
гените им върху нас да незначителен, но го има в наличност,
тече във вените ни. От всеки един от това множество. Така че
никой не знае какво носи в сърцето си и какво се таи в мрачните
му дълбини.
Приемаме хипотетично за нуждите на разказа, че повечето
от тези люде са били благонравни и праведни. Доброто трябва
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да бъде в повече. Не знаем какво се е объркало при конфигурирането на Хитлер или Сталин, но за тях също трябва да вярваме,
че поне 129 парчета от техните предци са били добри хора. На
мафиота и бандита предците също. А може по някаква голяма
и странна случайност тези сто двайсет и девет души да са били
кофти пичове и женски. Не казвам, че всички до един били генетично увредени, чак такова множество луди да се съчетаят
в исторически план не вярваме, но може просто всички те да
са получили лошо възпитание и да са попаднали в погрешна
околна среда. И резултатът е налице – потомъкът им се издънил
твърде неприятно.
Та да се насочим към конкретиката, която така много обича
да доказва това и онова. Нашите общо осмина бабички и дядовци вече не са на тоя свят. Къде отидоха – кой да ти каже?
Макар че за някои от тях имаме определени съмнения. Когато
шестгодишната Иванка ни пита „Къде е дядо?“, защото си спомня своя прадядо Стоян, ние ѝ отговаряме, че е на небето.
Какво друго да кажем?
Първа от тях си отиде моята баба, когато бях на 18, а тя на 68.
И това събитие ме промени много, дотогава не се бях сблъсквал с подобно явление. Още от тая първа среща с явлението
разбрах интуитивно и на подсъзнателно ниво, че смъртта не съществува, че не е това, за което ни се представя... Неизречено
и неосъзнато, но го разбрах, долових го и години по-късно го
оформих в мисъл. Тая бабичка си я обичах като майка и след
сблъсъка с това нещо тогава написах впоследствие няколко разказа. После си замина дедо ми Ристо, на когото също посветих
литературни творби. Разделих се с тях двамата подобаващо, изговорено и обсъдено. Макар още да сънувам къщата на баба,
къщата на детството ми, където в мазето е скрита душата ми
както душата на Кашчей Безсмъртния е скрита зад девет планини в десета под корените на едно дърво, в едно яйце, в една
игла. Онази моя баба обичаше градината си с всички божури,
рози, хризантеми, невени, моркови, репички, плодни дръвчета, обичаше животните си, агнетата, гъските, прасенцата, дворното куче, кончето, което имаше за кратко време... А дядо ми
обичаше разходките по централната улица, фишовете за тото,
зяпането през прозореца, пиенето на кафе на фона на сръбска
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радиостанция по стария ВЕФ, клюките, цигарите си „Арда“... В
миналото списъкът с удоволствията е бил по-дълъг, но старостта ги бе съкратила.
След това си отидоха родителите на майка ми, дядо ми в Германия, баба ми украинката в Грузия. И за тях съм разказвал неведнъж. Защото животът на всеки един от тях е за разказване, а
аз не съм предал и един миг от това, което са преживели. Дядо
ми обичаше мотоциклета си Ява, риболова с лодка в морето,
пътешествията, спокойствието си след оная смачкана младост...
Често навестяваше трите си дъщери от първия си брак и единствения си син от втория брак, пръснати тези негови деца на
два континента из четири държави. А украинката не знам какво
обичаше, защото не я познавах. Но това не пречи влюбчивите ѝ
лекомислени гени да ми се предадат в по-силна степен от разни
други такива... Може би в борбата между различните гени, тези
на влюбчивостта и лекомислието са по-силни и доминират.
Смъртта ги отнесе всички тях нанякъде. Не знам накъде.
После нещо подобно се случи и на бабите и дядовците на
Мария. Нещо подобно, защото според мен преминаването в
друго измерение е акт изключително индивидуален, интимен,
личен и при всекиго протича различно, разбира се.
Марииният дядо по баща обичаше машините, двигателите,
часовниците, механиката, стихотворенията, размишленията на
пейката отвън. Неговата жена, бабата на жена ми, обичаше да
си отглежда домати и пипер от най-всякакви сортове.
Дядото на Мария по майка се казваше Енчо и обичаше да
сяда да се храни под час, минута и секунда, да разказва за младите си силни години в София и как е изгубил единия си бъбрек и далака при трудов инцидент на строителната площадка. Освен тия занимания обичаше и страдаше по изгубения си
млад син. Двайсетгодишното му момче се разболяло от много
скоростна болест. Дядо Енчо веднъж забелязал, че синът му се
блъска в стената, докато се опитва да мине през вратата. Това
нещо в главата му го убило твърде бързо.
В тяхната къща стаите бяха превърнати в музей на сина им.
Неговият голям портрет ни наблюдаваше сякаш от небето, закачен над главите ни в близкия ъгъл, всеки път, щом седнехме на
празнична трапеза. Неговите лични предмети и неговите сним-
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ки стояха по всички кюшета, етажерки и витринки на старите
мебели.
Но по-различна от всички тия наши старци и бабички беше
Мариината баба по майка, баба Недялка. Тя се отличаваше
с нещо, което другите може би не притежаваха или не беше
толкова осезаемо... Финес не е точната дума, а само близка
до това, което тя излъчваше. Може би и някой от другите ни
предци е бил смирен, но нейното ненатрапчиво смирение, тая
нейна благост и тихост въздействаха на мига, в който я видиш
за първи път. Всеки я заобичваше от първата си среща с нея.
Слабичка, нисичка, с бяла коса, прозрачна кожа, бяло и просветнало лице, от което тънката чиста усмивка не слизаше. По
семейните празненства сред глъчката присъствието ѝ никога не
се забелязваше.
Тя беше уредничката на домашния музей на сина им. Около
половин век живя без него само с една надежда мъничка, че
като мине животът, пак ще го срещне. Бършеше праха от портрета му, молеше Богородица да се застъпи с молитви пред своя
Син, понякога ходеше на неделната църковна служба, спазваше постите и се грижеше за съпруга си. Мария ми е разказвала
една история... Като млада, съвсем млада, баба Недялка имала друга любов, на сърцето ѝ е бил друг мъж, не Енчо. За Енчо
я омъжват по тогавашната процедура да не питат какво и към
кого чувстваш, а да те дадат, на който е по-изгодно. Пречупили я, нямало къде да мърда, примирила се в началото, а след
смъртта на момчето си се е и смирила. Дъщеря си, Мариината
майка, си я обичаше като единствено детенце, но някак в сянката на обичта към изгубеното момче, сякаш неангажиращо и
без да показва никога чувствата си, сякаш показването им би
накърнило траура, защото на изгубеното дете не може да засвидетелства майчина любов по същия начин, не може да му
даде ласка... Никога не ѝ е изрекла „обичам те“, не я е галила по
главата без повод, не я е притискала в обятията си така, както
само майките умеят да го правят. Давала ѝ любовта си не половинчато и недостатъчно, но винаги белязано с усещането за
онази недадената и рязко прекъсната, насъбрала се в сърцето
ѝ към момчето, което не я е получило, защото е изчезнало от
видимия свят, любов.
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Това сподавено обичане се беше отразило върху Мариината майка, а оттам и върху Мария. И едва сега Мария, осъзнала
миналото и съдбите на предците си, раздава с пълни обятия
всичката си несметна топлина на нашите две деца...
В България поколението на бабите ни не се е развеждало
често. Дядо ми и баба ми по баща са се развели, наистина, но
те са рядко изключение. Но когато примирението се претвори
като едно невидимо и малко лично чудо в смирение, думите и
оправданията са излишни.
Първо умря дядо Енчо. Докторите му бяха казали, че след
петдесетте всяка една година и всеки един ден ще са му дар от
Бога и никой не може да предвиди колко след това ще живее с
тези липси в тялото. Доста години и дни му бяха подарени.
Баба Недялка изглеждаше в синхрон със себе си. Не знам
виждали ли сте хора, които изглеждат спокойни и намерили
пристанище за душата си. Тя разнасяше наоколо някаква чиста и видима аура. Пазеше до края на дните си бистротата и
подредеността на ума си. И на сърцето си също. И тая липса на
суматоха в мислите и думите ѝ също я различаваше от останалите възрастни хора. Заживя сама, без мъжа, за когото я бяха
омъжили толкова отдавна против волята ѝ. И в самотата, без
неговото присъствие, което през годините обикна, и в компанията на младото си момче от портрета и снимките тя се зачуди
съвсем чистосърдечно и кротко какво търси още от тази страна
на живота.
Самотата и липсата на любимия син се изостриха след смъртта на дядо Енчо. В съвместния им дълъг живот рутината, навиците и ежедневието милостиво ѝ бяха спестявали угнетение
и размишления. Мъжът ѝ си замина също и на Недялка не ѝ
остана друго освен да се грижи за дворчето и няколко пъти в
годината да се порадва на внуците и правнуците. Силиците на
малкото ѝ тяло привършваха от самосебе си.
– Ела да ми помогнеш, мари – рече тя на щерка си един есенен ден. – Ей тая фиданка да я посадя. – Недялка посочи пръчката, подпряна в коридора.
– Не се преуморявай, майко. Ваньо ще я посади. Ти си почивай.
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– Ще почина после. Да посадя една череша още имам сили.
Само малко по-дълбоко да копнеш с лопатата те викам.
Дъщерята видя, че не се излиза на глава и съобщи на мъжа
си. Той следобед дойде, взе лопатата и каза на старата да му
посочи къде иска да се изкопае. Недялка докрета лека полека с
пръчката под мишница. Не позволи на зет си да направи друго
освен ямката. Сама, без да бърза, положи дръвчето в нея, зарови пръстта, утъпка леко около стъблото и поля няколко канчета
вода в корена. Предния ден го купи от пазара, увериха я, че сортът е добър. През следващите дни изчисти тревичките и нареди
кръг от камъни около новопосадената череша.
Умря през пролетта, малко след като видя първите пъпки на
клонките и две съвсем мънички листенца покарали.
На погребението ѝ се стекоха толкова хора, че дворът не ги
събра. Дойдоха всички, които я познаваха не само от улицата
и града, но и от далечни селца и градове. Притегли ги тя към
себе си като магнит за последно. Приживе почти незабележима, това множество изненада най-близките ѝ. Не плакаха много. Тая смърт не приличаше на другите смърти. Защото всяка
смърт си е различна, нали ви казах. В тая смърт имаше нещо
неизразимо с думи. Нещо чудесно. Усещане за топлина и прохлада едновременно. За върховна намеса и космически ред.
Три години след смъртта на баба Недялка през пролетта
отидохме с Мария и децата при нейните родители. Влязохме в
двора, поддържан сега от тях двамата. Липсата на старите стопани още се усещаше. Но се усещаше и нечие присъствие.
В края на този май младата череша роди за първи път. Големи, тъмночервени, сочни, хрупкави и съвсем сладки череши.
В неделя, като заведохме децата на църква, запалихме свещички, които положихме долу върху ниския свещник за мъртвите. Бог да ги прости, казах. И изредих имената на бабите и дядовците ни. За последно оставих името на баба Недялка. Дано
и тя се помоли за нас.
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От пиле мляко

МИХАИЛ
ВЕШИМ

Имахме един колега в “Стършел”, който беше ходил петдесетина пъти в Съветския съюз – не частно, а служебно – преди
да дойде в нашата редакция, беше работил доста години в списание “Българо-съветска дружба”. Та по линия на тая дружба
– “от векове за векове” – бе се скъсал от командировки в СССР.
Шегувахме се с него, че трябва да го пенсионират по-рано, всеки ден при Големия брат трябва да му се брои за два – като на
затворниците, дето работят, излежавайки присъдата си. И да
му дават кисело мляко за вреден труд.
Колегата не поемаше шегите и казваше сериозно:
– Що бе?... При братята не е лошо – водката се лее като река...
А от всяка командировка се връщах със свръхбагаж!...
И без да го питаме, почваше да изброява какво си е донесъл
от Москва, Ленинград, Самара или Ростов на Дон: четири големи телевизора “Рубин” и два по-малки “Юность, три радиошкафа “Мелодия”, пет транзистора “ВЕФ”, хладилник “Зил” , по-малък “Морозко” и т.н. В бройките може някъде и да бъркам, но
съм запомнил, че споменаваше 17 ютии... И 100 чаши...
– Жена ми много чупи – оплакваше се колегата. – Като мие,
току изпусне някоя чаша на плочките в кухнята... Затова си донесох чаши от Москва, по десет копейки парчето...Взех направо
сто, кво им плащаш!...И знаеш ли, Мишка, оказаха се нечупливи! Жената ги изпуска, не се чупят... Та не намаляват, все са си
сто...
– Сигурно ги правят от бронирано стъкло – подкачах го. –
Като за бронетранспортьори...
– Не знам, ама са яки – отвръщаше сериозно. – И само десет
копейки за чаша... Някои неща там са много на сметка.. Ти като
идеш, ще видиш...
Честно да си кажа, нямах никакво желание да ходя в Съветския съюз. Бях млад и ми се ходеше не на Изток, а на Запад.
Не в Страната на победилия социализъм, а някъде при Гнилия
капитализъм – Ню Йорк, Лондон, Париж...
Но по онова време не можеше да се пътува където искаш, а
където те пратят. И “Стършел” не беше побратимен с Лондон-

MOPE

ския “Пънч” или с Парижкия “Канар аншене”, ами с Московския
“Крокодил”. Като “побратими” всяка година си гостувахме –
един-два крокодила идваха при нас, един-два стършела летяха
към Москва.
На третата година от работата ми в хумористичния седмичник дойде и моят ред да литна натам като гост на “Крокодил”.
–––
Беше лято, август 1986 – времето на Горбачовата перестройка. С колегата Георги Александров ни командироваха в Москва
– хем по обмен, хем да напишем нещо за промените, които се
случваха в СССР. По онова време бяхме на “руска вълна” – четяхме “Московские новости”, “Огонек”, “Литературная газета”... И
коментирахме прочетеното като изведнъж прогледнали слепци
– научавахме за лагерите, за чистките и съдебните процеси, за
масовите убийства по времето на Сталин и Берия. В литературните списания се появяваха откъси от Солженицин, печатаха с
продължения “Децата на Арбат” , спомените на вдовицата на
Бухарин и на жената на Осип Манделщам. От руските вестници
и списания разбирахме, че в СССР става нещо необичайно – там
имаше “гласност” и се пишеше открито за неща, дето у нас се
премълчаваха...
Затова тръгнахме към Москва с големи очаквания, че ще
попаднем във вихъра “перестройката”, за да вземем участие в
нея. С Жоро Александров бяхме не само колеги от “Стършел”,
а и от университета – пет години учихме журналистика в един
курс. Хем бяхме приятели, хем съмишленици – и двамата се
възторгвахме от прочетеното в руската преса. И така виждахме
целта на пътуването си до Съветския съюз – да разкажем на читателите на “Стършел” за промените там, които у нас се бавят
или никакви ги няма.
И още с пристигането се опитахме да подхванем разговор с
руските домакини за “гласността” и “перестройката”. Но срещнахме мълчание – не това вълнуваше руснаците. На руснаците
им беше все едно какви ги върши Горбачов – те вече го бяха
намразили, защото им беше спрял алкохола.
Та по онова време Москва не вярваше на Горбачов, а тъгуваше
по водката от времето на Брежнев. Когато не е имало гласност,
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но от магазина си можел да си купиш шише “на троих”...Научихме, че това е типично руски начин за пиене – пред супера се
въртят мъже, които не се познават, но имат общ интерес. Точно
заради този интерес се групират по трима. Всеки дава по рубла и
заедно си купуват бутилка – половинка водка за три рубли. После
си я изпиват – делово, без много приказки, пада се точно по 166
грама на гърло. И се разделят – всеки по пътя си.
А идването на Горбачов бе предизвикало апокалипсис – водката бе изчезнала от магазините. Не само тя – не се продаваше
и вино, та дори и бира.
Още в първото такси, от летището до хотела, шофьорът подхвана разговор за алкохолната суша и ни показа какво си носи
винаги – в сенника над главата си, при документите на жигулито,
бе пъхнал сушена риба. Чироз, наречен “вобло” – най-доброто
мезе за водка. Иначе “воблото” не става за ядене, много е солено. Малко парче от него стига за двеста грама, а истинските
пиячи даже и не замезват – достатъчно им е да я помиришат...
Таксиджията помириса тъжно чироза, преглътна и го върна на мястото му – в сенника над главата си, при документите
на жигулито. Сушената и осолена риба не се разваля, може да
трае – ще изтрае и Горбачовите мерки...А водката все някога ще
се появи, в Русия винаги се е пиело и пак ще се пие...
–––
Настаниха ни в хотел “Русия”, близо до черквата “Василий
Блажени” на Червения площад. Този хотел вече не съществува,
разрушен е и на негово място има нови, модерни сгради. Но
по онова време бе най-големият хотел в Москва и ние доста се
лутахме по етажите, докато си намерим стаята.
Тъкмо си налучкахме стаята и звънна телефонът. Обаждаше
се колега от “Крокодил” да ни кани на гости. И най-важното – от
сигурно място бе узнал, че в Северния бюфет на осмия етаж са
пуснали “Жигульовское пиво”. Веднага да бягаме до бюфета и
да купуваме, докато не се е свършило!
– Колко да вземем? – попитах.
– Колкото дават! – отвърна ми.
Оставихме всичко друго и тръгнахме с Жоро на експедиция
из хотела в търсене на Северния бюфет – както челюскинците
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са търсили Северния полюс. Но накъде да вървим? Аз трудно се
ориентирам в посоките даже и в София, та какво остава за Москва. Жоро – и той като мен. Пък нямаме и компас... Иначе знам,
че север може да се намери по мъха на дърветата. Но в хотел
“Русия” нямаше дървета, а вместо мъх – износен мокет.
Качихме се на осмия етаж и аз се огледах по коридора... Изведнаж видях двама мъже да подтичват нанякъде – ясно накъде...Тръгнахме след тях и те ни отведоха до Северния бюфет.
Там вече имаше опашка – даваха по шест “Жигульовски”
(малки бутилки от 330 милилитра) на човек. Колкото – толкова!...
Но имаше и допълнително условие – заедно с бирите да
вземеш и двеста грама “красная рыба”... Тая червена риба изглеждаше като пушена сьомга и никак не беше скъпа. Щом ни
дойде редът, взехме дванайсет бири плюс две парчета риба по
двеста грама и приседнахме на една маса. Опитахме сьомгата
– много вкусна, отлично мезе. Реших да купя още някое парче,
нали щяхме да ходим на гости, и пак се наредих на опашката.
– Двеста грама красная рыба – казах, щом се изправих пред
продавачката – яка тьотя в лекьосана престилка.
– Не положено! – отсече тя. – Трябва да вземете и шест
бири!
–––
Когато попадна в някоя страна, аз влизам в първия магазин
за хранителни стоки. Оглеждам рафтовете, сравнявам цените...
Нещо като мое лично проучване на потребителската кошница,
на стандарта и начина на живот.
Обикновеният московски магазин. за хранителни стоки
беше с полупразни рафтове. (А говореха, че в провинцията
положението е много по-трагично). Тук-там макарони, някоя
консерва, пакет брашно или булгур. На месарския щанд – празни тави. В една тава има нещо – кърваво, смачкано и космато.
Прочетох етикета – кравешко виме! За първи път в живота си
виждах кравешко виме да се предлага като храна – и у нас нямаше кой знае какъв асортимент по месарниците, но пък никой
не ни продаваше виме... На щанда за колбаси – един салам с
надпис “Колбаса Докторская”... Дотогава не знаех, че докторите
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произвеждат и колбаси... Или са го кръстили така, защото след
консумация ти се налага среща с доктора? ... По-нататък – съветска кокошка – някакъв птеродактил, синкав и недооскубан,
продава се неизчистен – с вътрешностите.Направо страх те хваща от закривени нокти на краката, от издължената, сякаш оптягана със сила шия, завършваща с плешива главата и хищна
човка. У нас пилетата се продават опаковани в пликчета – доста
по-цивилизовано. А тук – купувай, каквото има, ще си го чистиш и скубеш вкъщи! Освен, че изглеждаше странно, съветската
кокошка имаше и странно име, посочено на етиката: “Курица
отечественная, бытая...” Направо да оплачеш тая “курица отечественная”, дето е била “бита” до посиняване и умъртвена по
особено мъчителен начин.
И още един детайл се е запечатал в паметта ми от съветския
магазин – не стига, че рафтовете са празни, ами на вратата виси
надпис ”Птичие молоко будет в 14 ч.”...
– Харошая шутка! – обърнах внимание на Крокодилеца, дето
ни водеше. – Пошегували са се с клиентите! Друго може и да
няма, но ето ви оптимизъм – “от пиле мляко” ще има в 14 часа.
– Не е шутка, а торта! – обясни Крокодилеца. – Така се казва
– “птичие молоко”...
Като няма хляб, да ядат торта “Птиче мляко” – поредна особеност на советската торговля.
–––
“Советская торговля” – оказа се, че има такова списание.
Като списание не беше нещо особено, но фотографът му
беше голяма скица. Не помня името му – дали беше Сергей или
Алексей, не е интересно.По-интересно е как се запознахме – на
тротоара, сред множеството забързани минувачи...Мъж около
петдесетте ни спря и ни попита:
– Извинете, вие случайно да не сте от България! – разбрал
ни по говора.
– Случайно – да! – отвърнахме.
Мъжът се хвърли към нас и ни разцелува сърдечно – всеки по
три пъти, слава богу – по бузите! А не като на прочутата снимка
“Българо-съветска дружба”, дето Тодор Живков и Леонид Брежнев се целуват уста в уста.
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Нас двамата ни целуна като братя, пък на Крокодилеца само
подаде ръка.
– Бил съм в България! – възторгваше се човекът. – На морето...
А като разбра, че сме журналисти, още повече засия:
– И аз съм журналист...Фотограф в “Советская торговля”...
Измъкна от чантата си по един брой от списанието и ни го
връчи.
– Това трябва да се полее! – обяви тържествено. – Да вървим
у нас!
Този фотограф – Сергей или Алексей, Игор или Иван – беше
тръгнал по работа. Щял да си шие костюм, имал проба при шивач. Ама костюмът ще чака, шивачът също!
Ние също имахме някаква цел – отивахме към редакцията
на “Крокодил на среща с главния редактор. Но щом чу предложението за пиене, Крокодилецът, нашият водач, мигновенно го
прие... Редакцията ще почака, главният – също!
– Нали никъде не се продава алкохол – опитахме се с Жоро
да отклоним поканата на съвършено непознатия фотограф.
– Ех, ребята... – махна той с ръка, в смисъл, че това е негова
грижа.
По-късно в таксито ни обясни: снимал в новия брой управителката на голям супермаркет. Той ще ѝ даде няколко броя от
списанието, тя няколко шишета... Даже ни показа управителката на цветна снимка – кръглолика лелка, ухилена широко към
обектива. Добра жена – ще пусне нещо за пиене!
Като чу, че ще има пиене, шофьорът на таксито се примоли:
– Вземете и мен, ребята! Вижте какво имам...
И измъкна от сенника над главата си сушена риба – “вобло”,
леко нахапана. Същият артикул бяхме вече виждали и при друг
негов колега.
Веднага се споразумяха:
– Готово! Ама ще ни возиш без пари!
Седях на задната седалка на жигулито между Жоро и Крокодилеца, в неочакваната компания, която се формира по алкохолни интереси и се чувствах като в съветска кинокомедия от
ония години. Само че сега комедията се разиграваше наживо и
не се знаеше какъв ще е краят... Да не стане драма...
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Пътувахме доста из Москва – огромен и непознат град, докато стигнахме някъде из крайните квартали. Там спряхме пред
супермаркет. Алкохол, разбира се, нямаше. Рафтовете празни
– само оцет. Фотографът от “Советская торговля” попита за управителката и хлътна в нейната канцелария. След малко излезе
сиящ – с две бутилки коняк в чантата.
– Скъп е, но нали сте скъпи гости! – и отказа да вземе някакви пари от нас.
По-късно се разбра, че конякът е грузински – пет звезди, и
струва четирийсет рубли бутилката. А заплатата на домакина е
сто и шейсет рубли месечно. Ама че жест – той даде половината
си заплата за нас, скъпите гости...
Поне малко да се реваншираме, ние с Жоро взехме няколко
консерви шпроти и някакви бонбони, макар фотографът-домакин да викаше “не нада!”.
После се метнахме пак в таксито и шофьорът даде газ като
на рали – изпреварваше наляво и надясно, разминаваше се
на боя разстояние, свирят гуми, пищят спирачки... Сякаш кара
спешен случай към болница. Ние с Жоро само се споглеждаме,
мълчим и се потим, а двамата руснаци подканят таксиджията:
“Давай – давай!”
Стигнахме, слава богу – невредими, пред някакъв блок в някакъв квартал, някъде в Москва. Качихме се на някакъв етаж
– пеша, почти на бегом – асансьорът не работи. И попаднахме в “двухкомнатная квартира”. Едната комната е за тъщата на
домакина – по неговите думи “очень злая бабушка”... Другата
стая, по-голямата, бе скромно обзаведена – гол паркет, маса,
табуретки и диван. В единия ъгъл – параван. Стаята е за четирима – фотографът, жена му и двете им деца – зад паравана са
двете детски легла, а възрастните спят на разтегателния диван..
Сега жената и децата бяха някъде на почивка, та затова домакинът бе волен като птичка – искаше му се да пее и да пие с гости
от България! Даже не му пукаше от тъщата – тая зла бабичка,
която шумолеше в съседната стая.
Влязох в кухничката, за да помогна с чиниите и чашите – имаше два хладилника – един на семейството и един на тъщата. И
двата хладилника бяха със секретни ключалки – да се заключ-
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ват хладилниците е руски патент, измислен заради “квартирната система”...За която Висоцки пееше: “у сорок семь квартир
всево одна уборная...”
Припряно се туриха чиниите и чашите и домакинът набързо
разля коняка – напълни догоре водни чаши. Последва бърз тост
за българо-съветската дружба и тримата руснаци си гаврътнаха
чашите наведнъж – “до дна”...
Ние с Жоро постъпихме по български – пийнахме по глътка и
похвалихме коняка. Наистина беше добър... Но това поведение
предизвика въпроси:
– Какво ви е? Защо не пиете?...Да не сте болни?
Почнахме да обясняваме, че у нас така не се пие и не сме
свикнали да обръщаме чаши на екс. Ама не ни хванаха вяра.
Гледаха ни подозрително... Сякаш сме шпиони-въздържатели.
Отвориха консервите с шпроти – за замезване. И се оказа, че
домакинът няма пета вилица – семейството му е от четирима,
затова си имат само четири вилици. Не искаше да взима прибор
от тъщата – “тя и отрова нямало да му даде”, затова се наложи
шофьорът на таксито да замезва с пирографирана лъжица.
Странен образ бе тоя фотограф – Алексей или Сергей, Игор
или Иван. Не че беше беден, току що бе дал половината си заплатата за коняк... Явно беше над “битовизмите” – човек на
жестовете, а не на вещите. Широка славянска душа, закопняла
за компания, а не за еснафски уют...
Другият странен образ – таксиджията, не беше по думите,
а по делата. Делово си гаврътна чашата с коняка, нагреба малко шпроти с пирографираната лъжица. Май тогава и неговата
душа се отпусна, та с дарителски жест сложи “воблото” на масата. Отчупи половината за компанията, а другото си го прибра
– за следващо пиене. После благодари и си тръгна – сети се, че
е на работа.
Останахме четиримата и ние с Жоро се опитахме да подхванем
разговор за перестройката и гласността, за журналистически писания в “Огонек” и “Московския новости”... Двамата руснаци не ни
обърнаха внимание – ние им станахме съмнителни – хем не пием,
хем много разпитваме. Наляха си по още една водна чаша от коняка, обърнаха я и набързо се отзоваха в страната на чудесата...
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Най-стабилно се омагьоса домакинът – Сергей или Алексей,
Иван или Игор. И взе да разказва спомени за Висоцки – Володя
му умрял в ръцете... Като пиели незнам къде си, в някаква квартира... И за драматурга Александър Вампилов разказа – той не
му умрял в ръцете, защото се удавил в езерото Байкал... А другите от компанията си пиели на брега и чак на сутринта видели,
че Саша Вампилов го няма...
Дадох знак на Жоро да си ходим – след Висоцки и Вампилов,
да няма и трети трагичен случай – очевидно домакинът не носи
добър късмет на компанията.
– Не ви пускам! – викаше Сергей или Алексей, Игор или Иван.
– Заключвам вратата, ще спите тука!Има още да пием, после ще
се снимаме!
Провървя ни – той не си намери нито фотоапарата, нито
ключа, за да ни заключи. А пък ние веднага намерихме такси
до хотел “Русия”.
–––
Разхождахме се из Москва пеша – час, два, три...Червения
площад, Кремъл, Арбат, Новия Арбат... По едно време и двамата с Жоро изпитахме нужда – малка, но съществена. Попитахме
за тоалетна.
– О, това е проблем! – каза Крокодилеца, нашият водач. –
Няма обществени тоалетни.
– А когато на човек му се наложи?
Водачът ни посочи някакъв вход, който води към заден
двор. Бяхме готови да го използваме, но Крокодилеца ни спря.
Все пак сме чужди гости – не е удобно, някакси. За гостите ще
измисли нещо.
И ни заведе до близък ресторант. Оказа се затворен – за
обедна почивка. Тогава разбрахме че съветските ресторанти
почиват между 1 и 3, за да обядва персоналът. Грижата за персонала е на първо място.
– А кога обядват клиентите?
– Те могат да почакат...
Клиентите това и правеха – чакаха на дълга опашка отпред
на тротоара да започне работното време.
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Не знам как е сега в Москва, но по онова време имаше опашка за всичко – за хляб, за мляко, за колбаси... За дини (подават ги
направо от камиона на бройка, прибират парите и никой не си
играе да ги тегли – който каквато докопа). За грозде – на щайги,
пак направо от камиона. Видях и опашка за бира – една цистерна, паркирана до тротоара и всеки си носи съд – кана, голяма
халба или канче. Щом му сипят, се нарежда отново на опашката
и докато му дойде редът, си изпива сипаното и пак подава съда,
за да му сипят пак. Липсваше само надписът от “Златния телец”,
че пиво се продава само на членове на профсъюза.
Като казах “Златния телец”, та се сетих: в първото издание на
български, излязло някъде през трийсетте години, съм виждал
нещо твърде любопитно. Авторите Илф и Петров бяха споменали за опашка, а преводачът бе намерил за нужно да обясни
под линия понятието, явно непознато за българския читател.
“Опашка – пишеше преводачът в бележката си – се образува,
когато хората се нареждат пред магазин и чакат реда си за да
се снабдят с някоя стока.”
Излиза, че България не е била съвсем лоша страна през
трийсетте години, щом се е налагало такова обяснение...
Но да се върнем в Москва. На опашката пред ресторанта,
където петдесетина души търпеливо чакаха да се нахрани персоналът, та да обядват и те, ако нещо е останало...
Едър портиер – с мундир и еполети, а и с ордени от войната
по гърдите, достолепно и по генералски – без думи, само с жестове, командваше положението.
Нашият водач се приближи до него, представи ни като гости
от България и помоли да ни пусне до тоалетната.
– Не положено! – отсече по генералски портиерът. – Всички
казват, че са за тоалетната, а сядат в ресторанта!
– Направете едно изключение, само за българските гости!
Генералът поклати глава: изключение никому!
– Аз съм от “Крокодил”! – ядоса се нашият водач. – И ще ви
изкарикатуря в нашия брой!
Заплахата не подейства – портиерът беше железен и брониран с ордени. Та карикатура ли ще го уплаши?
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Тогава Крокодилеца започна да вади карти. Една служебна
карта, втора карта, трета... Тесте от петдесет и две карти и три
жокера.
На последния жокер – вероятно карта от КГБ , портиерът се
изпъна, отдаде чест и широко ни отвори вратата.
Влязохме в ресторанта и какво да видим: пред тоалетната
също имаше опашка!
–––
На опашка в съветската столица чакахме не само да пуснем
една вода, но и да пием по една такава. Освен обществени тоалетни, в Москва липсваха и чешмички. Да пиеш нещо безалкохолно по кафенетата – забрави! Такъв тип заведения почти
липсваха, а където ги имаше, липсваха места. Където имаше
места, нямаше нищо безалкохолно. Алкохолно – също.
Насред белокаменна Москва, нагрята от августовското слънце, ожадняхме като в безводна Сахара. Идеше ни да лочим направо от Москва-река.
И изведнъж – оазис: автомат за вода близо до Червения площад. Не беше мираж – и други го бяха видели, най-малко сто
човека се редяха пред автомата. Наредихме се на опашката и когато ни дойде редът, разбрахме, че съветският автомат за вода не
пуска пластмасова чаша за всеки. Чашата е една – стъклена – пускаш пет копейки, едно чучурче ти изцежда газирана вода, пиеш,
а на друго чучурче изплакваш чашата и я оставяш за следващия.
Близо до Червения площад цяла Москва пиеше вода от една
чаша!
Когато я взех в ръце, се сетих за моя колега от “Стършел” и неговите сто нечупливи чаши, дето си ги бе донесъл от Съюза – тая
беше от същия тип. Очукана и нагризана от употреба, минала през
хиляди ръце и усти, но оцеляла... За миг се заколебах: не ме ли
дебне бацилът на жълтеницата? А бактерията на дизентерията?
Руска рулетка, по-точно – съветска... Затворих очи и пих.
Никакъв бацил не ме зарази, но преживяването бе екстремно – до днес го помня.
Малко след това преживяване видяхме истински оазис –
нова, модерна сграда, наречена “Хамър-център” и построена с
пари на американски милионер.
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Тоя “Хамър” ни го показа нашият водач – вътре имало кафенета и ресторанти, където дори се продавал алкохол. Но Крокодилеца тъжно уточни, че не е влизал – там е само за чужденци,
срещу представяне на паспорт. Съветски граждани не се допускат.
От солидарност към него, отминахме оазиса... Но щом се
разделихме, двамата с Жоро веднага тръгнахме към “Хамъра”.
На входа ни провериха паспортите и ни пожелаха приятно прекарване.
Да има много здраве Маяковски и неговата “краснокожая
паспортина”, с която толкова се гордееше! Да има много здраве
и учителката ми по руски, дето ме караше да зубря наизуст стихотворението за съветския паспорт! Насред Москва, в Хамърцентър тоя “краснокож” паспорт изобщо не вървеше...
Там в някакво барче пихме по една водка и по една кокакола за здравето на милионера Армънд Хамър и почнахме да
се отнасяме с уважение към нашия, български документ за самоличност...
Вярно, че българският паспорт не можеше да те заведе на запад, но с него на изток можеше да се чувстваш като западняк...
–––
Ден преди обратния ни полет към София, домакините от
“Крокодил” предложиха да ни изведат някъде извън Москва.
– Може ли до Ясна поляна? – попитахме.
Знаехме, че имението на Толстой, превърнато в музей, не е
далече – на сто и петдесет километра.
Домакините ни се спогледаха.
– Има ли проблем?
Имаше, разбира се.Обясниха ни го притеснени.
Проблемът беше, че да се стигне до Ясна поляна, трябваше
да се мине през град Тула. А това бе град, затворен за чужденци.
– Понимаете, закритий город... – уточниха крокодилците.
– Сигурно заради тулските самовари – подхвърлих. – Дето са
няколко вида – 9 милиметрови и 7,62 милиметра...
Домакините се стреснаха:
– Я, откуда ты знаеш?
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Ха! Че кой в България не знае, кой не е чувал, че в град Тула
се прави оръжие? Ловците у нас се гордееха със своите двуцевки-туловки, а пък милиционерите ходеха препасани с пистолети ТТ – “Тулски Токарьов”...
– Спокойно – рекох на крокодилците. – Няма да издам военната тайна. Пък нали сме от един военен блок, от Варшавския
договор...
– Абе не, че ни съмняваш – заосукваха те. – Ама е забранено.
Ако ни спре милиция и разберат, че сте чужденци, всички ще
имаме големи неприятности...
– А няма ли нормален начин да се отиде до музея на Толстой?
– Има, но трябва да подадем заявление до службата ОВИР ,
дето се занимава с чужденците... А там ще ни бавят най-малко
три дни. Разрешението ще получим, когато вие вече ще сте в
София...
Домакините се оттеглиха на съвещание и след петнайсетина
минути сиящи ни съобщиха:
– Тръгваме за Ясна поляна!... Но нелегално...Ако ни спре милиция, ще мълчите, за да не разбират, че сте чужденци!
На отиване не ни спря никой – стигнахме без проблеми в
имението на Стария граф. Добре, че революцията се беше забавила с няколко десетилетия или той бе имал късмета да я изпревари... Иначе едва ли щяха да го оставят в такова имение.
Как ли Лев Николаевич щеше да напише “Война и мир”, ако
го бяха набутали в комунална квартира – “у сорок семь кватир
всево одна уборная...”
Това си мислех на връщане, когато домакините изведнаж
обявиха:
– Спираме в Тула!
– Нали е затворен за чужденци?
– Абе, затворен е, ама имаме важна работа... Трябва да купим “Тульский прянник”! Жените ще ни убият, ако се върнем от
Тула без прянник!
Пушки-туловки и пистолети бяхме чували, но това... Какво ли
ще е “тульский прянник”?...
– О! Това е превъзходно! – възкликна единият кродилец.
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– Божествено! – добави другият.
– Супер! – млясна шофьорът.
И пак бяхме предупредени – нито дума! Че ако ни усетят
– чужденци в забранен град, без разрешение – лошо ни се
пише!
Спряхме в центъра на града и хлътнахме в някакво заведение – тук го наричат “Каффе”, но то не е кафене, а по-скоро ресторант. Седнахме на маса и щом пристигна сервитьорът, му бе
поръчан обяд. И за десерт – пет прянника!
– Нет! – каза късо сервитьорът. – В целия град няма да намерите...
Нашите водачи го удариха на молба:
– Ние сме от “Крокодил”, журналисти... Не може да нямате
пет прянника за журналисти от “Крокодил”?...
– Нет, таваришчи! – любезен, но непреклонен беше сервитьорът. – Уважавам ви, но прянник няма!
– Ще го платим двойно...
– На руски ви казах – няма!
Тогава нашите домакини изведнаж ни посочиха, Жоро и
мен:
– Виждаш ли ги! Те са чужденци! Много искат тульский прянник! А ти – няма, та няма! Какво ще си помислят чужденците за
нашата страна? Излагаме се...
Сервитьорът се замисли и ни погледна:
– Откъде са?
А ние мълчим, спазваме инструкцията. Крокодилците отговориха вместо нас:
– От България!
– Болгария! – възкликна сервитьорът. – Мне сказали что там
очень харашо! Правда?
А ние мълчим – не се издаваме.
Той ни намигна, врътна се и след малко се върна с голям пакет:
– Скрийте го, да не ви видят от другите маси!
По-късно, вече в колата, леко скастрих крокодилците:
– Абе защо така ни предадохте! Ако ни бяха проверили –
чужденци, в забранен град, без разрешение...Щяхме да имаме
неприятности...
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– Ти какво? – погледнаха ме. – Без прянник ли да се върнем
вкъщи? С жените щяхме да имаме по-големи неприятности!
Чак в Москва разкъсахме пакета и всеки от петимата получи
по една голяма картонена кутия като за пица. А какво имаше
вътре?
– Носете си ги така опаковани в София и там ги отворете!
Сложих кутията в куфара си, като доста се зачудих – тоя тулски прянник да не писне на скенера на летището? Че знае ли
човек какво произвеждат в закрития град Тула, известен в цял
свят с оръжията си?
Нищо не писна – без проблеми излетяхме и се приземихме
в София.
А когато вкъщи надигнах капака на картонената кутия, вътре не
открих нито пластичен експлозив, нито противотанкова мина.
Вътре имаше нещо, сякаш направено от глина – приличаше
на керамична плоча... Ако съдиш по етикета “Пищевая промишленост”, ще допуснеш, че става за ядене. Но ставаше и за
оръжие – беше твърдо като камък и можеше да счупи глава.
Опитах да отрежа парче – ножът се огъна.
Артикулът бе с изключителна трайност – оцеля в кухнята ни
от края на август до началото на януари, без да променя нито
вида, нито твърдостта си. Не плесеняса и не се натроши. Така и
никой не го вкуси, че да каже що е тулски прянник – сладък или
солен, избухлив като динамит или осколочен като противопехотна мина.
Изхвърлих го при новогодишното почистване и когато падна
в боклуджийската кофа, счупи две бутилки.
–––
Бях в Съветския съюз само пет дни през 1986, но те ми бяха
достатъчни да разбера, че “перестройка” има само по страниците на някои руски вестници и списания, а не и в главата на
руснака, както не и в живота му.
И какво написахме ние в “Стършел”, за да си отчетем командировката – един игрив разказ за “Птичия пазар”, пазара на животни в Москва.
Тия случки, дето сега ви ги разказвам, нямаше смисъл да ги
пишем – редакторският молив щеше да ги зачеркне... Такава
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беше журналистиката тогава – и тя рожба на българо-съветската дружба.
Днес Страната на Съветите я няма. Москва е друга – найскъпият град в света, столица на милионери и олигарси. Вече
ресторантите не почиват на обяд, не почиват и през нощта, има
кафенета, а в тях – изобилие от напитки – и безалкохолни и алкохолни.
Магазините са заредени, наистина има “от пиле мляко”,
бирата не се продава задължително с риба, сигурно ги няма и
уличните автомати за вода с една чаша...
И хотел “Русия” го няма даже – събориха го.
Но иначе Русия – казват ходили през тия години – си била
непроменена. И доста далеч от нормалните страни.
За да стане нормална една социалистическа страна, трябва
да мине толкова време, колкото е живяла при социализма.
За Русия това са повече от 70 години.
Има – няма още половин век. Ще го изчакам да мине, пък
ще се запиша на екскурзия до Москва и тогава ще ви информирам как е нивото на нормалността – плюс или минус, в сантиметри...
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АПОКРИФИ
МИСИЯТА
– Боже, красива мома – възкликна Авраам –
и как ще ме вземе, като съм
толкова грозен?
Уриил го погледна,
сякаш го виждаше за пръв път.
– Да бе, вярно.
– Вярно, я.
Двамата седнаха на един камък
встрани от пътя и отпиха по глътка.
Архангелът прибра крилете си
на гърба.
– Добре де – каза Авраам –
от мен се очакват велики дела,
а дори нямам елементарни средства.
Уриил вдигна крилатите си рамене.
– Дай да ти пооправя бретона.
Здрачаваше се.
Двамата останаха да чакат
Сара на пътя и им се щеше да знаят
поне малко по-ясно
за какво са изпратени.

КРИСТИН
ДИМИТРОВА

КАК ЦАР ДАВИД НАПИСА ПСАЛТИРА
Давид написа 356 псалма,
заля листовете с олово и ги
хвърли в морето.
– Ако това слово е истинно –
рече той – нека изплува от водата.
Един кит го изяде, рибари
го уловиха и извадиха словото.
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Давид остана неубеден.
– Във водата е прекалено лесно – каза той
и хвърли псалтира в кратера на вулкан,
та да го види как ще излезе.
Словото падна на гърба на орел
и пак се върна при хората.
– Хм – рече Давид – виждам,
че нещо друго трябва да се измисли.
– Давиде – чу се глас от небето –
не ме разигравай.
ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ ЯКОВ И ЙОСИФ
... и бащата занареждал:
Сине, сине,
очите ми изтекоха
да те намеря,
краката ми се изстъргаха
да стигна до тебе.
А синът си погледнал
часовника и казал:
…
(тук страницата е откъсната)

ИГРАТА
Играехме на карти с Бог
и той цака попа ми с двойка.
– Ама Господи, според правилата
не може така – размахах аз
ветрилото си от карти.
– Тогава си измисли някакво
обяснение – отвърна той.
И раздаде наново.

105

Родена е през
1963 г. в София. Завършва английска
филология в СУ "Св.
Кл. Охридски".
Автор е на поетичните книги: "Тринадесетото дете
на Яков" (1992), "Образ под леда" (1997,
2002),
"Затворени фигури" (1998),
"Лица с преплетени
езици" (1998, 2002),
"Поправка на талисмани" (2001, 2002),
"Хората с фенерите" (2003), "A Visit
to the Clockmaker"
(2005), "Сутринта
на
картоиграча"
(2008), "My Life in
Squares" (2010).
Автор е на белетристичните книги: "Любов и смърт
под кривите круши"
(2004), "Сабазий" (роман, 2007), "Тайният
път на мастилото"
(2010), "Таро: вратите навътре" (2002).
Автор е на сценариите: "Козел",
по Й. Радичков и в
съавторство с Георги Дюлгеров (2006);
"Етиен", по идея на
едноименния ѝ разказ, в съавторство с
режисьорката Светла Цоцоркова (2007).
Носител е на
множество литературни награди.
Нейни
стихове
са преведени на 11
езика.

106

MOPE

ДЪЖД
Как да спра този сребърен дъжд,
който бие камбанки небесни –
аз съм достатъчно възрастен мъж
и концертът му май е уместен.
Кой архангел е днес диригент
и за мойта душа ли е тръгнал?
Боже, щом си се сетил за мен,
щом от огънче ставам на въглен,
прибери ме – дошъл ми е ред,
но стори ме от въглен на молив
и ме дай на безсънен поет
с нови радости, с нови неволи...
Нека той като мен разбере –
на земята са адът и раят.
Аз съм грешен – ти знаеш добре,
но простил си ми всичко – аз зная.
Изваля се дъждът от сребро.
И камбанките пеят далече.
Като ангелско топло крило
ме обви в полумрака си вечер.

АНТОНИН
ГОРЧЕВ

А на слънцето сетният лъч
с ключ небесните порти затвори.
Падна зарът ми днес на калъч
и със Бог във дъжда си говорих.
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МАМА
Мама вече съвсем изсветля –
стана тънка и лека, въздушна;
и на гърба ѝ усещам крила
щом за кратко в мене се сгушва.
Чувам я нощем – с татко говори,
после спокойно и тихо заспива.
Скоро ще бъдат заедно горе –
топло е там и е много красиво.
Денем прашинки чисти из къщи,
за да е светло когато си иде.
Гледа нагоре, после се кръсти,
но се обръща – аз да не видя.
А на гърба ѝ трепват крилата
с пулса на нейното кротко сърце.
Знам –
ще ѝ литне в небето душата,
но за мен ще отрони перце
пред небесната порта голяма –
благослов да е сетната вест.
Сресва бавно косите си мама –
ореол над главата ѝ свети.
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СЪД
І.
Изгорени пристанища, срутени мостове –
колко много приятели във отвъдното!
Гласовете им чувам в съня си – тъй просто е:
иде и моят ред. Всичко нататък е тръгнало.
Ще застана пред твоя съд справедлив, Господи!
Недолюбил, делата си земни не свършил,
от нозете до темето пълен със кротост и
суетата житейска в душата си вързал.
Но не бързай – да свърша това стихотворение,
да поискам от всеки мой враг и приятел
прошка за всичко, което било е или не е,
от жената, децата, от мама и тате.
И да тръгна през време, през смърт и зачатие
всеки ден подир слънцето – все нататък,
докъдето денят се простира в краката ми,
да вървя. И да легна в сърцето на мрака.
ІІ.
Не плачете на моята смърт.
Изживях си живота и ето –
не направих света по-добър,
ала имам чудесни момчета.
Те ще видят страните, които
аз по картата галех със пръст –
пирамидите, Ганг и Таити...
И звездите на Южния кръст.
Те ще любят жените красиви,
на които съм верен до край:
Вяра, Надежда, Любов и София
и ще стигнат на крачка от земния рай.
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Не плачете за мен. Изпратете
ме с две-три книги любими
както древните траки с конете
си отивали в хладни могили.
Не плачете на моята смърт.
ІІІ.
В незнаен ден ще се въздигна
гол над доброто и над злото
и върху Божията мигла
като прашинка ще се кротна.
Забравил суетата земна,
лишен от грешното си тяло,
зад видимото ще прогледна –
Бог, Син и Дух в едно начало.

РАНА
Защото си по-хубава, по-хубава дори
от мъжкия ми свян, от виното горчиво,
сънувам те наяве, дните ми гори
непоносимо щастие, че съществуваш.
Красива си!
Под клепките ми в слънчев лъч тече
усмивката ти – светла и неразгадана.
Неповторима,
цяла нощ със полското щурче
ни пари красотата.
Като рана.
* * *
Не винаги, не винаги, не винаги
по-хубави са чуждите жени –
във тях се влюбвах и разлюбвах ги,
но с ни една не те смених.
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ВЯТЪР ОТ БЛАТАТА

ВЛАДИМИР
ЛЕВЧЕВ

Защо луната е заседнала на гърлото ми?...
Сенките ни са зазидани
в едипови
жилищни комплекси.
...Ехти бетонът в пустото предградие:
през клоните на цъфналите кестени
пристига вятърът – зловещо весел
и носи миризмата от блатата.
Затръшват се прозорци
и съседи се завиват презглава.
А вятърът си свирка вън – подритва
консервени кутии, прашни
шумни вестници...
И ми се иска да ти кажа:
Сбогом,
моя сянко!
Аз ще отида в черквата на блатото,
където жабите са безразличните свидетели
и вятърът ще ме ожени за луната...
Скован от сън
уста отварям, но не мога
да го кажа...
Зазидан съм до теб –
завинаги
на теб обречен.
				
1977-2013

КВАРТАЛ “НАДЕЖДА”
Тъмносиньо свободно самo
небе.
Разлюляно зелено
дърво.
Сляпа слънчево бяла
стена.
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Надеждата нямаше думи тогава,
но беше голяма – като светa.
Мечтаехме западно залезно бъдеще
без гранични бразди.
Без гранични бразди
живем вече в светлото бъдеще.
Все по-стари сме – като света,
все по-малко надеждни са думите.
Стена –
сляпа, слънчева, бяла.
Дърво –
разлюляно, зелено.
Небе –
празносиньо, свободно, само.

ПАНЕЛНИТЕ БЛОКОВЕ
И изверги стооки, уродливи
копнеят за любов – ако са живи.
Изглед от София
Тъй мойта къща с пламнали очи
в отсрещната се взира и мълчи.
С тъга и обич блокове се гледат
под майската луна мъртвешки бледа.
Стремеж за близост лумва вечерта
в очите им... Красива ще е тя,
която гола в стаята минава
отсреща... Сам, тревожен – наблюдавам.
Красив ще е и влизащият мъж...
Но лампата изгасва изведнъж
и още по-красиви стават те...
На нощна лампа старец сив чете...
А в кухнята семейството вечеря
и днес (часът е девет) както вчера...
О, скука! О, тъга! О, свят мъждив,
ти отдалеч си толкова красив!				
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Прозорец с телевизор – сенки сини
на призрачно загадъчни роднини...
Убиец ли мълчи на входа, в мрак
или момиче с влюбен мил хлапак?...
Бензинов вятър вън липата брули,
сама в гората от бетонни кули...
Дали ще избуи след векове
див лес над тези диви градове?
									
				
1987

СТЪЛБИЩЕ НАД СТАРА СОФИЯ
		
And she’s buying a stairway to Heaven
					
Led Zeppelin
Все нагоре тя пее и страда
по спиралната скърцаща стълба
в тази тъмна изгниваща сграда
между паяци, мишки и гълъби.
А навън е пазар и е залез –
има гъби, лалета, хора.
Ето – облакът взривно се пали
и сред локвите зейва простора.
Долу никой за нея не знае.
Вътре плаче тя – сякаш зазидана.
Но се качва и става Даная:
там по стълбата – залезът слиза
от прозореца в горната стая,
който грее дъждовен и златен.
Тя отдолу е гола Даная...
или Рембранд с молци в халата?
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Над София...

Тя върви, обладана, нагоре
към прозореца с долната врява.
През разтворил крилете прозорец
ново стълбище ѝ се явява:
тя се качва в дъждовния облак –
горе в края му слънцето свети –
отвъд края на този следобед,
отвъд Края – завинаги свети...
Над трупа ѝ се трупа тълпата.
Кръв и вестник. Пазарска е врявата.
Жълт подлистник, предал новината,
ще отложи за малко забравата...
Тя се качва все още нататъка –
не е свършена, а съвършена.
Тя се качва през края към някаква
светла нощ. Тук е тъмно и денем.
				

1994
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Лошата кожа
И векове наред наричам кожата си лоша,
макар да пиша себе си по нея.
Оставям буквите на яростта си
и изреченията на погнусата да зреят.
Тя заслужава само черни точки,
тази лоша кожа,
тя се запушва,
лицето ми заплашва да избухне,
да изтекат от него буквите,
да се пробие пергаментът,
събрал молитвите на сочещия пръст,
да се подуят наставленията
и проповедите да се олющят.
Как може една кожа да е лоша?
Тя търпи епохите,
прегръща знаците,
побира отпечатъци,
не се оплаква от бележките в полетата,
тихо очаква да я прочете,
някой,
който един ден ще я нарича книга.

Глина
ЯНА ПУНКИНА

Във влака сънува тялото му.
Под целувките ѝ никнат лунички.
Между пръстите ѝ косата се накъдря.
Чертите му пътуват в друга посока.
Желанието ѝ го вае:
безкрайни крайници,
гръб – парещ струнен инструмент,
гладна уста,
кожа по-нежна от нейната.
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Сънува:
Пръстите търсят своята глина.
Дъждът облизва прозорците на влака.
Между вагоните не се минава тихо –
вратите скърцат, релсите трещят.
Витае преобръщане.
Лентата на разминаването прогаря от толкова лица,
които гледат.
Събужда се.
Никой в купето не вдига поглед

Търсене на тялото
Понеже частите на тялото не са направени да пасват,
ако дъждът отмие съзвездията по гърба ти,
няма да си ти.
Не мисля, че ще те позная
ако ти се счупи зъб.
Ако изгубиш мигла,
образът ти ще се пръсне на парчета
като луна,
изпусната при танц.
Когато търся тялото ти
в тъмното,
събирам в шепи
прашинките натрупани в леглото.
Това,
ако не е закуската,
със сигурност си ти.
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Глина 2
Усеща:
двамата са направени от същата глина.
Внимава:
хлабаво са разположени костите им.
Внимава когато го целува –
зъбите му се клатят

Дяволско Гърло
в края на лятото
окапали листа запушват гърлото
кичурите ѝ се трупат в мивката
момчетата са голи дървета
няма за какво да се хванеш
а тя какво е в случай че
лицето ѝ добива зъби
вратът ѝ жили
темето истина
ако показва пред света
доскоро непознати територии
където е центърът на болката
където е костта
където не е потъвала
не е била докосвана
където не е входът на пещерата
нито бучащата вода на ужаса
застиването
центърът на болката стои на пътя
отмине ли го
ще се разтвори в собствения си въртоп
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Вътре
Често усещам, че сърцето ми е стая –
съвсем, съвсем малка,
може би карцер,
където винаги ще те смущават
външните шумове,
ръждивите течове,
теснотията и тъмнината,
и винаги ще думка някой по стените.
Но все пак
подът е топъл,
винаги можеш да се свиеш там.
Сърцето се разтяга като люлка.
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Бежанци

(Откъс от роман)

ВЕСЕЛА
ЛЯХОВА

Вестта за разгрома в Драма се разнесе като светкавица. Населението се уплаши, женска истерия обхвана къщите и улиците без разлика – и гърци, и българи се поддадоха на безумието.
Те знаеха: както едните, без да подбират, бяха затворили мъжете, тъй и другите няма да питат, като громят въстанието. Риксопулос нареди да се подсилят постовете по улиците и да не допускат цивилно население извън дворовете. От щаба в центъра
сновяха четници, по които той разпращаше заповедите. Пладне
превали, есенният ден си отиваше.
Скоро от първия пост дойде вестта, че по драмския път наближават четири камиона. “Започна се”, помисли с известно
злорадство майорът. Един ден опияняваща свобода – и ето че
дойде ред да се разплащат. В устата му загорча. Да можеше да
започне всичко отначало, би знаел как трябва да се постъпва.
Прекомерно беше доверието, с което се бе отнесъл към подготовката. В Каваклий, където на свобода и затова с нетърпение
чакаха деня на битката, всичко изглеждаше готово, а то никак
не е било така. Политическата част издишаше, военната – също.
Това борба ли е! – лесно завзета власт в няколко села, развети
знамена по площадите, шестнайсетгодишни юноши, затъкнали
по някой ръждясал револвер в пояса си, и агитатори като Аристиди Николаидис. Театър! Сякаш насреща им е турската империя от миналия век. Къде е тилът на въстанието, къде му е разузнаването, къде са стратегическите партньори... Ако не беше
той да разясни кое как се прави, да скалъпи някаква тактическа
планировка... Той дълго изучава несръчно начертаната карта на
района, отбеляза върху нея разположението на силите, за да
знае какво да предприеме.
Придружен от Аргир, Риксорулос отиде на позицията, от която се виждаше най-добре врагът. Вдигна бинокъла. Камионите
спряха на километър от селото и от тях се изсипаха няколко взвода. Бързо и методично войската се разгърна в полукръг от изток
на запад, ограждайки цялото равно поле. Зад нея се разстанови
артилерията. С професионално око Риксопулос прецени: тези си
знаят работата. Дошли са да ги изтребят и това, че ще нападат населено място, никак не ги смущава. Ето артилерията, минохвър-
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гачките. Да бяха само пешаци, да се надява да ги уплаши с ентусиазъм. Майорът дълго се взира и мълча – знаеше какво значи
бой с минохвъргачки. Ужасно, втрещяващо оръжие, не можеш
да се скриеш никъде, поразява направо от небето.
Мъжът кимна на Аргир мълчаливо. Младежът гледаше в същата посока, но – аджамия! – какво ли виждаше.
– Ще бъде страшно – промълви Риксопулос.
– Няма да се дадем – отривисто отвърна Аргир.
Майорът се засмя горчиво, само с устни. Това момче носи
плам в себе си, такъв не трябва да се губи! Жалко, че се е поддал на комунистическата пропаганда. Без да продума повече,
той огледа позицията, сякаш да прецени колко време ще удържи на напора, и смушка коня обратно. Аргир го последва.
Риксопулос беше сигурен – ще ги атакуват още сега, няма
да си играят на обсада, нито на преговори. Трябваше да се направи нещо, за да не се дадат излишни жертви от населението.
Затова веднага, щом се прибра в щаба, повика Аристиди и му
заръча да намери по-сърцати селяни за делегация. Те трябва
да излязат с бял байряк, да изкопчат от противника време за
изтегляне. Николаидис се отнесе недоверчиво, но капитанът отсече: трябват ми два часа да организирам отстъплението; ще се
изтеглим на север.
– Кой ще отиде? Всички ги е страх... – поколеба се Аристиди.
– След един час тук ще е като в котел. Но вече ще е късно.
Сега е моментът!
– Да ида аз – нелепо предложи Аристиди.
– Къде ти са хората сега? Нали всички бяха с теб, за въстание? Командирът трябва да командва, а не да става пушечно
месо! – и след миг мълчание додаде: – Да отидат арестуваните!
Те имат най-голям интерес да успеят.
Улиците бяха пусти, всички се бяха изпокрили, въстаническите постове сякаш се загубиха нейде зад дуварите.
Арестантската делегация бавно пое от мегдана към края
на градчето. Бяха жалки и неугледни, уплашени, с раздърпани
дрехи и разчорлени коси, едва успяваха да държат прав пръта,
на който бе надянат огромен бял парцал. Те знаеха, че нямат
избор: пред тях са картечниците на войската, зад гърбовете им
– дулата на въстаниците. Те бяха умирали вече веднъж – чакайки от няколко часа разстрела си. Сега ще умрат пак: като мишка
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пред дебнеща змия. И четниците, и армията можеха да бъдат
техният палач. Трябваше да спасяват не себе си, а похитителите
си. Не бързаха, нямаше за къде да бързат: и напред смърт, и
назад смърт. Техният живот беше в тия бавно изтичащи мигове
под бялото знаме, между дебнещите се позиции.
Следобедът беше тих. Двете страни се вторачиха в злощастната групичка, от която сякаш зависеше всичко. Чакаха напрегнато чии нерви ще изневерят.
Изведнъж кратката тишина бе пресекната от странен шум
на мощни двигатели. Това не беше шумът на камионите. Първо отдалече, неуловим, с всеки миг този шум приближаваше,
ставаше все по-ясен и отчетлив, все по-гръмовен и неудържим,
раздиращ въздуха и застрашителен.
Риксопулос трепна: това беше авиация! Англичаните? Неговите англичани? Изпратили са подкрепление – може би така
дълго очакваните автомати и муниции! Но как е възможно – чак
сега... И просто така: чули са по радиото или бог знае от къде, и
пускат оръжието като манна небесна.
Но докато всички се питаха – дори не се и питаха, а просто
застинаха с поглед нагоре, един самолет се появи в небето от север, бързо се сниши и със застрашителен рев облиза върховете
на дърветата накрай града. После рязко се въззе нагоре, върна
се, неестествено наклонил се към едното крило и пак доближи
градеца. Толкова ниско не летяха дори щъркелите. Никой немà
време да разбере какво става, защото металната птица ръсна
няколко бомби. За по-малко от минута направи още един кръг,
ала шумът на двигателите вече не се чуваше, заглушен от трещенето на падащите бомби.
Още с първите попадения в крайните махали избухнаха пожари. Настана суматоха, селяните се разбягаха по дворовете
си като подплашени пилци. Някои хукнаха през плетищата на
север, където още не беше завардено. Други се опитваха да
угасят пожарите. Никой не можеше да сложи ред в паниката.
Парламентьорската група на арестантите изтърва бялото знаме
насред полето, старците се заровиха в угарта, без да е сигурно,
че са живи. От вътрешните позиции въстаниците отвърнаха с
рядка стрелба, но напълно безполезна.
Самолетът си отиде, но сигналът беше даден. Загърмя артилерията, чиито снаряди се целеха в предните позиции на край-
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ните градски махали. Подлудяващото свистене на минохвъргачките се промъкваше между тежкото боботене на артилерийския обстрел и завършваше със зловещо изтрещяване. Никой
не знае къде ще падне мината. Сега тук, после по-близо, след
това още по-близо... Пехотата не бързаше да настъпва. Тя щеше
да тръгне, когато пред нея бъде изорано.
Въстаниците стреляха от първите позиции, хвърляха ръчни
бомби и гранати, но правеха това, колкото да не стоят и чакат.
Те бяха напълно безсилни пред артилерията. Унищожителният
обстрел бе захапал селището като невидим огнедишащ змей и
настъпваше непоколебимо. Просечен се намираше между два
огъня – на север пожар, от юг – снаряди.
Цивилното население се спасяваше както може, в безредна
паника и бяг; четниците все още спазваха дисциплина, очаквайки заповед за изтегляне. Майорът ръководеше операцията хладнокръвно. Той знаеше, че няма да издържат дори до залез. Не го
каза никому, даваше кратки заповеди, окуражаваше стрелците и
държеше под око позициите, следеше изхода на север.
След час битка въстаниците бяха заклещени в здрав обръч
на мегдана. Бяха дали половината си хора жертва, а оцелелите
губеха надежда за спасение с всяка минута. Риксопулос найсетне издаде очакваната заповед: прегрупира четниците и им
нареди с отчаяна атака да разкъсат обръча в северна посока.
Аргир поиска да остане. Но Рископулос отсече:
– Тук ще мрем! Ти трябва да се спасиш. Това въстание беше
само една ялова комунистическа афера. Така не се воюва със
силен враг. Ти ще си потребен за следващия бой! – В себе си
той не можеше да повярва, че проявява загриженост към един
комунист. Не, не, това момче носи идея и Гърция още има бъдеще с такива като него.
Той проследи изнизващите се другари, които бързаха, бързаха. Завидя им: те имаха шанс, а той не. Изпрати с последен
поглед къдрокосия момък, намести шапката на главата си и
веднага забрави спасените. Разпореди доброволците, които
осигуряват прикриващия огън, да се укрепят в сградата на пощата.
– Стреляйте само на сигурно. Чакайте да се доближат и мерете сърцето или главата. Ако уцелите офицера на врага, сте
спечелили още един час живот.
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Риксопулос знаеше, че в градския бой двама точни стрелци
могат да превърнат една полуразрушена сграда в непреодолимо препятствие за многочислен враг.
Аристиди остана сред доброволците. След като майорът
разпредели бойците по прозорците и даде нарежданията си,
младежът се доближи до него и му каза:
– Имаш време да се измъкнеш. Ти си полезен на отряда. Без
теб няма да оцелеят.
– Ще оцелеят – пренебрежително махна с ръка Риксопулос.
– Тук ще загинем мърцина.
– За това трябваше да помислиш по-рано. Аз съм командир.
Чувал ли си, че капитанът потъва с кораба? Ама ти не си морски
човек – поклати глава Риксопулос. Изведнъж му дожаля – и за
тоя млад мъж, който се беше обрекъл на една бита кауза, и за
себе си, че и своя живот не можа да види изпълнен, и за измъчената и любима Гърция, която откакто е поробена от турците,
все някой друг ѝ взима мярката. – Когато корабът потъва, просто трябва да чакаш водата да те залее, всякакви движения са
безсмислени...
Картечният огън заглуши думите му. Майорът се опомни,
изкрещя поредната заповед и защитниците изстреляха организирано няколко залпа, под чието прикритие отстъпващите се
прехвърлиха в северната махала. Техните изстрели се чуваха все
по-далече – измъкнаха се. Врагът нямаше чет. В падащия сумрак той стягаше хватката. Нямаше да им се церемонят, нямаше
да ги оставят да се предадат. Майор Рикосуполос можеше само
по шума на боя да прецени каква е целта на противника. Онези
отсреща не искаха пленници.
Използвайки един миг затишие, майор Риксопулос седна на
пода и запали цигара. Аристиди го погледна с укор, но не остави позицията си.
– Това ще е последната ми цигара – обясни майорът без вълнение. Помълча и додаде: – Жалко, че ще си отида в такъв нелеп бой. Аз, офицерът от гръцката армия, да се бия с пистолет
срещу артилерия!
– Ти ще закачиш името си за една справедлива кауза – отвърна му Аристиди.
– Никой нищо не разбира от вашата кауза. Хората ви повярваха заради Гърция!
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– В нашата борба няма гърци и българи, германци и италианци. Ние всички заедно се борим за световен мир.
– Вие сте посерковци! – хладно и все така равно го прекъсна
Риксопулос. – В двайсети век никой не воюва така! А ти кой си!
Какъв си! Нито грък, нито българин. Теб ще те обесят на дървото пред училището и едните, и другите ще те заплюят.
Мощен залп заглуши думите му. Пък и за какво да говори
повече. Смъртта приближаваше. Площадът все още беше свободен от хора, но по него свистяха куршуми и от двете страни,
та приличаше на кипящ казан – точно както пророкува Риксопулос. Майорът зае позицията си. От такъв бой няма отърване. Те
не се борят, те берат душа. Преди малко бяха седмина, а вече
се чуваха гърмежите на четирима. Той разпознаваше безпогрешно отчаяния звук на техните редки изстрели. Те потъваха
във вражеското пространство, където доскоро владееха въстаниците, и някак си обречено и примирено заглъхваха в чуждия
лай на многобройната войска.
Отсреща трещяха картечници, куршумите пищяха без ред,
от всички страни. Включи се и артилерията, улеснена, че имаше
едничка мишена. Първият снаряд избухна точно пред входа и
изкърти вратата. Знамето на въстанието пламна и с пращене
полетя надолу. Вторият снаряд с оглушително свистене падна в
задната част на сградата. Покривът се подпали.
Майорът даде няколко изстрела през прозореца и се спря.
Стори му се, че е сам сред адовия огън. Не чуваше своите. Обърна се назад: на западния прозорец Аристиди стоеше неестествено и вместо да стреля, бе опрял ръка на перваза. Риксопулос
се хвърли към него да го събори долу, защото така беше лесна
мишена. Но в миг съобрази: момъкът беше прострелян. Видя
на главата му кървава струйка. Дори не бе имал време да падне
на земята, беше си останал тъй на прозореца, коленичил, подпрял рамо на стената, протегнал пистолета навън.
Офицерът беше останал сам. Обръчът около полуразрушената сграда се затягаше. Покривът се рушеше и падаше на горящи главни наоколо. Отнякъде изтеглящите се въстаници все
още стреляха по противника. Отсреща сипеха безспирен картечен огън. Риксопулос седна в най-вътрешния ъгъл на стаята,
погледна навън през вратата. Цялата постройка гореше, пламъкът обхващаше стените отвън, стрелкаше се като избълван от
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змей огнен език. Отвътре никой повече не стреляше. Риксопулос наблюдаваше пълзящата стихия, която го ограждаше като в
пещ. Горещ лютив дим режеше гърдите му при всяко вдишване.
Стрелбата стихна. Вече се чуваха гласове под прозорците и вратите, българска реч. Викаха, предупреждаваха, искаха нещо...
Наближаваха. Как би изпушил, ако имаше една цигара сега, наистина последната! Със сигурност би била сладка като любовна
целувка! Усмихна се на сравнението – той не беше поетичен
човек и щом му идват наум такива неща, работата е много зле!
Майор Рископулос зареди пистолета си и взе на прицел прозореца: първият, който покаже глава, ще бъде посрещнат от
последния му изстрел. После следващите ще го раздробят на
решето с картечниците си. Дълго чака. Минута, може би пет. И
си помисли: никой не смее да влезе пръв. А той беше стигнал
финала. Така безстрастно и ясно го осъзна, че дори не го заболя
нито му стана мъчно. Ето го тоя край, дойде: изведнъж и неочаквано. Толкова войни преживя, толкова разорение и надежди за
неговата Гърция. Но тази авантюра му сложи края... Да загине
в едно комунистическо въстание той, честният патриот, верният
офицер, истинският венизелист. Съдбата понякога свършва преди смъртта. Толкова е страшно да стигнеш края, а да си жив...
Сух пукот се разнесе над главата му – сред оглушителния трясък майор Рископулос не разбра нов картечен откос ли го сряза,
или срутилата се върху главата му горяща сграда. След мигновената изгаряща болка, която разкъса тялото му на хиляди парчета,
пред очите му се спусна розова мъглица – от изгрев слънце ли,
от залез слънце ли – няма значение. Това той беше виждал на
своя далечен загубен бряг, като момче, което гази синята вода, а
хоризонтът е кървав от залеза. Стана горещо, невъобразимо горещо и тежко. Но най-вече тъжно, безнадеждно тъжно... Нечия
глава с фуражка се появи на отсрещния прозорец, но той не знаеше нито къде му е пистолетът, дори ръката си не знаеше къде е.
После и тая глава с фуражка се стопи в мъглата и всичко потъна
в нея. Остана само едно сигурно сияние, което свети в златни отблясъци и го обгръща в непозната мекота и тишина.
С последната искрица разсъдък майор Риксопулос помисли,
че като видиш такова нещо, сякаш Бог надзърта в очите ти...
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Безсъници и парадокси
Тази нощ не можах да спя. Всъщност поспах, но се събудих
към 4 и останах буден докъм 5. След това съм заспал.
През това време се опитвах да размишлявам.
Бях полубуден, което винаги в подобни случаи придава някакъв особен, не като в обичайното будно състояние, оттенък
на преживяването.
Освен това духаше вятър, който блъскаше тенекиените капаци на отдушниците в банята и тоалетната. Не знам как са направени тези капаци, но при най-малкия полъх на вятъра се удрят
един в друг или в нещо друго и дрънчат доста силно.
Това дрънчене е особено неприятно нощем, когато обикновено е много тихо и ми се спи. Чувам го дори когато спя и нищо
чудно да ми причиняват безпокойство и кошмари. Все пак тази
нощ, за разлика от други, когато съм се будел, не се страхувах.
Може би малко се страхувах в началото, но после ми мина.
Обикновено нощем, когато се събуждам неочаквано доста
се плаша от какви ли не неща. Например, започвам да си мисля, че съм болен от рак на какво ли не и ми остава съвсем малко да живея. Откакто се грижех за баща ми, когато беше болен
от рак, често се страхувам, че и аз имам. Дори си мислех, че съм
се заразил от него. Всички казват, че ракът не е заразителен,
но аз се страхувах почти през цялото време. Освен това много хора, които познавам, умряха от такива болести и нощем си
мисля такива неща и си казвам: „Ето, текат последните ми дни
и нощи.“ Страхувам се и от това, че остарявам. Вече съм почти
на 49 години и това, като се замисля, са ужасно много години.
Когато съм сам в някоя стая или апартамент, също така се страхувам от крадци или убийци.
А и от земетресения.
И т.н.
Изобщо събужданията ми среднощ не са никак приятни и
дори са изцяло кошмарни, още повече ако преди да се събудя
съм сънувал нещо неприятно, зловещо. Обаче, както споменах, тази нощ събуждането ми не беше като другите. Още при
осъзнаването на факта, че няма да мога да заспя, приех това
абсолютно спокойно. Предполагам, причината беше в това, че
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всъщност отдавна се будя нощем и вече ми е станало навик.
Така, че някак съм започнал да свиквам с това състояние, което
преди толкова ме плашеше. Тази нощ не само, че си стоях съвсем, невъзмутимо буден в мрака (при това докато вятърът зловещо виеше зад прозорците), ами дори леко се наслаждавах
на безсънието си. При това, за разлика от друг път, когато през
главата ми минаваха апокалиптични картини, сега си мислех
за съвсем обичайни неща. Такива, за каквито бях мислил през
деня преди да заспя.
Например, сетих се как вечерта преди да заспя, на нашата
улица „Милнеровка“ разсъждавах за очарованието по принцип и за очарованието на Прага в частност. Как си мислех, че
то в много голяма степен зависи от настроението ми, а то – от
най-различни неща, в случая вчера – от времето. Това, че вчера духаше и валеше, беше развалило очарованието на Прага в
мен. Достатъчно е да ми стане неприятно, за да изчезне очарованието. Но аз съм си такъв, непостоянен в харесванията и
нехаресванията. Лесно се увличам по нещата, а после лесно ги
омаловажавам, дори обявявам за грозни, лоши и т.н. Ако обаче
настроението ми се подобри, те пак ми стават симпатични и започвам да им се възхищавам.
Може би снощи се получи нещо подобно с моето безсъние. След като не се притесних от него, а напротив, ми достави известно удоволствие да си лежа и мисля за очарованието
на Прага, аз започнах да си мисля, че може би дори всъщност
безсъниците могат да бъдат и полезни. Спомних си за една реплика произнесена от Сам Спейд, детективът на „Малтийският сокол“ на Дашиел Хемет, по отношение на раздялата му с
фаталната мацка-убийца в романа. По-точно по отношение на
това, доколко ще страда след раздялата си с нея, при това не
просто раздяла, а и всъщност от вкарването ѝ в затвора и евентуалното ѝ обесване. Тогава Спейд беше казал: „Няма да спя
две (или три?) нощи и ще ми мине.“ Или нещо подобно. И си
дадох сметка, че и при мен, а и при хората изобщо, безсънието
може да не е случайно и противно на онова, което се казва за
него, може би е полезно. Като не позволява на човек да заспи,
то действа всъщност като някакъв механизъм, който се явява
като предпазна клапа, през която трябва да излязат някакви
мисли, чувства, енергии.
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Например, при мен безсъние се появява когато съм бил тревожен или напрегнат и разбира се, в моментите на безсъние,
както казах, обикновено съм се страхувал панически от какво
ли не. Но в същото време, когато след 1,2,3,4 и т.н. часа съм
заспивал, обикновено вече съм се бил успокоил.
Също така успокоен съм бивал след нощ на безсъние, или
след такава, когато изобщо не съм спал. Тогава съм обикновено
като пиян или дрогиран. Все едно, като стоя буден, се образуват
някакви вещества в мен, което след това ме успокоява.
Също така, обратно на това, когато съм спал добре, непробудно, тогава съм бил зареден с някакво много силно напрежение.
Например, карал съм доста дни и нощи без сън когато бях
войник. Тогава, в поделението в което служех, имаше два периода в годината, когато трябваше да давам караул през ден
в продължение на три месеца. Това се дължеше на съвсем
малкия брой войници, които бяхме в поделението. Тъй като
напролет и наесен се уволняваха двата „набора“, в казармата
оставахме съвсем малко войници, които имаха право да носят
оръжие. Защото имаше и млади войници, които идваха на мястото на старите, но те не бяха дали клетва и нямаха право да
носят оръжие.
И тогава ние останалите, започвахме да даваме караул през
ден, тъй като въпреки, че беше с малко войници, полкът ни
имаше много имущество и бойна техника, както и складове и
обекти, които трябваше да охраняваме. Всъщност ние бяхме
нещо като войници-охранители, като се замисля сега.
Та тогава, докато давахме тия караули, практически в продължение на три месеца, изобщо не спях нормално. Тъй като
караулът е така измислен, че уж за да не се уморяваш, спиш и
бодърстваш през няколко часа и в резултат на това започваш да
изпадаш в някакво особено състояние на постоянна полу-дрямка. Тъй като докато спиш, си полу-буден, докато си буден, част от
теб спи. Всъщност дотам бях стигнал тогава, че да мога докато
съм на пост с автомата в ръка, навън, край някоя ограда, гора,
посред нощ, да подрямвам на крак, съвсем прав. Дори и сънувах различни сънища, при това еротични понякога, по време на
тия караули. Защото цялото това безсъние, в края на краищата,
но не знам по какви причини, беше усилило в мен разни такива
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желания до такава степен, че често в тия среднощни, замаяни
състояния, все така с автомата в ръка, насред горите и под звездите, аз си изваждах другото оръжие от гащите и започвах да го
смазвам, ако добре ме разбирате.
Изобщо тогава, това искам да кажа, това ужасно дълго безсъние, в крайна сметка ме беше направило безкрайно спокоен,
уравновесен и едва ли не щастлив. Единственото от което имах
нужда тогава беше сън, а той пък от друга страна беше достъпен, макар и в ограничени количества, но това го правеше още
по-ценен и сладък. Нещо подобно, но с храната, се беше случило в началото на казармата. Тогава, не знам защо, но страдах от
постоянен глад. Което беше странно, защото всъщност не може
да се каже, че гладувах. Напротив. Ядях си съвсем нормално, че
и повече, отколкото бях ял преди влизането в казармата. Всеки
ден имахме закуска, обяд и вечеря, а освен това постоянно ходех до лавката на поделението, от която си купувах вафли, закуски и всякакви други неща, а когато ми идваха на свиждане,
ми носеха, както и на другите войници – пълни чанти с храна
– баници, сладки и салам. И въпреки това, спомням си, че през
тия първи месеци не мислех за нищо друго освен за ядене. Каквото и да изяждах, дори и с препълнен корем, бях пак гладен. И
когато ме пускаха в отпуска, първото нещо, което правех, беше
да се прибера в къщи и да ям донасита каквото намеря.
Мисля, че това се дължеше на някакъв стрес, на който ни
подлагаха през тия първи дни, в които си на ръба на полудяването. От всички страни ти крещят, заплашват, обиждат. Мачкат
ти егото, самочувствието, унижават, потискат всяка мисъл, която може да се роди в главата ти. В крайна сметка губиш предишната си личност. Все едно ти одират кожата и те оставят гол, треперещ, умиращ. И в същото време ти оставят едно – храната. Тя
е онова, може би единственото, в което можеш да се вкопчиш
като в сламка – и да се почувстваш в минутите на ядене като
човек, макар че по-скоро приличаш на вълк.
В крайна сметка, в някакъв смисъл и сънят, както и храната е много важен за мен. Но така, както определена диета или
гладуване, могат да се окажат полезни за да се оправя от някоя болест, така и безсънието е нещо като диета на душата ми,
която се лишава от храната на съня, за да се почувства после
по-добре.
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Релсите
Излязох на „Водичкова“ и на около стотина метра от „Вацлавака“ едно момиче се затича към трамвая, който беше спрял
на спирката, но се спъна и падна върху релсите с трясък. Беше
високо и някак ги покри изцяло.
Тя не нададе звук, нито извика или заплака. Просна се върху релсите – тази по които трябваше да дойде трамваят откъм
„Корлово намнести“. Аз бях на тротоара от другата страна. Към
момичето веднага се втурна едно чернокосо момче. Наоколо
имаше много хора, но не идваше трамвай. Все пак просналото
се върху релсите момиче ме накара да изтръпна.
Момчето приближи момичето и ѝ подаде ръка. Тя се изправи и смутено му благодари. Той – също смутен – се обърна и си
тръгна.
Отърсвайки се, леко накуцвайки, момичето все пак скочи в
трамвая, който беше гонило. Той затвори вратите и потегли.
Като мина край мен видях зад стъклата на вратите момичето. Оправяше си нещо по дрехите.

Кафенето
Като дойдох в Прага започнах да си търся кафене в което да
ходя да пия кафе, да пиша и да се чувствам добре. В крайна
сметка си намерих няколко кафенета. „Диамант“, „Мамакафе“,
кафенето на третия етаж в „Нова сцена“ на Народния театър ,
едно кафене в безистена на „Водичкова“ и „Славия“. Най-често
обаче ходех в „Мамакафе“ .
Еднаквото тук във всички кафенета е, че са със сервитьори,
че сервират кафето с вода, мляко и шоколадчета, в поднос и че
сервитьорите дебнат внимателно дали не си си изпил кафето,
като в такъв случай веднага ти вдигат празната чаша и те питат
дали искаш още нещо.
Аз се притеснявам от това, че трябва да си говоря на чешки с
тях. Защото, разбира се, не говоря добре. В началото изобщо не
говорех и си поръчвах на английски. Тогава пък сервитьорките
се притесняваха. По-късно започнах да си поръчвам на чешки.
Казвах „Йедно пресо, просим“. Те обикновено ме разбираха,
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но започваха да питат дали е „Лунго“ или „Пиколо“, „с млекем“
или „без млекем“.
Чешкият език е като някакъв старинен, екзотично променен
български език. Има толкова много думи, които като ги видиш
написани на латиница, изглеждат като български думи, макар и
с леко променен смисъл.
„храни“ – значи „пази“ и „охранява“.
„справедливост“ – „правосъдие“
И т.н.
Обаче като ги произнасят, се променя доста звучението им.
Други думи, пък – обратното. Написани изглеждат съвсем непознати, а като ги чуеш, ти се струват непознати.
Тук започнах да осъзнавам, доколко всъщност сме близки с
тях като общ произход. При това още не мога да говоря чешки
и слабо разбирам като ми говорят, ако не е бавно. Единствено
разбирам част от надписите в метрото, по рекламите. И те ми
звучат малко, но и ме умоляват. В крайна сметка едно е да знаеш, че имаш държави роднини, друго – да отидеш да живееш
при тях. Иначе, в кафенетата, сред хората, внимателно наблюдавам всяка тяхна стъпка и дума, изражение. Търся прилики и
разлики с България.
Защо, толкова ли е важно доколко си приличаме и различаваме?
Не знам. Но го правя.
Все едно неосъзнато се опитвам да се убедя, че ние българите сме като тях, че те не са толкова различни, че не съм чужденец и Чехия не е чужда страна.
Нещо подобно, може би.
Все пак, ако има някаква разлика, то тя не е толкова в природата ни, колкото в манталитетите ни, т.е. във възпитанието.
Лично аз не се чувствам чак толкова различен. Всощност различен ме прави незнанието на езика и фактът, че не познавам
добре животът тук.
Ето, за 6 месеца вече познавам много по-добре как стоят нещата, правилата, улиците, градовете, климата, безброй неща. И
в резултат – сега се чувствам много повече у дома си тук.
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Чешкото възпитание е достойно за възхищение. Вчера, пред
Мола на „Народни трида“ спря един трамвай 18 от новите модели и от него се разнесоха крясъци. Нещо, което ми се случваше за първи път откакто съм в Прага. През хилядите пъти в които съм ползвал трамвай, метро, автобус – никога не бях чувал
крясъци. Коментари, забележки, реплики и препоръки – да. Но
произнесени със съответния възпитан тон.
Превозните средства в Прага са като пансиони за благородни девици. В тях царят добри обноски.
Заслушах се, спрях. Ватманката се караше с една жена. После
излезе от кабината и – там се излизаше от врата към улицата – и
отиде в трамвая. Там продължи да се кара с още трима души.
Не разбирах за какво точно. Но лицата на тримата бяха много сурови, обтегнати, почти яростни. Обаче се сдържаха да говорят обидни думи, както и тя. Дотолкова разбирах чешки. Чувах думи като „отговорност“, „грешка“.
А ватманката – въпреки всичко тя използваше думи като
„ужасно съжалявам“ и „извинявам се“.
През това време зад трамвая спряха три, може би и повече трамваи. Те отворяха врати и пътниците слизаха. Идваха до
трамвая, който беше задръстил движението, вслушваха се в
спора и продължаваха.
Също толкова търпеливо слушаха и останалите пътници в
трамвая. Става въпрос за стотици хора. Имаше някакъв спор
между ватманката и тия трима възмутени пътници, които явно
беше по вина на ватманката. И всички тия хора РАЗБИРАХА, че
този спор е важно да бъде разрешен. Може би бързаха за работа или нещо друго. Но не се ядосваха. РАЗБИРАХА.
Ватманката се обади по телефона си, тримата възмутени
пътници – също. Видях сълзи в очите ѝ.
И продължих. Аз също имах работа.
Ето такива случаи ме карат да харесвам чехите.
И да се идентифицирам с тях.
Нещо подобно беше се случило след смъртта на хокеистите,
които загинаха в Сибир. Както и с Хавел.
Това много ми хареса.
Веднага след научаването на новината за смъртта, хиляди
чехи излязоха на „Вацлавака“ и „Старе мнесто“.
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На определени места за подобни случаи се оставяха цветя,
палеха се свещи. Чехите си имат места за подобни случаи. Оставят цветя, свещи пред паметници, плочи, статуи, църкви. В
такива тежки за Чехия моменти, те осветяват нощта и показват,
че на хората не им е все едно, че някой е умрял.
Нещо подобно е било и по времето на Чехословашката нежна революция. И тогава всички са били единни, сдържани като
англичани, но непоколебими. Чехите са тихи герои. Не вдигат
много шум, когато правят нещо.
И аз съм такъв. Предпочитам делата ми да говорят вместо
мен. Затова всички тия обичаи и нрави ме карат да не се чувствам толкова много чужденец тук. Някак си приятно ми става,
като си помисля, че съм заобиколен от стотици, милиони хора,
които не са особено големи веселяци, нито купонджии, но имат
съвест, чест, не се страхуват да работят честно и да си отстояват
правата. Тих, но непоколебимо.
Още по-приятно ми е, кагота си помисля, че тия достойни
хора са ми братовчеди по славянска линия.
Всъщност и аз съм малко като чехите. Човек на реда, принципите и морала. Всяка моя постъпка е продиктувана от разбиранията ми за тия неща. Целият ми живот от 12-годишна
възраст – подчинен на целта, която съм си поставял – да стана
писател. Не знам обаче, не съм напълно сигурен, дали това, все
пак е правилно.
Да, така реших, така направих. Вече около 36 години живея
по начина, който съм избрал да живея и е може би време да
си направя някаква равносметка. Дали това е правилния път –
да преследваш някаква цел и спазваш определени принципи и
морал?
Нима няма хора, които живеят по съвсем различен начин и
не са по-щастливи, а и по-полезни?
Ако важното е резултата, а не начина по който живееш, то не
съм убеден, че моят начин на живот е най-резултатен. Един от
въпросите, които ме вълнуват, е доколко съм бил зрял и съм се
познавал, когато съм взимал това решение. Ами ако приемем,
че съм бил просто някакво хлапе и съм взел грешното решение?
Защо изобщо е трябвало да взема подобно решение толкова рано?
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Спомням си тогава съвсем ясно вариантите, които бях решил
да преследвам. Музика, литература или рисуване.
В крайна сметка избрах литературата.
От малък съм практичен, преследвам изгодата във всяка ситуация, но спокойно, без да се престаравам и без да причинявам на някой вреда или болка.
Също така гледам да има полза не само за мен, но и за други хора, ако това е възможно. За колкото повече хора, толкова
по-добре. Защото природата ми е едновременно егоистична и
състрадателна. Искам аз да се чувствам добре, да бъда здрав,
щастлив, богат ако може, но и на другите хора да не им е зле
около мен.
Ако съм свидетел на това, че други някакви хора страдат,
това ме кара да се чувствам много зле и много виновен, особено ако аз в същото време съм добре. Дори сам да съм си спечелил с честен труд парите, ако край мен има бедни, гладни или
ни хора, ми става много неприятно.
В същото време не може да се каже, че правя нещо за тия
хора. Никога не съм бил в доброволчески организации помагащи на бедните или болни хора. Причината е не толкова в някакво нежелание или мързел, колкото колкото в това, че много
ме разстройва и започвам още по-силно да се измъчвам. Съзнавам, че не мога да направя нещо кой знае какво, нито пък за
кой знае колко хора. И в края на краищата погледнато отстрани,
изглеждам коравосърдечен.
Почти по същите причини не давам пари на просяци – защото нито имам достатъчно за всички, нито пък за себе си дори, че
да има някаква полза. Нито пък ми е приятно да си говоря с тях
и да влизам изобщо в пряк контакт с тях.
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Ябълков щрудел
Стана и без да се олюлее излезе от стаята. Като не забрави
да си вземе чашата.
– Не се траете – съобщи ни иззад вратата.
Мама изхлипа. Първородният ѝ, а се държи сякаш е чужд.
Разбирах нуждата ѝ да драматизира. Разбирах и брат ми – навикнал на живота в САЩ и на освобождаващото чувство за самостоятелност. Връщаше се на две-три години при нас и всеки
път идваше разчувстван, размекнат от правоверна носталгия.
Постепенно обаче започваше да нервничи, изпадаше в културен шок. Вероятно тъгуваше.
Брат ми не беше преуспял, работеше като шофьор на камион, но парите му стигаха, докато шпореше из безкрайните
американски магистрали и слушаше твърд рок. Затова и всичко в България му се виждаше дребно и мило в първите дни и
подтискащо-неподредено в следващите. От „дребосъче” при
сегашния му престой аз се превърнах в „мърло”, защото отказах
да уча икономика. А той спечелил тия пари за моя колеж!
Знаех какъв му е проблемът: първо, на него никога не му се е
учило много. После – беше забърсал достатъчно от американското преклонение пред образованието. И освен това: българските
такси му се струваха съвсем поносими, не беше нужно дори да
пести особено. Това не ми попречи да му тропам ядно с крак:
– Няма, няма и няма да уча в колеж по и-ко-но-ми-ка!
Но това беше снощи. Днес вратите ги тряска той.
– Тео! – изхленчи майка ми и ме погледна обнадеждено;
знам какво се иска от мен – да ѝ посъчувствам.
– Остави го, мамо. Пиян е.
ИНА ИВАНОВА
Давам по правилата, защо да я разочаровам?!
Моят десет години по-възрастен брат надува музиката в съседната стая. Обзалагам се, че се е пльоснал върху леглото и му
е чоглаво, че е по чорапи. У нас маратонките се събуват още в
коридора, дори да си станал американец.
Кимвам на мама и отивам при него. Не познах: прав е, стърчи пред прозореца и изглежда доста едър. Нездраво напълнял
всъщност.
– Тео, ела с мен в Клуба. Ще послушаш репетицията и ако ни
харесаш, ще останеш. После ще се приберем заедно.
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Той ме поглежда, очите му са малко мътни. От алкохола.
– Музиката ви ми прилича на сгазено куче край пътя. Няма
пауър в нея, систър!
Кимвам и си знам, че изобщо не ми пука какво мисли за
мен. Ако каже такова изречение на майка, навярно ще задоволи идиотския ѝ мазохизъм. Тя много обича да се чувства онеправдана.
Тео се ухилва:
– Обаче ще дойда. Хубава ли е бирата в тоя бар?
– В Клуба?! Най-добрата наливна в цялата ни забутана Вселена!
Казваме на мама, че излизаме, и я оставаме да прави оня
щрудел. Домашни кори, ръчномлени орехи, канела, настъргана грижливо от сутринта. По-истински и от най-австрийския.
Приготвя се само в суперофициални случаи и отнема цял ден,
нищо, че името му в превод значи просто „въртоп”.
И двамата с брат ми предпочитаме пица, обаче мама сега ще
се изгърчи да меси и точи, за да покаже, че много ни обича. Да
ни накаже. Ние това много добре го знаем, бе мамо, затова:
„Чао”, млясвамe я по бузата.
Да, знаем си наизуст, че тя обича да работи и да премисля:
колко трябва да сме ѝ благодарни, защото тя за нас... Тя – дето
ни е отгледала...
... дето ме е отгледала с тия две ръце, щото баща ми си хванал шапката. Не го оправдавам, но го разбирам (никога няма да
ѝ кажа). Може да му е писнало да приема жертвеното ѝ домакинстване. Впрочем бащата на Тео я е изоставил още докато е
била бременна. Нечувано нещастие по онова време!
И така: ние сме две доведени братче и сестриче, отглеждани
от майка-героиня. Кой казва, че идилиите не съществуват?!
– Систър, искаш ли да ти помогна да учиш в музикален колеж?
Пф! В това мое семейство всеки си има кауза и отърване
няма. Решавам най-после да осведомя Тео:
– В България не съществуват музикални колежи. Ще изкарам
гимназия и после ще кандидатствам в Академията.
Тътря сандали из светлата прах на нашето градче и лъжа
брат ми. Всичко, което искам, е да отида при него в Чикаго. Да
избягам. Да бъда ничия в голямото, студено и чуждо градище.
Сама! И да стана световноизвестна певица, де.
– Окей. – Прогърмява Тео и тупва тежка лапа върху рамото ми.
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Пред Клуба сме. Луминисцентният надпис изглежда блед и
невзрачен на дневна светлина. Тъпо ми е като си помисля, че
точно сега мама самоотвержено блъска тестото. Гърбът напоследък я боли, но тя има нужда да прекалява.
Аз от своя страна живея, за да пея стари парчета и да опонирам
с високия си глас на бийтбокса на Гуруто. За брат ми е необходимо
да се прави на глава на семейство. Да плаща сметки, да назидава
и да пъхти одобрително. Малкият ни град обича да сплетничи, Земята държи да се върти около оста и около Слънцето си. А момичетата от нашия клас завиждат на цялата Вселена...
– О, Тео! Уелкъм, мен! – провиква се Гуруто и идва да се
здрависа. Всички вече са се събрали. Момо, новият тромпетист,
мушва в стомаха ми блестящата си тръба и вероятно единствен
не знае, че това е брат ми.
Тео купува бира за всички. „Без мен”, кимвам му, „пазя си гласа”.
Забивам едно акапелно Country road take me home за разпяване и защото много обичам да дразня брат ми, стария рокаджия, с класическо американско кънтри. Момо внезапно се
включва с тръстиков глас. Маже съгласните като стар негър, докато включва микрофоните.
И никой, никой не подозира дори, че в този момент, някъде на
края на града се взривява сърцето на майка ни, а тестото за щрудела неудържимо продължава да втасва под топлите кърпи, с които
го е завила. Както се завива пеленаче. Както се отглежда дете.
Ще се прибираме лениво и весело, защото подозренията не
са на мода. Впрочем – предзнаменованията също. Под стъпките ни ще хрущят дребни камъчета, звездите ще премигват разбиращо, разговорът няма да ни върви особено. Гласът ми ще е
приятно уморен от пеенето. Брат ми, пиян до степен да лази по
стълбите, ще отключи.
Поне ще е анестезиран.
В два след полунощ първото, с което ще ни посрещне тъмният апартамент, ще е безполезната точилка на мама. Нежният
въртоп от брашно. И тялото ѝ напреко на коридора. После – лилавото под скулите ѝ.
Ще набера 112, вторачена в безукорните маратонки на Тео.
– Никога вече няма да пея! – ще изръмжа, докато я реанимират.
И ще заплача пред необятното чувство за вина. Най-после
ще ме погълне цялата, заедно с ужасяващото предчувствие, че
все пак ще живея в Чикаго.
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Думите *
Февруари
Не можа да се прехвърли от едната дума на другата. Кракът ѝ се
закачи за крайното и на първата, усети плъзване – като по зеленясал камък – и преди да успее да стъпи на следващата, полетя…
„От много четене ще да е – мислеше си Лора, докато пропадаше в бялото на листа. – Прехвърчаш от дума на дума, без
да гледаш къде точно стъпваш. Думите са брод, да!, подредени
камъни в река, но прекалената самоувереност в тяхното прескачане те подхлъзва…”
Не беше точно вода това, в което потъваше – твърде непрозрачно за вода, твърде меко… лепкаво като пластелин…
„Разбира се, аз би трябвало да мога да изляза оттук. Това не
е Смърт, поне не моята…”
Сякаш чуло я, бялото около нея послушно се разтвори на
две. Появи се стълба от вълни – също толкова бяла – и мека.
„Да видим: дали ще стигна догоре? Онова горе, откъдето
дойдох.”
Направи крачка и стълбата заслиза под нея. След по-кратко
от миг бе отново върху последната дума, която беше прочела:
кораби.
Други думи наоколо нямаше. Или се бяха отдалечили, или
Лора бе загубила зрение за тях. „Никоя дума не е самотен кораб”
– опита да се успокои, точно преди и-то да се откъсне и заплува
напред. Зачуди се дали да последва него, или да се довери на постабилната основа от 5 букви. ”Все пак е кораб – поне така пише.”
За да я опровергае, думата се разтресе. От нея се откъсна едно б,
после р и к, освобождавайки и гласните помежду им. Лора отново
политна, но този път се задържа на повърхността. Буквите спокойно се подредиха около нея, поне до този момент явно нямаха намерение да се отдалечават. Сякаш чакаха да избере някоя от тях.
„Три от буквите ги има в името ми – пресмяташе Лора. – Но не и
първата. Колко жалко, че кораб не се пише с Л! Така щях да съм
сигурна къде да остана. А сега трябва да ги пусна да си идат…”
Буквите послушно отплаваха встрани – всяка към свой хоризонт. Лора огледа за последен път пустата повърхност наоколо,
преди да се потопи.
В остатъка от време, дълъг колкото окончателното затваряне
на корицата на книга(според някои измервателни системи ра-

137

СИЛВИЯ
ДИМИТРОВА

138

MOPE

Публикуваните
разкази са от книгата "12", която
предстои да бъде
отпечатана от ИК
"Жанет-45".

вен на вечност), Лора, или онова, което остана от нея, след като
изгуби и името си, с любопитство изследваше бялото на листа.
Бяло като сняг, бяло като памук, или мъгла. Бяло като недоумение. Моделираше късчета в произволна форма, после формата
се разпадаше. „Забавна игра е тази, но нетрайна. Сигурно е нужен някой бог , за да даде име на нещата..” – успокояваше се
тя. Но Бог наоколо нямаше. Примирена, Лора играеше, без да
назовава, играеше, без да сътворява …каквото и да е…
Осем
Януари
Опитвам се да не гледам капките кръв, които бавно изтичат в
епруветката. Росен държи ръката ми. Не говори. Знам, че брои
наум. Каза ми: осем капки кръв, само толкова.
За единайсетгодишния си живот съм се научила да вярвам на поголемия си брат. Без резерви, дори когато не разбирам съвсем.
– Готово! – Росен се изправя и пуска рязко ръката ми. – Не
болеше много, нали?
На масата пред нас лежи игла. Тялото ѝ мътно проблясва.
– Не съм бебе, брат ми! Само не разбрах защо не взе кръв от
себе си – щом ти трябва…
– Заради жертвата. Твоята кръв е осветена.
Брат ми е по-луд от Финиъс и Фърб взети заедно. Крие книгите, които чете. Но понякога ми говори за тях, все едно той ги
е писал. За световната конспирация срещу човешкия род. За
свободната енергия, която ще разбие контрола на олигархията.
Затова му е моята кръв – майстори вечен двигател. Някой си Тесла вече го бил създал, но олигарсите го подпалили.Или нещо
подобно. Не трябва да казвам на никого. Аз и без това с непознати олигархии не говоря. Може би има предвид мама.
Осем капки кръв, само толкова. Осем е знакът на безкрайността – ако го положиш хоризонтално. Това казва гугъл, не Росен. Проверявам, след като той се заключва с епруветката в стаята си.
Както всяка сряда за вечеря мама пържи кюфтета от магданоз. Било полезно за кръвните телца. Росен отказва да вечеря.
Татко работи до късно, на масата сме само с мама. Бода кафяво-зелените неща в чинията и се чудя как точно тази кашкавост
помага. Но трябва да имам вяра.
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После дълго попипвам пръста си, докато заспя. Ако кръвта ми
се превърне във вечен двигател, целият пети «А» ще ахне. Ще
бъда по-известна от Меси, по когото са луднали момчетата.
После нещо се обърка. В неделя мама и татко не гледаха сериала. Останаха дълго на новините, после търсеха други канали, за да видят пряко от улиците тълпите тъмни хора със знамена. И факли. Някои крещяха неща, които мама не иска да чува
от мен. Но сега ми се струва, че одобрява. На татко погледът
свети. Не разбирам. Росен го няма.
После стана страшното. На третия ден арестували Росен.
Хвърлил бутилка с огън по някаква сграда. Мама държи телефона и повтаря: има някаква грешка, не може… После набира
татко, който е в командировка. Навън започва виелица.
Татко карал 3 часа в снега, докато стигне в участъка, в който държали Росен. Не можал да го види. Казали му да дойде на сутринта.
Татко се прибира. Чувам стъпките му в коридора – тежки
като на чужд човек. С мама дълго говорят. Аз се правя, че спя.
На разсъмване Росен се обесил. Бил лабилен психически
– писаха вестниците – и никой не бил виновен. Не го вярвам.
Може брат ми да беше луд колкото Финиъс и Фърб взети заедно, но имаше вяра. Имаше моите осем капки кръв.
Мама е коленичила пред гроба. Затиснала уста с юмруците
си, кокалчетата сякаш ще пръснат посинялата ѝ кожа. Зад нея е
изправен татко, черното му разкопчано палто се вее като гарван, който всеки миг ще полети.
Аз няма какво да кажа на Росен. Той знае. Пръстта също знае
– и брои.
Играчите на карти
Юни
В тихия следобед под клоните на лозницата с Филип играем
сантасе. Резултатът не се записва, наблягаме на студения чай с
ром и закачките между раздаванията. Вълнувам се само когато
дама и поп от еднаква боя се комбинират . Филип ми се смее
и следи ръцете ми, казва, че по-театрални жестове от моите
няма. Взирам се в ъгълче олюпен лак на показалеца. Дали пък
него не е забелязал? От къщата се носи фламенко на приглушени вълни. Когато звуците стихват, влизам вътре да сменя диска.
Връщам се с фруктиера кайсии, за да открия, че на стола ми се
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е настанила оранжевата котка на съседите. „Виждам: имаш нов
партньор”, шегувам се с Филип. „Не още”, отговаря той.
Стотина метра надолу по улицата в затворен офис играят
четворка белот. Залозите са големи, не като нашия. Димът от
цигарите се вие като китайски дракон. Играчите следят подозрително и партньори, и противници. Този с розовата риза е
собственик на полиграфичен комбинат, отсреща червендалестият е производител на бира. Мъжът с мустаците вляво от него
е в бранша с разтворимите напитки, вляво – търговец на козметика. Последният се мръщи: „Четири деветки…”. Пивоварят
жално го надпъшква: „Четири валета, пич!”. Обявата е без коз.
Грешка в логистиката на играта.
Две пресечки по-надолу, в езиковата занималня на ъгъла, девойка с очила и впито боди раздава цветни карти на десетина деца.
Всяко напрегнато се взира в своята. Минутка мълчание, преди стаята да се взриви от победоносни крясъци: „Lion!”, „Rabbit!”, „Tiger!”
„Butterfly!”, „Snake!” 1… Бузест малчуган седи печално в края на редицата, забил носле в картата. „What the problem is, Ivan?” 2 – подканва го госпожицата. „Не знам каква е тая проклетия, мис Клара!
Прилича на шимпанзе с тяло на хипопотам!”, „Ха-ха… дай да видя”,
ръга го момиченце с прическа ала Мини Маус. Картата преминава
през всички деца и стига до учителката. Очилата ѝ се запотяват.
Обръща два пъти кутията на играта, но и там нищо не пише. Честта
ѝ обаче на отличничка на випуска не я предава: “Animal 3,Иване,
animal. Винаги можеш да ползваш animal!”
„Печелиш!”. Филип оставя картите, изправя се и ме придърпва през масата към себе си. Преди да ме целуне, една фасетка
на окото ми запечатва котка, отнасяща вале каро. Не е време да
ѝ обръщам внимание. Ръцете на Росен са като вълна, която ме
повежда към къщи.
Приседнал на купест облак, Онзи, когото някои (в строга секретност) наричат Големия играч, уморено се прозява. „Излишна работа е да бележиш картите, когато хората виждат
само едната им страна. А все те молят…” Една въздишка се
откъсва от гърдите му, като перо, което полита надолу, и летейки, чертае … невидимо какво.
1. „Лъв!”, „Заек!”, „Тигър!” „Пеперуда!”, „Змия!”
2. „Какъв е проблемът, Иван?”
3. животно
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КУГАРИ
Борис, 35, Живее във Варна, юрист, необвързан.
Възхитен съм от Вас. Доста пътувате, но не всичко можах да
позная. Амстердам, Италия... Благородно Ви завиждам. И т.н.
Изглеждате чудесно! Б.
Борис – праща от иконките цвете.
Бети, 51, живее в Бургас, лекар, необвързана.
Хубав ден от мен!:)))
Бети – коментира твоя снимка... Струва ми се доста интересна работата, с която се занимавате, или греша...:)))
Борис – Не грешиш – сигурно от моя гледна точка. Писател
съм, ако това значи нещо, а иначе съм адвокат, ако и това значи
нещо.
Бети – Вси4ко това е 4удесно, възхищавам ви се!
Борис – Извинявам се за ти-обръщението. Беше неволно.
Когато имаш време, можеш да чукнеш името ми в Google за
повече информация. В сайта Адвокати. Инфо е и имейла ми,
предпочитам да пишем имейли, защото към чатенето изпитвам
недобри чувства. Желая (ти) по-хладен ден! Б.
Борис – Праща от иконките цвете.
Бети – По4ерпих информация за вас в Google и наистина ме
впе4атлихте!
Борис – Благодаря. Целувам Ви.
Борис – Забравих – когато решите, можете да ми помогнете
с информация за Вас и Вие. Оставам с топли чувства.
Бети – Питайте каквото искате да знаете за мен, ще отговоря.
Тръгвам да работя, усмихнат и изпълнен с позитивизъм ден!
Борис – Разбира се, човек иска всичко, но може и на порции,
бавно. Когато имате време. През следващите два-три дни ще
съм доста ангажиран, но ще бъда радостен и на няколко топли
думи. Светъл ден!
Борис – Праща от иконките две цветя.
Днес и децата ще ви кажат, че кугарите са дами над 40-те, които ходят с тийнейджъри и млади мъже. За т. нар. кугари научаваме
не само от сериала „Агнешко“ (с Къртни Кокс), но новините ни заливат директно от червения килим – Шарън Стоун, Саманта, Деми
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Мур, Тайра Бенкс, Мадона, Дженифър Лопес, Ивана Тръмп, Камерън Диас, ако трябва да сме кратки и популярни. И от българския:
Мира Радева, която има повече от 6-годишна връзка с 15 години
по-млад от нея партньор, обаче е несъгласна с етикета покупкопродажба, когато стане въпрос за подобна неравностойна възрастово връзка. Тя е щастлива. Подобно положително въздействие
тези връзки оказват и върху българските кугарки Нина Никол (отношения с мъж на 26 след срива с Митьо Крика), Еми Стамболова (с 12 г. по-млад от нея партньор, баща и на детето ѝ), Юлияна
Дончева (с 16 години по-младия от нея Стъки)... За Ани Младенова
(не бившата лична медицинска сестра на бившия диктатор Тодор
Живков и семейството му от 1973 до 1989 г., а главната редакторка
на „Cosmopolitan“) младите мъже търсели по-стари жени поради
отсъствието на общи интереси с връстничките им. Както се казва,
не бе любов, не бе чудо..., когато чувствата са истински. За някои мъже връзките с връстнички са като да се занимаваш с капризите и лигущините на меркантилни глезли, докато една възрастна
жена е 1000 пъти по-добра алтернатива. А липсата на деца в подобни връзки? Докъде ще я докараме с тия лелки в менопауза и
гей двойки? Не се ли топим като нация и човеци и заради това?
Морал и респект? Оооо! Болни фантазии на лелки, прекалили с
гледането на порно и сексът и градът. Калино, проста, Калино...
Никога няма да надскочиш чалгаджийското си ниво...
Изследване в университета в Кардиф, Уелс, посочва, че добилият през последното десетилетие популярност жена тип
„кугар“ е просто мит и той не работи в реалния живот; кугарът
е комерсиална измишльотина на шоубизнеса. Изследването се
базира на проучване на запознанствата по интернет с акцент
върху „кугарите“ (22 хил. представители от двата пола от 14
страни). Според него жените в повечето случаи търсят по-възрастен партньор. Ако плюс това е и богат, още по-добре. Същото е и при мъжете: предпочитали по-атрактивни млади екземпляри, често двойно по-млади от тях.
Бети – Kak ste?
Борис – Благодаря. Малко съм уморен. А и утре ме чака работа. Но в понеделник ще се чуем по-обстойно. Мисля, че на 12
юли ще бъда в Бургас.
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Бети – о.к.
Борис – Целувам Ви. Дано не изглеждам нахален. Б.
Бети – Изпраща от символите мече, което дебилски се прави, че прегръща някого.
Борис – Опитвам се да помисля какво прави това мече, но за
всеки случай още веднъж Ви целувам.
И още:
Кугарът (кугуарът, Felis concolor) е от разред хищници, семейство котки. Всъщност това е пумата (на кечуа, което на лат.
означава едноцветна котка), която в Америка има различни
наименования според местата, които обитава – американски
лъв, планински лъв, кугуар, червен тигър, планински дявол,
еленова котка, мексикански лъв, пантера, сребърен лъв, дебнеща котка, дива котка, планински кресливец... Собствено кугуарът, който обитава Централна Америка, е най-дребната пума
(около 35 кг). И докато лъвовете ръмжат, пумите мъркат, цвърчат и пищят. От големите котки единствено пумата и лъвът имат
едноцветна козина. При пумата тя е нежна и къса като на самур,
мирише чисто на диво, почти благоуханно.
Още: На пантерата е кръстен емблематичният танк на
Вермахта от Втората световна война – „Пантера“ (Panther,
Panzerkampfwagen V). Работата върху него започва от 1938 г. е
в производството му се включват такива крупни немски фирми
като Daimler-Benz, Krupp, Maschinen-fabrick Augsburg-Nuernberg
(MAN). Другият известен танк – негов съперник от войната – е
Т-34. Но това е друга тема.
Още: На пумата е кръстена многонационалната компания
за спортни обувки и облекла в баварския град Херцогенаурах –
„Пума Рудолф Даслер Спорт АГ“. Това е третата в света компания за спортни продукти след „Найки“ и „Адидас“ и заради футболните си обувки е била спонсор на звезди от ранга на Пеле,
Кройф, Франческоли, Марадона, Матеус...
Още: „Кугар“ са хеликоптери на френско-немската фирма
„Юрокоптер“, които България закупи за нуждите на армията –
една остро критикувана сделка заради скъпите и неефективни
машини (сделка на правителството на Симеон Сакскобургготски от 2005 г. за 12 „Кугър“ и 8 „Пантера“; говореше се, че ка-
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призните вертолети не можели да летят през зимата). Днес в
обращение е армейският афоризъм „Джапанките на Бойко още
стоят в кугърите“, а и шегата „Вертолетите ни „Кугар“ са беззащитни като гълъбчета на мира. Не можем да ги пратим на
мисия, защото нямат бойно оборудване и могат да бъдат свалени“. Така или иначе – сделка за много милиони за необорудвани машини, което коства още много милиони, за тях няма и
пригоден хангар, имат скъпа поддръжка, за разлика от МИ-17
(от скорошна наша сделка с 6 машини, което след перипетии се
озоваха в U.K. и сега успешно се ползват от британците). Една
корупционна сделка, която тогава обслужи Западноевропейски
интереси (Саркози и българските медицински сестри в Бенгази), вместо да обслужи Американски подобни.
Още: Една версия на пистолета „Берета“ се нарича „Кугар“
– „Beretta 8000 Cougar F“. Той е с нова за марката система на
заключване на цевта към блока, което намалява габаритите на
оръжието; съчетава в себе си надеждност, добри огневи характеристики и точност. Обичам берети...
Още: „Pantera“ е тексаска рок-група от Арлингтън, съществувала от 1981 до 2003 г. Преминава през стиловете глем метъл/
хард рок, траш метъл, груув метъл. Комерсиален успех постигат
чак на деветата година от създаването си с албума „Cowboys
from Hell“. Една година след разпадането на групата китаристът
„Даймбег“ Дерел Ебът е убит с огнестрелно оръжие на концерт
с новата си формация „Damageplan“.
Още: Детският анимационен сериал „Пинко розовата пантера“ (The Pink Panther), който върви от 1963 г. (заедно с последвалите го филми за инспектор Клузо), а в България от началото на 80-те в ТV-предаването „Всяка неделя“; днес анимацията продължава в различни нови формати по разни TV-та.
Още: Партията на черните пантери (Black Panther Party
for Self-Defense) – една афроамериканска организация, бореща
се за права на чернокожото население в САЩ от средата на 60те до края на 70-те години на миналия век. Ако си спомняте
баптиста Мартин Лутър Кинг, те са обратното на това, което той
проповядва („Имам една мечта...“).
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Борис – Здравейте. Минавам на ти с всички извинения от
моя страна. Признавам, че чатенето не ми е любимо занимание, колкото и практично да е. Надявам се, нямаш нищо против
на ми дадеш имейла си, за да мога да контактувам по относително по-нормален начин с теб. А докато мисля за теб, можеш
да ми хвърляш по някой едносричен отговор. Б.
Бети – dobro utro! be-ti-51@gmail.com
Бети – beti1@gmail.com, gorniq ne e veren.
Борис – Благодаря, Бети (все пак това е името ти). Докато ти
пиша, се чудя дали не се влюбвам. Не че е лошо, но губя приятел, който може би още не се е задал на хоризонта. (Разбира се
има хора, които мислят по различен начин, но не съм убеден,
че не са прави). Б.
Бети – Изпраща от символите дебилски усмихнато кръгло
жълто лице.
Бети (коментира твоя снимка) – Кakvo obi4ash da risuvash?
Оstava li ti vreme za tova tvoe hobi?
Борис – Беше ми хоби, но нищо особено. Преди много години, когато се учех да пиша, се мъчех да рисувам. Бети, харесвам
те!
Бети (коментира твоя снимка) – Ne znam kakvo da kaja.
Борис – Има един тривиален афоризъм: Щастие и жена не
можеш да изнудиш. Сигурно съм припрян. Извини ме... Което
не пречи да ми харесваш, нали?
Бети – Nyama losho.
Не си струва да си купуваш цяло прасе, за да получиш една
малка наденичка.
Ето профила на кугарката.
Кимбърли Марш, Мис Кугър Калифорния, 50 години, пред
сп. „Eva“: „Работя за международна логистична компания със
седалище в Ел Ей. Имам три дъщери – 18-годишни близначки
и една на 27. Отделно поддържам сайт, чрез който промотирам лайфстайла на кугърките, организираме си и ежемесечни
сбирки. Разведох се преди 10 години. Отгледах децата си, отслужих „задължителния домакински стаж“ и осъзнах, че си ис-
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кам обратно живота и независимостта. Започнах да излизам с
приятелки и изведнъж се оказа, че ме ухажват все по-млади от
мен мъже. В началото реагирах негативно, но осъзнах, че те ме
карат да се чувствам добре. Дадоха ми куража да започна да
излизам отново на срещи. Тогава реших, че няма да позволя на
възрастта да бъде фактор по отношение на мъжете, с които се
виждам. Опитах се да излизам с мъже на моята възраст, но се
оказа, че те нямат енергията, която имам аз. А и ако трябва да
съм честна, възрастните мъже се държат като 20-годишни хлапаци, които в същото време имат толкова много емоционален
багаж. Докато младите са в добра форма, обичат да излизат,
да се забавляват, да танцуват до зори, да пътуват. Те по-добре
оценяват една зряла жена, която не търси брак и не иска деца.
Според мен на тях им харесва фактът, че имам самочувствие,
че мога да водя смислени разговори, че сама се грижа за себе
си и най-вече, че имам достатъчно опит в леглото. Знам какво
искам от живота, а младите мъже са силно привлечени от този
тип независимост. На партитата ни идват всякакви. Срещала
съм жени хирурзи, адвокатки. Мъжете са или типични колежани, или свръхамбициозни кариеристи, които нямат желание за
брак и деца. Има и гладуващи студенти, но аз лично отказвам
да съм майка. Какво търся на партитата?
Основно забавление, нови приятелства. Но ако се отдаде
възможност за страстен секс с готин млад мъж, няма да я изпусна. Сексът е бонус, а не основна причина да ходя на тези купони. Ние притежаваме опит. Намираме се в такъв етап от живота
си, че знаем какво искаме и си го търсим. Просто си живеем
живота и се забавляваме. Да не забравяме, че сме и много сексуални. Жената достига своя сексуален пик на 40. Няма нищо
по-хубаво от това да излезеш на вечеря с млад и секси мъж под
ръка, а след това да се приберете вкъщи и да превърнете в реалност всичките си фантазии.“
Ейми Луна, Мис Кугар Интернешънъл 2010, 46 години, пред
сп. „Eva“: „Аз съм продукт на американската мечта. Баща ми е
син на беден италиански имигрант, но успя да завърши Харвард
и да стане съдия във Върховния съд на Пенсилвания. Той ме е
учил, че всички сме равни и ако искам, мога да стана и първата
жена президент на САЩ. Имах възможността да завърша колеж, да специализирам в областта на политиката и философия-
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та. В същото време съм артистичен директор на две компании
за етно танци и благодарение на това съм обиколила почти цял
свят. Нямам деца, защото не искам да имам, животът на родител никога не ме е привличал. Преди наричаха тези жени „бездетни“, сега им казват „свободни от деца“. Не е задължително
животът ти да е празен, ако нямаш дете. За кратко бях и омъжена. Аз не се приемам като кугарка, просто светът ми е лепнал този етикет. Жената, която излиза с по-млади мъже, просто
показва, че не ги дискриминира спрямо годините им. Защото
те винаги са били привличани от по-възрастните жени, но не
са имала свободата да го покажат. Случвало се е 60-годишни
мъже да ми разказват как е трябвало да се разделят с любовта
на живота си, защото е била по-голяма от тях и подобна връзка е била недопустима. Но от днешните мъже не се изискват
подобни саможертви. Кугар-революцията всъщност е прогрес
за тях, защото вече имат много варианти да открият щастието с подходящия човек. [...] Ние сме първото поколение жени
над 40, които са живели свободно, имали са възможността да
са финансово независими и могат да избират партньорите си
без значение от възрастта или парите им. Радваме се на същата
свобода като мъжете и се възползваме от нея във всички области от живота си. Преди от жените се очакваше да се грижат за
семейството, а от мъжете да ги издържат. Сега обаче аз мога да
изкарвам парите си и затова не си избирам партньор, който да
ме издържа, а с когото ми е приятно. Мъжете пък предпочитат
доказали се, успели и интелигентни жени, които не бягат от своята сексуалност. Както Маргарет Мийд казва: „Всеки път, когато
освобождаваме една жена, освобождаваме и един мъж.“ [...]
Медиите искат да представят кугарките като секс откачалки. Когато бях на кугар-круиза до Бахамите, през първата вечер всички мъже трябваше да кажат защо са решили да дойдат. Иска ми
се всяка жена да можеше да чуе какво споделиха. Те бяха изпълнени с уважение, възхищение и желание към по-възрастните жени. И бяха благодарни, че има място, където спокойно да
изразят чувствата си, без някой да ги дамгоса като странни. За
тях е привилегия и чест да са с по-зрели жени. Хората не трябва
да бъдат дискриминирани спрямо възрастта им, без значение
дали става въпрос за стари или млади. Ние сме много повече от
бройката на рождените ни дни.
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Още за кугарката (сп. „Eva“): „Тя няма да лежи до вас в леглото и да ви пита: „За какво си мислиш?“ Нея въобще не я интересува за какво си мислите. Не се притеснява, че ще изневерите с
някоя от приятелките ѝ, защото знае, че приятелките ѝ никога
няма да я предадат. Има достатъчно самочувствие. Затова няма
да ви пита как изглежда. Няма да хленчи, че гледате футбол.
Просто ще си намери друго занимание. Тя е щедра на комплименти, защото знае какво е да си недооценен. Не търси брак.
Защо ли? Защото е осъзнала, че не си струва да си купуваш цяло
прасе, за да получиш една малка наденичка.“
Какво се случва след това?
Деяна Ангелова, сп. „Eva“: „Какво се случва след това ли?
Каквото на всеки купон с танци, алкохол и необвързани представители на двата пола. Раждат се приятелства, краткотрайни
авантюри или по-дълги връзки, някои си тръгват сами и разочаровани, други пийнали и с усмивка. Някои ще дойдат и на следващото парти, други не. Няма викторини, специални програми,
опознавателни курсове или наръчници за сваляне на кугарки/
млади мъже. Е, има една атракция в името на шоуто. И тя е
свързана с монетите, които се раздават на входа. По време на
партито всеки решава на кой от противоположния пол да даде
своята. Накрая жената, събрала най-много монети, се избира за
Мис Кугар, а мъжът за Мистър Къб (от английското cub, в превод
зверче). Да, младите мъже на подобни събития, също си имат
нарицателно. Наградата за Мис и Мистър е безплатно участие
в луксозен круиз, на който присъстват само Пуми и Зверчета.
Вече са организирани такива в района на Ямайка, Бахамите,
Канада, Австралия. [...] Само ще споменем, че в първия организиран круиз за кугарки и къбове са се включили 300 души. И
съотношението на мъжете и жените е било 50 на 50. Цената е
около 2000 долара на човек...“
Борис – Бети, приятно ми е да знам, че си отсреща, но наистина ще ти пиша по-дълго по имейла. Все пак искам да знаеш,
че има нещо повече от харесване. Драсни две думи за теб. Целувам те! Б.
Бети (коментира твоя снимка) – Normalna jena, kakvo po
to4no te interesuva, pitai, she ti otgovorya.
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Борис – Нещо за професията ти, например.
Бети – Dentalen lekar, rabotya v 4astna klinika v Burgas, imah
kabinet, no bqh pod naem, sega sym na procent. Rodom sym ot
Varna, ot 20 g jiveq v Burgas, sama sym, avgust-sept mi predstoi
mestene v dr. jilishte i t.n... Haide stiga, ne obi4am mn. da pisha.
Борис – Разбирам, че си една нормална и практична жена,
която не обича много да пише. Нищо лошо, макар че аз не съм
точно такъв. Но това с дентален лекар страшно ми харесва – то
ми е необходимо, а ти ще ми липсваш, ако не се обаждаш поне
едносрично отвреме-навреме. Целувам ръцете ти! Б.
Едипов комплекс или...
„Неговата съдба ни раздвижва само защото може би е наша
– защото оракулът залага същото проклятие върху нас преди
раждането ни както и върху него. Това е съдба на всички нас,
може би, директно към нашия първи сексуален импулс към
майка ни и нашата първа омраза и първи желания за убийство на баща ни. Нашите сънища ни убеждават, че това е така.“
(Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, chapter V, „The
Material and Sources of Dreams“, (D) Typical Dreams, New York:
Avon Books, p. 296.)
Или...
Ябълката познанието: Явлението младок – зряла жена почесто се приема за табу, а знаем, забраненият плод е по-сладък...
Или...
Младокът търси сигурност и увереност в себе си, които не
може да получи при връстничката си...
Или...
Свобода, която не може да гарантира връстничката с притеснителната мисъл за брачната халка...
Бети (коментира твоя снимка) – Ti zashto si tuk? Az zashtoto ne
4e mi ostava koi znae kolko vreme, ako ne sym na rabota zapylvam
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vremeto si sys sportuvane, no ve4er kato se pribera, myl4anieto
zapo4va da mi idva.
Бети – I nyama s kogo da spodelya ve4eryata si...
Борис – Само вечерята ли? Обичам те. Започвам да работя,
но като намериш време, обаждай се. Б.
Бети – Ako tryabva da sym 4estna, ne samo tova, hubav den!
Бети – Haide, otivai da rabotish:)))
Борис – Добре (символ със червено сърце, което пулсира).
Бети – Moje bi ne byah delikatna, ako si 4atesh s dr., osven s
men.
Борис – Наистина няма проблем, но ако продължаваме, ще
се възбудя. Затварям, обичам те. Б.
Това продължава дни, седмици...
Борис – „И третото: от няколко дни мисис Федър нямала
мира, защото една вечер казах, че съм искал да съм мъртва котка.“ – Знаеш ли откъде е това?
Времето лети, по ефира се носят нежни слова с печатни
грешки, на кирилица и латиница, лигави думи, дебилски фигурки и символи, които се блещят насреща им, до деня, когато...
Междувременно Борис е хванат в платонична изневяра от
жена си, която е влязла в пощата му и го чете, а детето на Бети
е починало.

И отзиви от Мрежата:
То хубу са по-мъдри, но кой ебе младите и прости овчици
тогава?
Пише за кугарки и милфки по списанията, лошо нема, ма
що лелките се мислят за кугарки?
Що, единствения начин да се справим със срамът е да се
изправим срещу него. Примерно ся лелките като застанат
срамежливо с/у мен, мижат, мижат... па полапнат малко от
малко и те така им минава и срам и болки в гърлото и все
болежки.
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Този роман на Недялко Славов ме хвана неподготвен. Точно си мислех, че съм станал вече достатъчно опитен в разчитането и отразяването
на неговата боксираща ума и сърцето белетристична офанзива, когато ме връхлетя и „Портрет на поета като млад”. Продължавам да съм искрено и дълбоко уверен, че има такова нещо като
„голяма литература” и че когато си говорим за
Недялко Славов, става дума тъкмо за това. Също
така си мисля, че голямата литература е бизмилостна. И точно с това безмилостната литература е загрижена
и солидарна. Тя понякога си разрешава да поправя и изправя. Трябва
да се натискат в крайна сметка стените на кръвоносните съдове,
трябва да се нападат склерозиращите клетки на духа! За да се разширят стесняванията и да се отпушат вените."
Андрей Захариев

ПОРТРЕТ НА ПОЕТА КАТО МЛАД

(откъс от роман)

Събудих се със тази мраморна глава в ръцете,
която уморява лактите ми и не знам къде да ги облегна...
				
Георгиус Сеферис

ПЪРВА ЧАСТ
Случи се преди Великден.
В коридора нарастваше вик. Чуваше се бърз ход, сподавено
говорене; ходенето премина в тичане, стъпките се преплетоха,
стъпките се разплетоха.
И ето го вика: – Обесил сеееее…!
Стъпките се вцепениха, застинаха. Плахо, плахо, една след
друга затрополиха на място; после, внезапно набрали кураж,
като побеснял табун се юрнаха по стълбите. Поряза ме остра,
стъклена тишина. Някой отвори вратата и каза:
– Ленин се обесил!
И внимателно затвори.
Прескачах стъпалата, а въпросите връхлитаха – но как така,
как е възможно, нали го видях тази сутрин, поздравихме се (о,
жалък довод срещу Смъртта – беше тук вчера, днес, преди малко, видях го, видяхме се, говореше, говорихме си, вече го няма,
Господи…!)

НЕДЯЛКО
СЛАВОВ
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Недялко Славов е
автор на сборници
с поезия, разкази и
пиеси. Книгите му
са превеждани на
английски, немски,
руски и гръцки.
Работи
като
Директор на Международния театрален фестивал
за камерен театър
„Черната кутия".
Романът му „Фаустино" е носител
на престижната
национална награда за литература
„Христо Г. Данов"
за 2011 г., а „Филипополските разкази" представлява
своеобразен белег
за връзката на Недялко Славов с града на тепетата.
През 2012 г. излиза на бял свят и
„Вертиго", а публикуваният тук откъс е от последния
му роман "Портрет на поета като
млад" (2013).

О.з. майор Ленин Колев преподаваше „Марксизъм-ленинизъм”. Беше енергичен плешивец, за когото от днес нататък щях
да имам само звуков спомен – носовото дишане, тракащите
цинтове на ботушите (кънтящи по коридора до вратата на учителската стая, глухо и дървено – по дюшемето в нея.)
Пред физкултурния салон цареше суматоха. Вбит в пода, огромният параджия Иван бранеше вратата. Мъжът ме погледна
безпомощно и се отмести. В този момент връхлетя физкултурникът Момчев.
Ленин висеше на гимнастическия лост. Беше се обесил на
колана си. Тялото му изразяваше дива съпротива срещу своя
Палач. Ръцете му се опитваха да освободят клупа, изритан в
предсмъртния гърч; ботушът му бе отлетял върху радиатора на
парното; като ням вик на ужас палецът му стърчеше през скъсания чорап.
Под обесения тъмнееше петно. Беше се напикал. Тласнат от
смъртта, Ленин продължаваше да се извърта – вече виждах налетите му с кръв очни ябълки, черни и страховити, изхвръкнали
от орбитите: майорът сякаш крещеше от Отвъдното.
Влезе един с велурена походка. Имаше цигански очи с жълтеникава склера. Изгледа ни втренчено:
– Кои сте Вие? – и преди отговора ни посочи майора. – Кой
го откри?
– Чистачката – изшептя Момчев.
Мъжът извади писмото от джоба на Ленин и го погледна,
после отново ни фиксира със студените си очи: – Кой го чете?
– Ама не сме – изплака Момчев.
Ченгето стисна устни и каза: – Чакайте отвън – и ни отпрати.
Пред вратата имаше милиционери. Пристъпваха от крак на
крак и гледаха с тъпо равнодушие. Тълпата напираше като прибой.
Внезапно се раздвои: от нея изскочи женица с обезумели очи.
– Пуснете я – каза някой, – това е другарката на другаря Колев.
Вратата се отвори и затвори. Отвътре се чу смразяващ вой.
Качиха ни в джипка и в Районното ни разделиха – Момчев поведоха по коридора, мен ме вкараха в малка стая без прозорци.
В черния куб под мъртвешко осветление имаше маса, два стола,
бюро с пишеща машина и въртяща се табуретка. Казаха ми да
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чакам и ме оставиха сам. Чувах движение зад преградната стена, приглушен говор, тих звънтеж на хирургически инструменти;
чувствах разчленяващи очи. После влязоха двама. Следователят,
слаб мъж със сплескана от форцепс глава, седна насреща; другият – с мазно лъщящо лице, протоколчикът – яхна табуретката и
взе да се върти палаво насам натам: четвърт оборот вляво, четвърт вдясно. Следователят се окашля и въртенето спря, после той
включи насочващата се лампа и остана зад светлината. Разпитът
започна, тембърът му се вкорави, звъннаха метални нотки. Гласът
му падаше вертикално и гръмотевично. Развеселих се – навярно,
помислих си, така и Мойсей е получавал Божиите указания!
Протоколчикът награби машината и закълва по клавишите. В
паузите се обтягаше с ръце на тила или изстискваше точките около носа си, после оглеждаше ноктите и се бършеше отстрани на
бюрото, където светеха мазни отпечатъци. Междувременно един
тип принасяше някакви листове. Беше сух, с предълги крайници и
с хватателни по маймунски пръсти. Влизаше безшумно, надвесваше се над следователя и съзъклятнически си шептяха. Мярках ги
през светлината като два силуета в театър на сенките – на преден
план, слонски уголемено от перспективата, растеше следователското ухо, на заден едно растениевидно създание клюмваше над
него. Понякога следователят излизаше на светло и тогава виждах
от упор – в ухото му, навит на спирала, пружинираше един въздълъг черен косъм.
Разпитът приключи. Подпрях протокола с лакът и се подписах. На излизане се сблъскахме с Момчев. „Разпитвали са ни
едновременно – казах си, – сравнявали са показанията ни.”
*
В гимназията плъзнаха мълви. Изплуваха и първите подробности. Листът в джоба на майора бе донос – списък на учителите, готвещи се да ходят на черква за Великден. Но другото бе
по-важното – шептеше се за лоша болест, за дяволска сила, за
лична драма с епически размах.
Всъщност историята бе нелепа. Всичко бе започнало от битов
инцидент – eдин корниз се бе стоварил върху темето на другаря
Ленин Колев и това бе отключило наследствения му далтонизъм.
Така само за месец майорът бе започнал да вижда червеното зелено и зеленото червено – събитие, донесло фатални последици.
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Предсмъртното писмо на майора бе разтърсващо!
Чистачката Гела го бе открила върху дъската в кабинета по марксизъм-ленинизъм и преписано, то вече вървеше от ръка на ръка.
„Другарки и другари, скъпи съпартийци – гласеше апокрифът, – простете! Партийният ми билет е зелен като Корана!!! Живея в кошмар! Предадох червената идея! Простете,
другарки и другари, сбогом и ти, скъпа моя вярна другарко в
живота! Изходът е един!”
О, чудо, родено от далтонизма!
Ленин си бе тръгнал от тоя свят като поет! В последното си
изречение, с последния си дъх той бе сътворил метафора! Първата и единствена метафора в живота му!
Писмото завършваше така:
Сбогом, яркочервена трева на моя роден дом!
Чистачката Гела се кълнеше с две ръце. Виждала майора да
се държи странно – облягал се на платана до котелното, гледал
небето и тежко въздишал. Скоро след това дървото окапало и
изсъхнало.
Господи!
Колко ли изпепеляваща е била болката на майор Ленин Колев!?!
*
В гимназията ме назначиха по разпределение – преподавах
български език и литература. Живеех в стая под наем в къщата
на бившия банкер Торосян. От прозореца си виждах част от внушителната П-образна сграда на училището – третия мансарден
етаж с потъмнели медни плочки и керемидените скатове над
тях; още по-високо, на фона на планината, блестеше позлатеният купол на църквата ”Св. Георги”.
Стаята бе скосена и тъмна, обзаведена с грохнали мебели –
легло, маса, стол, килнат гардероб, но най-важното – не бе враждебна, даваше обещание за уют, за възможност да се сприятеля
с духовете на живелите тук. Случвало ми се бе и преди – докато
прекрачвах в поредната квартира, да проблеснат образите на бившите ѝ наематели. Случи ми се и сега. Мярна ми се дебел мъж
по гащета – лежеше по гръб, клатеше крака си, преметнат през
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коляното, и нанизваше клъбца от тютюнев дим; дясната му ръка
чешеше меките, по женски преливащи гърди, лявата балансираше изпепеления край на цигарата. Сякаш изпаднала от друго
време на леглото седеше грозна жена със сънливи очи – ръката ѝ
шареше неспокойно и придърпваше яката на нощницата. Между
жената и дебелака, сред камара от възглавници и разполовена
по очи книга (която всеки се опитваше да издърпа от ръцете на
другия) се кикотеха младеж и смугло момиче с виолетови сенки.
Имаше и една жена със строго, иконописно красиво лице – бе
притворила прозореца и гледаше улицата. Имаше и един млад
мъж (Господи, каква прилика с мен!), който стоеше с гръб към
вратата, вперил безнадежден поглед в отворенето крило на гардероба – на пода се търкаляше изпуснат дамски шал…
А небето в прозореца! Ах, какво небе само! Плътно, наситено
турскосиньо, с просветващ копринен вътък на есенна паяжина…
Къщата имаше два входа – към главния водеше стълбище
с балюстри от бял мрамор (като гигантски пешки за градински
шах), а страничният бе за тавана – там звънтеше перкусията на
дървените му стъпала.
Банкерът бе затрит из трудовите лагери и в къщата днес живееха дъщерите му Такухи и Лаура – стари моми, бивши лични
красавици. Стаята ми се намираше над кухнята им, където по цял
ден двете щъкаха в къртичия си уют. По-голямата, Такухи, пушеше
като комин и пушекът проникваше през гредореда, по-малката,
Лаура, по цял ден си тананикаше „Танц със саби” на Хачатурян.
Скоро развих осезанията на паяк. Плетях паяжината от шумове
и звуци, вибрирах от всеки един от тях – виждах случващото се по
слух, тъчах ситуацията, вкопчвах се в звуковата нишка и се стрелвах към причинителя ѝ. Така, невидим, се придвижвах из цялата
къща. Долу с атавистичен инстинкт сестрите разсичаха деня на
светла и тъмна част. Вечер с първата заблещукала звезда пердетата падаха, сутрин с първия слънчев лъч отгърмяваха по корнизите.
Следваше тютюнджийското давене на Такухи, капакът на кутията
за кафе се изтърколваше, тя хукваше да го гони, настигаше го на
ръба на масата, но по-често не успяваше; капакът драсваше из стаята, спасяваше се под някой стол и там, на едно място, набирайки
все по-високи обороти, приключваше с вихрено тремоло. Вдишвах аромата на кафе, по утринному остро въздухът загорчаваше от
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никотина. Тогава идеше ред на Лаура, вратата на спалнята ѝ хлопваше и тя се отправяше към тоалетната. Докато клечеше, гласът
ѝ ставаше коларатурно сопрано, после, след облекчаването, пак
просто сопрано. Казанчето гръмваше, вратата се отваряше-затваряше, звуците и шумовете се кротваха, наставаше тишина. Долу
все още се стъпваше пантофено, но скоро стъпките се вкоравяваха и пространството се оживяваше. Зачаткваха токчета на обувки,
сестрите се готвеха да излизат – Лаура си тананикаше Хачатурян, с
тютюнджийски глас Такухи държеше бас ритъма.
*
Централният вход на гимназия „ В. И. Ленин”!
Бранят го петметрови циклопски врати. Следва величествено фоайе, кънтящ двукуполен свод, полилеи с хиляди бляскащи
кристални топчета, безкрайни прозорци. Дворцовото стълбище
разтваря крила с чугунени перила и дъбов парапет (с потен писък там вечно профучава по корем някой ученик!), 25 стъпала
водят към първия етаж, ширва се коридор с блàжен цокъл,
имитиращ зелен кубински мрамор…
Последната генерация да излиза, моля, да влиза следващата!
*
В учителската стая цари оживление – днес другарят Боев,
директорът, е сред нас.
Ето го там, стърчи до бюста на Ленин и ни оглежда, движейки само очи. Но това е привидно, всъщност изобщо не ни вижда, а насочва погледа си по гипсовия поглед на вожда, тоест
към грядущето.
Известен още и като Радиатора, другарят Боев е късокрак
мъж с кентавърска конструкция – налети бедра, присаден торс,
конска глава за по една мисъл на ден. Някога другарят Боев е
бил диспечер в автостопанство за самосвали № 5. Навярно е
щял и да се пенсионира там, но Съдбата имала друг план за
него. И този план стартирал в едно мразовито утро в края на
януари. Тогава в канцеларията му нахлул побеснял шофьор и
изревал, че са задигнали радиатора му. В първия момент Боев
замигал на парцали, но бързо се овладял и отсякъл – „Ти, брат,
засега карай без радиатор, ние после ще видим!”
Тези думи задействали Съдбата!
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Култовата реплика обиколила града и стигнала до Партийния комитет. Другарите там се спогледали и ахнали! Кой бил
този самороден талант, откъде се взел този лидер, този Левиатан, изплувал от глъбините на работническата класа? Накрая
решили – другарят Боев да бъде издигнат немедлено по вертикала, и то където му е мястото – в културно-образователния
сектор! Та къде другаде с този интелект! Първо директор на
гимназия, после ректор на университет, после, живот и здраве,
министър на културата или министър на просветата, но засега,
като за начало и за малко стаж по специалността, за година-две
– директор на гимназия „ В.И. Ленин”.
Гимназията отскоро била сиротна. Директорът ѝ другарят
Коев бил загинал геройски при изпълнение на служебния си
дълг (според траурната лента върху венеца му!). Приживе той
бил наложил войнски ред в школото си. Като заклет антихрист
водел ежедневна и решителна борба за атеистичното възпитание на подрастващите. Поради невъзможността (засега!) черквата да бъде срутена, прозорците към нея били зазидани и учениците учели на светнати лампи.
Няколко римски афоризъма озарявали педагогическия му път:
Barba crescit, caput nescit – Дълга коса, къс ум,
Tertium non datur – Няма трети вариант,
Lupus in fabula – Говорим за вълка, а той в кошарата
Произнасял ги при съответната педагогическа репресия.
Първия – когато с ножица в ръка бастисвал някой ученически
перчем, с втория изключвал провинилите се, третия цитирал,
докато усуквал ухото на грешника.
«Железен характер», «железен воин на Партията», «човек
с железни и непоклатими възгледи» – тези характеристики не
можели да не въздействат върху физиката на др. Коев. Накрая
се встоманил и заплатил прескъпо за своята метална същност –
при един лов на патици паднал от каика и потънал като котва.
Свидетели твърдели, че не били виждали човек да потъва така
светкавично. Дори пазачът на язовира Янко, мъж прост и неук,
възкликнал по тоя повод: «Не човек, а желязо!»
Но толкова за Коев. Толкова и за Боев. Да се върнем на класната стая.
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Мъжът до филодендрона е Тома Томов – Томито, учителят
ни по пеене.
Той е 101-ви праправнук на Тома неверни. Томито прикрива
невротичната си завист зад прекомерна дружелюбност. Затова
не се доверявайте на приятелството му. Освен това Томито пее
и в районното управление на милицията. И още нещо издава
двуличието му – един бял кичур в черната му коса. Сякаш втори
човек тайно живее в тялото му.
Жената с лице на индиански вожд е Арсениева. Тя е нашата
преподавателка по химия! Отдала е живота си на химическите
реакции при оргазъм! За да ги практикува редовно, тя е сменила 7 съпрузи с фамилии от Менделеевата таблица.
А това е Моника, преподавателката ни по физика. Тя има нездрав класов произход (според партийния секретар на гимназията другаря Гошкин). Баща ѝ е майстор-шивач и до днес поработва на частно. Плюс това е и стара мома. Отбягва колектива, не
разговаря с никого. От лицето ѝ не слиза един постоянен израз
на гнусливо презрение. През междучасията стои до прозореца
– далечна и дистанцирана като дневна луна.
До шкафчето на другарката Монева е шкафчето на другаря
Гонев, математика. Абсолютен педант, опериран от чувство за
хумор. Говори се, че е тайно влюбен в другарката Арсениева.
На дивана седи геносин Инге Кирофф – преподавателката ни
по немски. Тя пък се усмихва само с лявата половина на лицето
си. Инге е съпруга на директора на Строително-монтажния комбинат, другаря Киров – партиен кадър от регионален мащаб.
Тази величествена жена с едър кокал си има любимо занимание – да немцизира българския език! Така в устата ѝ превъзходно става превъзходних, абсолютно – абсолютлих и прочие
други немски инквизиции на коравото българско слово. Нещо,
което се готви да прави и в момента...
Геносин Кирофф се оглежда за жертви – до нея са Роза, стажантката по география и колегата-русист Белов. Засега двамата
са достатъчни и тя атакува – подхваща онази история от детството си, от която на всички ни призлява – как фати Зигфрид (баща
ѝ) говорил от един уличен телефон след една Fräuleinchen*, как
от слушалката парфюмът на младата госпожица се лепнал по
* госпожичка(нем)
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ухото му и как накрая мути (мама) Гертруда го изяла с парцалите.
Но Роза е нащрек.
– Ах, какво дежа вю – възкликва престорено тя и веднага
контраатакува. – С моя баща се случи същото! Бях на две годинки, когато татко се върна от работа, а мама взе да го души като
гонче, после...
– Какво после, Розитхен – прекъсва я Инге и се засмива с
лявата половина на лицето си, – грешите, и то абсолютлих, как
на две годинки ще ми различавате породите? Гонче! На двугодишен кинолог ли ще ми се правите, що ли? Ха-ха-ха!
– Странен листопад – ни в клин, ни в ръкав обажда се Белов, – моля, колеги, забележете дървото: сутринта пламти, а до
вечерта вече е голо – и ни сочи с очи прозореца. – Защо ли се
получава така – уж знаем за присъдата му, а все пропускаме
екзекуцията.
Геносин Кирофф зяпва от изненада, а Белов изпуска очилата
си и опипом ги търси. Чувам гласа му изпод масата:
– Какво ще кажете, Флориан?
– За кое?
– За листопада.
*
Този ракурс ми е любимият – в дъното на стаята, срещу черната дъска. Отляво на чиновете – момичешки плитки, отдясно –
момчешки тилове с врязан белег от фуражките. Над питомците
ми е протегната спасителна десница – Божият кръст, проектиран в рамката на прозореца.
Тръгвам из стаята и шпалирът от обувки ми отдава почест.
Младеж е застинал в страстната поза на богомолец – очевидно се опитва да преписва. Друг издува бузата си с език и
прави същото. Трети забелва очи към тавана – иска да измъкне
пищов от ръкава си. Девойката с лъснало чело и тя се пробва.
Изобщо – организирано поколение от преписвачи.
Тишината звънти.
Обичайната за изпит катастрофичност, обичайните звуци.
Пада тетрадка, изскърцва облегалка, шумол на прелистени
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страници, равен бърз шепот, дишане през запушен нос, пукане
на стави, нервно сумтене.
Разсейвам се с цитатите по стените.
„Революцията не се прави с ръкавици!” – В. И. Ленин,
"Чекистът е човек с хладен ум, горещо сърце и чисти ръце!"
– Феликс Дзерджински.
Мъдрости на Дарвин за произхода ни от маймуните, мъдрости на Мичурин за произхода ни от зеленчуците.
Поглеждам драскачите по чиновете – май ще са последните
строители на светлото комунистическо бъдеще. Децата им ще
строят светлото капиталистическо бъдеще. Прав е Белов – тоя
филм ще ни го прожектират до края. Комунизъм, капитализъм,
капитализъм, комунизъм, комунизъм, капитализъм, една-две
войни за малко касаплък, за оцелелите – първобитнообщинен
строй, феодализъм, капитализъм, пак комунизъм, пак капитализъм...
Ура!
Блажени са вярващите!
Ура!
Блажени са и невярващите!
Ръката, която хвърля тая монета, е една. Виждам лицето на
хвърлящия! Чувам вековния звън на монети. Чувам и кикот в
мрака.
Чувам и кикот в стаята.
Проследявам погледите. Хулиганът на класа, един кръглоглав тип с цирки на врата, прочут, че плюе изкусно като перуанска лама, е протегнал крак извън чина – на подметката си е
написал с тебешир „КУР ЗА ВАС”.
Настава суматоха, пищовите гърмят. Последни, героични опити да се препише. Минута на отчаяние и надежда, на апатия и
припряност. Жестове на възторг, жестове на крушение. Нервни
прозявки, досадени протягания, летящи погледи, сломени рамене.
Звънец.
Край.
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Последно писмо от Индиите
След толкова години без да съм видял и една буква от в(аша)
м(илост), сеньора, в корабите и флотите, които идваха до това
пристанище на Сан Хуан де Улуа/1/, и като съм бил винаги верен
на обещанието си да ви давам вести, всеки път, когато намеря
писар по тези земи, сега, когато съм стар, бял като платно, без
зъби, с подаграта, когато не мога да се обличам, нито да се обувам сам, хасиендата ми в чужди ръце, които ме крадат както могат, и без никого от моята кръв, когото да гледам в лицето, когато
умирам, искам да направя кратък преглед на моя живот в Индиите, за да има в. м. съзнание, че съм бил толкова нещастен, колкото малодушна вие, сеньора, в онази суха земя, където никога
не намерих прехрана, и без душа, за да дойдете да се съберете с
мен веднъж от стоте пъти, които пратих да ви повикат.
Много неща, сеньора, имам против вас. Много настойчиво
ви помолих, в първите дни на живота ми тук, да поискате в Двора продължаването на разрешението ми, за да не ме преследват, докато в. м. не дойде тук, което е голям позор за един семеен да намести костите си в затвора или да се види с белезници
и без грош отвеждан отново към мястото, откъдето е тръгнал,
тъй като в. м. познава нормата, че при завършване срока на
първото пребиваване, жененият мъж го изпращат да заживее
с жена си, ако тя остава в Испания, и е достатъчно едно ваше
разрешение, направено от адвокат, в смисъл да продължа да
пребивавам в Индиите, за да изкарвам прехраната за вас и за
моите деца, за да мога да остана без ощетяване и, така после,
подновявана колкото пъти е необходимо.
Уви!, но от толкова книжа, в които ви молех за разрешението, сеньора, на нито едно не получих от в. м. отговор. И трябваше да се изхитрявам, давайки първо гаранции, че ще дойдете
със скорошната флота, или бродейки избягал в планината при
всеки случай, когато се съзираха корабите, докато вдигнат котва отново, или променяйки си външността и името, за да не ме
разпознаят и да ме обявят за починал, нещо не е рядко тук, тъй
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като в тази земя новодошлите ги поваля треската и падат покосени за миг. И всички тези страдания на вас ги дължа, сеньора.
Че вие, сеньора, мислехте, че всичко е да се дойде дотук и
да се вземат дукатите с пълни шепи, и до втръсване ви казвах,
че първо трябва да се излекуваш от тегобите в морето, че се изстрадва толкова в него, че няма флота, която да не дава мор и,
така, само акостират в целта си по-малко от половината от качилите се на кораба, че останалите всички са мъртви, и други много
непригодни от простудни трески и малария терциана, и, на финала на пътуването, мнозина са тия, които прекарват първия си период във възстановяване и възвръщане на цвета на лицето си.
И това, без да се имат предвид изгубените кораби, които бурята потопява в морето, че два дена и две нощи прекарахме
на кораба Санта Ана в опасност, че дори мачтата се скърши, но
пожела Бог онзи да не е сетният ни час и корабът да не е от изгнилите, за да не ни се случи най-голямото нещастие, че много
кораби са се погубили и се удавиха в тях хората с вещите си и
надеждата си за по-добър живот.
Че аз там започнах с две бръснарски легенчета, чифт ножици,
едно огледало и дървен гребен да обслужвам монасите. И първо
пеша, после на кон, когато имаше с какво да го купя, рано сутрин
тръгвах да обикалям манастирите, за да обръсна колкото монаси
намеря, преди да зазвънят рано сутрин камбаните на църквата.
Че онова не е занятие, с което може да се изкара много и, когато
изпратих книжа до в. м. по дон Педро де Алдама, един много
почтен монах от Санто Доминго, богобоязлив и храбър, който се
връщаше в родината да закупи библии, такива, на които им викат
от Исидро или от Руперто Естефано, тогава, сеньора, моите вести
също не ви трогнаха. И ми е известно, че книжата са стигнали до
ръцете на в. м., защото, със следващата флота, монахът се върна
с библиите и един контрабасист, един тенор и един контраалт,
пеещи и тримата в контрапункт, които трябвало да се докарат
с примамка, защото тук музикантите и певците не печелят почти нищо, и монахът каза, че когато се качил отново на кораба,
книжата вече не били в Търговския дом, че някой дозволен бил
отишъл за тях, сеньора. Така че изгубени не са.
И в книжата аз ви молех за гребен от слонова кост и точила
и още две легенчета за врат и зъби и кътници, всичко, за да
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отворя пътуващ магазин за Сакатекас/2/, че в лош час ви свари,
сеньора.
Мисля си, че на книжата щеше да се обърне повече внимание,
ако ги придружеше добра сума дукати, но аз събирах за едни стоки и се задоволих да изпратя на в. м. чифт златни обеци и раковина от Китай като подарък, че повече не можех, нито исках да се
видя затворен за дългове, и с книжата вървеше пълномощно, че
се задължавам да платя в Мексико до две хиляди мараведи/3/,
но не бе нужно, че в. м. нито обърна внимание на молбата ми,
нито ми написа дори буква, бидейки хартията тъй евтина.
В моите страдания също в. м. не ме утешихте, че аз ви изпратих вести за когато изгубих разум и говор за два дена, че
трябваше да ми сложат вендуза в мозъка, както и когато урочасването или когато ме обраха, или когато бях, всичките ми
крайници парализирани, без ден здраве, след като падна с мен
конят в локва с големи ледове, че изглежда късметът никога не
придружава който не е роден с него, и си похарчих парите по
лоши доктори, които и не знаех дали са такива, защото тук хората назнайват много за измами и трябва да си хитър и да бдиш
да не окрадат всичко или с уловки да ти плячкосат дукатите.
Така че не отворих магазин и с парите, които в. м. чакаше,
купих бъчви за вино да занеса в мините на Сан Мартин/4/, че
в тая земя вино и зехтин са добри стоки и бързо идва печалбата, и опитах с евтино вино, шалове и восък, и работих също на
товарищата и на градежа на мост на реката във Веракрус/5/,
твърде сурова земя по пътя за Сакатекас, за да минават по него
коли и коне, със златото и среброто, вадени оттам с кошове.
И бях художник и позлатявах олтарни украси в църквите, че
това ми дойде от приятелството с едни монаси, от времето като
ходех с легенчетата като сводница от манастир на манастир, но
бе деликатно занятие за моите ръце и в него не се чувствах добре, та направих компания на един търговец и с керван мулета
и трима негри и машинарии за вадене на среброто, отидохме
да отворим земята, за да ѝ вземем металите, които крие.
И, в течение на годините, изглежда в. м. никога не се развълнува да види мое писмо, нито се постара да дойде където съм,
може би вслушвайки се в тези, които тръгваха оттук, със завист и
без два реала, които ме изкарваха порочен и играч и дори водещ
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извънбрачен живот с индианка, че не можете да бъдете толкова
глупава, сеньора, да се доверявате на много съмнителни хора, че
някои, които идват оттам също и на мен ми донасят такива вести,
които късат нервите, но до ден днешен аз се доверявам на в. м. и
то, като още не сте ми написали нито буква, че което Бог е съединил, не може да бъде бързо разединено със злословието.
Занятията тук, сеньора, са такива, че се променят от година
на година или когато вятърът задуха накъм друга страна щастието. Че аз имах роби, които ми намотаваха коприната, и също
откарах друга партида делви с вино в Теуантепек/6/, и работих в корабостроителниците на краля, и замалко да се запиша
войник за похода в Малуко/7/, но добре че тогава станах земеделец, с два чифта волове, за да обработвам земята и керван
коне, за да добия житото, което продадох в Мексико направено
на брашно, но доста работа беше и се върнах към говедата и
купих хиляда овни, че един струва четири реала/8/ и не трябва
да се ходи далече, за да им се даде храна, че добра е тази земя
за всичките животни, сеньора.
И за година им изкарах от овните повече от хиляда песос, и
ги употребих за стоки, които да откарам в Сусустепекес/9/, че в.
м. ме мисли за развличащ се с индианки и плуващ във вино, а
тук два литра и половина струват шест реала, сеньора, и е скъп
порок, а аз с кокалите си от една страна на друга, събирайки
пари за добра хасиенда, която, в днешния ден, сто пъти добре
спечелена вече я имам.
И тия книжа, които пиша, ви изпращам по два начина, да
не би да се изгубят по единия, и за последен път пращам да ви
повикам и да дойде в. м. с един от женените синове и жена му,
и знайте, че с тоя хабер идват писма за Педро де Теруел и пълномощия, че му се доверявам, и този кабалеро ще ви извади
разрешително и ще ви уреди провизиите за кораба, и елате в.
м. снабдена с всичко за толкова дълго пътуване, да не липсва
вода, всичките плодове изсушени, бадеми и лешници колкото
може, и оцет и зехтин и вино, и риба тон, и дузина кила от акула
и друга от осолена риба, и четири-пет кила нахут и две-три калъпа сирена, два свински бута със сланината, и няколко кокошки за бульони и омлети. И не се бавете в. м. зарад неизгодна
продажба на имота, който там ще имаме, и изгорете оная ми-
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зерия, че тук ще намерите всички какво да ядете и да живеете
нашироко, което, накрая, аз го постигнах и не без трудове.
Да дойде синът с удостоверение, че е стар християнин, и в. м.,
като първа сеньора, си донесете тънка наметка, каквато тук се
носи, и фуста с три реда златни волана и две вълнени жакетчета, че
искам да ви видя както ви обикнах, когато бяхте девойка, и купете
две ракли да сложите колкото може повече бельо и чаршафи за
легло с мрежа, и вземете за пътуването една каюта и не излизайте
от нея, сеньора, защото ако не, всичко ще окрадат, и да се грижи
синът, който с в. м. ще дойде, за жена си и честта си. И не забравяйте прислугата, една робиня и един роб негър, които да прислугват
в морето, и не слизайте за разхладителни напитки по пристанищата, че моят побратим Алонсо Франко, когато оттам идвахме, от
кораба на суша и от суша на кораба, последният път когато да се
качи на кораба от пристанището до палубата и падна в морето и
удавен го извадиха, сеньора, пазете се и Бог да ви пази.
Този е последният път, когато пращам да ви повикам, сеньора, и като не се възползвам от укори или небивалици, достатъчно е да кажа тия думи, че ако случайно не дойде в. м. с първата
флота, която оттам тръгва, със син или без него, и дори без риза
на гърба и с душа в гърлото, ако по друга форма не е могло,
всички ще ви смятам за умрели, и щото без здраве не мисля
да прекарам там колкото ми остава живот, че макар стар, на
богатия мъж не трябва да му липсва неговата закрила, и тук не
се губи чест за това, на тия хора ще остане моята хасиенда, че
онова, което Бог дава, скоро трябва да се остави на тоя свят.
Последен път Ви пиша, сеньора, и вече няма да видите, ако не
мен самия, мое писмо, и ако в. м. в оная бедна земя остане, дайте
си сметка, че през целия си живот ме познавахте, и също децата,
че вече не знам какви са, че пробват повече от хляба, който друг
им дава, отколкото от своя собствен, и не се вълнуват от своя стар
и болен баща, без коса и без зъби, и в пълна самота умиращ.
И искам само преди да умра да мога да видя в. м. с моите
очи, сеньора, че съм готов да подмина вашите обиди и забрава,
и всички Бог ги държи в ръката си.
(На моята възжелана и скъпа жена Хуана Санчес, в Теруел,
в кралството Арагон, до къщата на моя сеньор Хуан Еспиноса, свещеник).
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Бележки:
/1/ Христофор Колумб (Генуа, Италия, 1451-Валядолид, Испания, 1506). Италианският мореплавател, погребан в град Санто Доминго, Доминиканска република, до
последно е смятал, че на 12 октомври 1492 г., начело на експедиция от три испански
кораба с общо 90 човека, е открил пряк път към Индия и Китай през Атлантика. Санто
Доминго, основан през 1496 г. от брат му Бартоломе Колумб, се приема за първото
европейско установяване в Индиите и седалище на първото испанско колониално правителство в Новия Свят. За отбиване на пиратските и корсарски атаки срещу Испания,
през 1519 г. конкистадорът Ернан Кортес (Меделин, Естремадура, Кралство Кастилия,
1485-Кастелеха де ла Куеста, Испания, 1547), достигнал до островчето Сан Хуан де Улуа,
срещу бъдещия град Веракрус на материка, построява крепост и основава първото укрепено селище в Мексиканския залив, откъдето се отправя във вътрешността и завладява Мексико. – Б. пр.
/2/ Сакатекас е столичен град на едноименния днешен щат на Мексико. Името му
идва от туземците сакатеки и произтича от названието „сакате“ на науатл за „трева, пасище, камъш“, обозначаващо жителите на местност, където изобилства тревата сакате.
Основано през 1546 г. от Де Толоса, селището Минас де лос Сакатекас, „Цивилизаторът
на Севера“, е смятано за главен колонизатор на севера във вицекралството Нова Испания. – Б. пр.
/3/ Мараведи е монета, сечена от 1087 г. в Испания и Португалия и именувана по
арабско-испанския златен динар „маработино, алморабитино“ на династията на Алморавидите. От средата на 13 век преобладават сребърните бели мараведи, а от 16 в. се секат
само медни. Златни са дукатът (равен на 375 мараведи) и ескудото (400 мараведи). След
откриването на Америка медните мараведи са първите испански монети в обращение на
колониалните острови, наричани и „пиратски пари“. През 1848 г. мараведите са заменени от реали, а от 1869 г. основна парична единица става песетата. – Б. пр.
/4/ Сан Мартин де Идалго е общински град в мексиканския щат Халиско. Основан
е през 1540 г. на мястото на индианско селище при покръстването на местния вожд,
касик, и е наречен Сан Мартин де ла Кал поради обилието на мини. Новото име е от
края на 19 в. – Б.пр.
/5/ Веракрус e пристанищен град и община на Мексиканския залив, основан като
база на Ернан Кортес през 1519 г. като Ла Виля Рика де ла Вера Крус (Богатото селище
на Истинския кръст). Той е главно пристанище на Атлантическия океан за Нова Испания.– Б. пр.
/6/ Теуантепек е провлак в Мексико, най-късият път между Мексиканския залив и
Тихи океан. Разстоянието между Атлантика и Пасифика на места е само 200 км и е бил
основен маршрут преди отварянето на Панамския канал. Името му идва от това на град
Санто Доминго Теуантепек, щат Оахака, на науатл означаващо „ягуарски хълм“. – Б. пр.
/7/ Походът в Малуко се споменава в Евангелическата работа, апостолическите занятия на работниците от Компанията на Иисус, основаване и развитие на
тяхната провинция на Филипинските острови (Мадрид, 1663). Автори на първата
част са Франсиско Колин и Педро Чирино, а на втората част, История на провинцията
Филипини на Компанията на Иисус (Манила, 1749) автор е Педро Мурильо Веларде.
Йезуитските автори описват историята на първите открития на Архипелага на Сан Ласаро, част от който са островите Малуко, в Ориенталския океан в началото на 16 в. от
португалци и испанци от Новия Свят. – Б.пр.
/8/ Реалът е сребърна монета, сечена от 14 век в Кастилското кралство, циркулираща в Кастиля и американските колонии до средата на 19 век. 1 реал е на стойност
34 мараведи, а 1 златно ескудо е 16 сребърни реала. Песото ($) се сече за първи път в
Мексико от 1535 г. по подобие на монетата от 8 реала. Името се употребява досега в 8
страни в Латинска Америка и Филипините, а в САЩ до 1857 г. едно мексиканско песо е
равно на долар. – Б. пр.
/9/ Сусустепекес, днес Сан Антонио Сучитепекес или Сан Антонио Сучи в Гватемала.
Б. р.

Ана Мария Навалес, „Последно писмо от Индиите“. Разкази от двата бряга, Сарагоса: Прамес, С. А., 2001.
Превод от испански: Рада Панчовска
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Йона и рибата
Старецът изниква тихо изсред тъмите и ни казва, че се нарича
Йона/1/ и че е син на Аматия, от племето на Завулон/2/, пети от
малките пророци. Казва ни също, че можем да намерим историята му в Стария завет. Появата му ни свари изненадани. Рамон му
казва, че от доста години нито Рамон, нито аз четем Библията, че
сме изгубили способността си да мечтаем и че можем да вярваме
само в онова, което виждаме с очите на тялото. Обяснява му също,
че сме журналисти и че сме на плажа, очаквайки НЛО, което, както
казват, прекосява всяка нощ небесния свод от север на юг. Старецът изглежда поразен. Сяда до огъня и разбърква жарта с края на
бастуна си. Твърди, че Библията е книга, пълна с чудесни истории,
в които е нужно да се вярва. Много добре, го помолва Рамон. Разкажете ни Вие самият своята история. Старецът вдига поглед към
небосвода. Луната се измъква от облака, който я беше прихванал,
и зад гърбовете ни, някъде по плажа, лайва куче. Една нощ като
тази, спомня си Йона, вдигнах поглед към небосвода и разчетох
по звездите волята на Бог. Трябва, каза ми Господ, да държиш проповед срещу грешния град Ниневия/3/. Че когато ниневийците те
чуят да говориш, да съжалят и да се покаят.
Рамон цъка с език. На стари грехове, шепне, ново покаяние.
Йона приема, че не става въпрос за лесна заръка. Казва, че го
съкрушила отговорността, че се уплашил и решил да дезертира.
Страхът е свободен, отбелязва приятелят ми, вадейки от калъфа
полевия си бинокъл. Старецът си спомня, че избягал в Яфо/4/,
което е било морско пристанище в Палестина, и се качил на кораб, който се отправял за Таршиш, в Киликия/5/. Къде се пада
това?, разузнава Рамон. Йона му обяснява бавно. Киликия е
била район в азиатска Турция, блатист и целебен, който прекосявали хетските войски, отправящи се да завладеят Сирия. Казва после, че онова бягство не му послужило за нищо, защото
няма човешки син, който да може да избяга от божата воля. И
си спомня, че господ извил силен вятър, че се разбушувало морето и че корабът, с който пътувал, рискувал да потъне.
– Моряците се уплашиха – продължи. – Хвърлиха багажите
във водата, за да облекчат съда. Аз спях в дъното на кораба. Как
е възможно да спиш в тези моменти?, ме попита лоцманът, съ-
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буждайки ме. Защо не призовеш твоя Бог, да видим дали ще ни
спаси? Аз не знаех какво да отговоря и моряците разбраха, че
оная буря не е нормална и че е можело да бъде предизвикана
само от тежките грехове на някой, който пътува с тях. Йона се
прокашля, за да си прочисти гласа. Разбраха ли, че виновният
сте Вие?, пита Рамон. Не изглежда, при все това, много заинтересуван от отговора, който може да му даде Йона. Единственото, което го интересува в тези мигове, е НЛО-то, което може да
се появи в най-малко очаквания момент. Йона въздъхва отново. Наистина, моряците открили, че единственият виновен за
бурята бил той. Попитали го какво е занятието му и защо бягал
от лицето на Бог и той им казал, че е евреин и че се страхувал от
Господ, творец на небето и на земята. Моряците се уплашили
още повече, защото морето, вместо да се успокои, се надигало
все повече. Йона ни казва, че бил самият той, който помолил
моряците да го хвърлят зад борда. Казал им, че ако го направят, водите ще започнат да се успокояват. Моряците загребали
отново да видят дали могат да се приближат към брега и да се
спасят, без да е нужно да го хвърлят във водата, но не можели
да напреднат, защото вълните били вече като планини.
Струва ми се впечатляваща история, изказва мнение Рамон.
Йона навлажнява устните си с език. Моряците го хвърлили накрая във водата и в онзи същия миг – гласът на стареца трепка, когато ни го спомня – се уталожило божието възмущение
и морето внезапно се успокоило. Моряците разбрали тогава,
че Богът на Йона е единственият истинен и когато стигнали на
сушата, поднесли приношения на бога на евреите и казали на
всички, че са били свидетели на чудесата, които върши всемогъществото на Господа.
– Най-големите чудеса, въпреки това, предстояха все още да
се случат, – продължава да си спомня Йона. Рамон е започнал
да изследва небосвода с огромния си полеви бинокъл. Разкажи
ни какви чудеса бяха онези, казва, без да престава да инспектира звездите. Йона ни разказва, че Господ бил приготвил една
огромна риба, която го глътнала, и че три дни и три нощи редял
молитви в корема на онова чудовище. Това вече не мога да го
повярвам, мърмори Рамон. Аз се решавам най-накрая да се намеся. Каква риба беше онази?, питам Йона. Старецът казва, че
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някои мислели, че става въпрос за кит, но че други казали, че не
може да е било кит, защото нито гърлото, ни кухината на онази риба са достатъчно големи, за да се погълне и задържи цял
човек. Не липсвали такива, които предположили, че животното,
което погълнало Йона, е било една акула морско куче, или ламя.
Вече не са останали животни от този вид, отбелязва Рамон, обръщайки бинокъла към съзвездието Андромеда. Има нещо, освен
това, което не разбирам докрай: какво имате предвид, когато говорите за кухина? Не е ли то нещо, което е в сърцето?
Йона не знае сега какво да отговори и отново му се притичвам на помощ. Обяснявам на Рамон, че кухина, в действителност, е дума, която произхожда от латинската ventriculum, умалително от venter, тоест, от корем. Нещо като коремче. Това е
името, казвам на моя приятел, което се дава на някои празнини на организма. Йона държи погледа си втренчен в жаравата
на огъня. Гласът му става по-дълбок. Казва ни, че най-голямото
чудо, което извършил Господа, не било, че е имало в морето
риба с достатъчни размери, за да го погълне цял и да го държи
в корема си, а фактът, че веднъж погълнат от онзи кит, ламя
или морско куче, онова животно не го е разкъсало, нито го е
удавило с топлината си, нито му е попречило да диша. Имах
достатъчно да преживея в плен, казва Йона.
Нощта захлажда все повече. Вълните продължават да се
разбиват леко върху пясъка и звездите остават да блещукат
на местата си. Може би питагорейците имат право, мисля си.
Може би е вярно, че всяка една от тези звезди си съответства
с една музикална нота. И докато мисля всичко това, си спомням, че Физиологът/6/ говори за китообразно, което се нарича
аспидокелоний, голямо колкото остров и с външност на дявол:
имало мореплаватели, които акостирали корабите си на хълбоците на онова чудовище и които палели огън и готвели на гърба
му. Когато китообразното започвало да се изгаря, се цопвало
внезапно във водата и плувало като стрела към дъното на морето, удавяйки всички хора и всички кораби.
Рамон казва, че може би е било някой такъв аспидокелоний рибата, която глътнала Йона. Кучето залайва пак, вие далечна сирена
зад гърба ни и Йона въздъхва. Подхваща отново нишката на своята история и ни казва, че в продължение на три дена и три нощи
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е бил в корема на рибата, каквата и да е била, и че, в бедата си,
призовавал Господа. Според това, което ни разказвате, Вие не сте
човек, който се обезсърчава лесно, мърмори Рамон, почиствайки
стъклата на бинокъла с цигарена хартия. И добавя, че никога не е
уместно да се губи надеждата, дори и бидейки затворен в стомаха
на риба. Знаете ли какво казват в Русия по този повод?, пита после.
Йона го гледа в очите и свива рамене. Може би е първият път, когато чува да се говори за Русия. Руснаците, казва Рамон, казват, че
където цари надеждата, не съществува никогаж зима.
Йона се съгласява кимвайки и продължава да ни разказва,
че в дъното на сърцето си пазел жива надеждата в Господа, и
че, като минали трите дена и трите нощи, когато вече се бил
очистил и бил готов да произнесе проповедта в Ниневия, Господ заповядал на рибата да го повърне на сушата, за да може
да изпълни мисията си.
Рамон отново фокусира съзвездието Андромеда. Трите найбляскави звезди на онова съзвездие са на еднакво разстояние
една от друга и се намират в продължението на Квадрата на
Пегас. В това създездие е също така най-отдалеченото небесно
тяло, което може да се види с просто око в ясна нощ.
– В края на краищата, вече е време да говорим сериозно –
казва Рамон, поставяйки обратно бинокъла в калъфа. – На мене
ми се струва, че онова, което Ви се случва, е съвсем лесно да
се обясни. Чиста драматична фикция, господине мой. Знам, че
тълкувателите не са привърженици на чисто аналитично психологизиране на Библията, но въпреки всичко, което могат да си
мислят онези господа, ясно е, че екзегезата/7/ на Библията не
се освобождава от психологичното.
Йона разбърква жаравата в огъня с бастуна. Героят, продължава Рамон, изчезва на Запад по време на буря, погълнат от голяма риба, през цялата нощ рибата пътува с героя във вътрешностите си и на следващия ден го повръща на брега на Изтока.
Героят, тоест, Слънцето, се появява отново от Ориента. Не ви ли
се струва един чудесен мит?
Йона продължава да не проронва дума. Ще Ви го кажа с други
думи, продължава жестоко Рамон. Дори Вие да сте наистина Йона
от Библията, нейният мит не би ви принадлежал напълно. Онзи
мит, в действителност, принадлежи на световния фолклор. Темата
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за кита, който по-глъща новопокръстения след посвещаването, се
среща и сред полинезийците, а дори и сред лапландците. Слънцето в стомаха на рибата. Колоритът и атмосферата се променят
според народа или епохата, но съдържанието ѝ остава неизменно. Митовете са прости и точни отговори на великите феномени
на природата и на не по-малко големите мистерии на човешката
душа. Също като слънцето, съзнанието се събужда всяка сутрин,
след тъмната и опасна нощ, за да се спусне пак през нощта, уморено и пусто, в непознат сън. Издигане и спускане, сутрин и вечер,
събуждане и заспиване. Ето цикълът, който се повтаря непрекъснато в природата и в човека. Разбирате ли го сега?
Лаенето на кучето се превръща внезапно във вой и откъм
града стига до нас отново сирената на линейка. Вече е преминала полунощ, но ко-рабът на извънземните не се появява. Мисля, че е по-добре да ви оставя на мира, въздиша Йона, надигайки се. На път съм да го помоля да остане още малко с нас, но
после мисля, че е по-добре да си отиде. Може на друго място
да намери по-любезна аудитория. Запалвам цигара, протягам
пакета на Рамон и Йона, междувременно, се изгубва в тъмите.
Бележки:
/1/ Йона е пророк от Стария завет, син на Аматия, името му на еврейски означава
„гълъб“; живял е в Гетефер, Галилея, близо до Назарет. – Б. пр.
/2/ Племето на Завулон – Завулон е роден в Месопотамия като десети от дванадесетте сина на Яков, сред шестте от Лия – е доста многобройно; след Изхода на евреите от Египет на Завулоновото коляно е отреден голям дял в северозападен Ханаан
от Средиземно море до Генисаретското езеро; сред прочутите им градове са Назарет
и Кана. – Б. пр.
/3/ Ниневия е един от най-древните градове на земята, на левия бряг на река Тигър
в Асирия; процъфтяващ през VIII-VII век пр. н. е., библиотеката му е съхранявала повече
от 30 хиля-ди клиновидни таблични плочки с древни текстове. – Б. пр.
/4/ Яфо или Яфа е едно от най-старите селища в света, важно пристанище на древен
Израел; споменава се от 15-14 век пр. н.е., от 1950 година е обединен с Тел Авив. – Б. пр.
/5/ Киликия е историческа област, разположена на югоизточното крайбрежие на
Мала Азия; оттам произхожда апостол Павел. – Б. пр.
/6/ Физиолог, първият познат бестиарий, е от Александрия, ІІ век от н. е.; като средновековен литературен жанр представя сборник с илюстрации и алегорични сказки за
съществуващи или фантастични животни, разказани от естественика с поучителна цел.
– Б. пр.
/7/ Екзегеза – тълкуване, изясняване и обясняване на библейски текстове и по-общо филологическо интерпретиране на литературно произведение. – Б. пр.

Хавиер Томео, „Йона и рибата“, антология Библейски разкази. Барселона: Монтесинос Едитор, С. Л., 1994.
Превод от испански: Рада Панчовска
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КРИТИКА И
ЕСЕИСТИКА

Чеслав
МИЛОШ
(1911-2004)

СВЕДЕНБОРГ И ДОСТОЕВСКИ
А. – Твърдиш, че може да се напише изследване със заглавие
„Сведенборг и Достоевски“. Но литературата за Достоевски
е огромна, на разни езици и самият факт, че подобна мисъл
досега не е хрумвала никому, признай, подрива доверието към
твоята тема.
Б. – Един голям дял би трябвало да бъде посветен на причините, заради които се случва това. Ще е глава за „слепите точки“ в чувствителността на хората от първата половина на ХХ век.
Изследванията по Достоевски позволяват да ги оформим окончателно като цял канон между годините 1900-1950. Наричам го
канон, защото тогава се появяват принципни съчинения за този
писател и значителни водещи методи на интерпретация. Първата фаза спада към епохата на руския символизъм и тя всъщност
ще бъде предмет за разсъждение в тази статия.
А. – Защо пък именно епохата на руския символизъм?
Б. – Не само на руския. Т.нар. символизъм, независимо от неговите разновидности из различните страни, трябва да усеща своята
генеалогия. Учеха ни, че големият патрон на символизма е Бодлер.
И дори едно негово стихотворение се цитираше (като студент в Париж трябваше да го уча наизуст) като един вид програмно. Това
беше сонета „Соrrespondances“.1 А и заглавието, и съдържанието
на сонета са взети от Сведенборг.2 Поколението на Балзак, както
и следващото – на Бодлер – са черпили с пълни шепи и еднакво
от Сведенборг, макар да го признават без желание. Но по-късно
в Европа настъпва епохата на „научния мироглед“ и Сведенборг
решително е превърнат в tabu, с когото се занимавали само маниаци, последователи и членове на сведенборгианската Църква
на Новия Йерусалим, действаща главно в Америка. Да не забравяме, че като литературно и артистично движение символизмът
е толкова уплетен в трезвостта на „научния мироглед“, че накрая
поети, художници и критици отглеждат позитивистични поверия.
Бунтувайки се против тях, неведнъж те стигат доста далеч с различни необичайности. Обаче тогава това не проличава, камо ли
за ярък случай като Сведенборг. И е доста показателно, че руските
критици, писали за Достоевски преди 1914 г., не искат и да знаят
за големия шведски майстор на въображението.
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А. – Означава ли това, че в даден момент настъпва промяна и днес на Сведенборг се гледа другояче?
Б. – Ще дам два примера за безсилие от първата половина на
столетието. През 1922 г. Карл Ясперс публикува своята книга за
шизофренията,3 където като типични шизофреници той анализира Стриндберг, Ван Гог, Сведенборг и Хьолдерлин. През 1936 г.
Пол Валери написва предговор към книгата на Мартин Лам за
Сведенборг,4 преведена от шведски на френски. Тази книга на
Лам е прилежна, позитивистично трезва и толкова плитка, че ще
се въздържа от каквито и да е заключения, но ми е трудно след
прочита ѝ да приема тезата на Ясперс, че Сведеборг страдал от
умствено разстройство. Но нали Сведенборг, безгрижният всеобщ любимец на обществените кръгове в Стокхолм, описал пътуването си из Небето и Ада, като уверявал как разхождайки се
например из своята градина, лесно се пренасял в света на духовете. Впрочем Валери е в затруднение и отхвърляйки както подозренията в шарлатанство, така и умопомрачението, се постарава
да обясни подробно „състоянието“ на Сведенборг като предел
между сън и наяве. Като проницателност за един Валери това е
слабо и неубедително, нещо повече, тук той изобличава себе си
и не само това, но и всички свои съвременници, като си признава двойния аршин. Защото, малко или много, то така изглежда:
действителен единствено е светът на „научните закони“, над който се въздига въздушната сграда на епифенóмените,5 – творения
на човешкия разум, заслужили да бъдат възприемани с пределна толерантност, тъй като са неподсъдни, над истината и фалша,
подчинени само на закона на своята форма.
Т.нар. символизъм, спъван от науките на ХІХ век, не си вярва, а езикът на картините, език на по-дълбоките от съзнанието
залежи, става център на внимание за психолози и антрополози
малко по-късно, но ако ще говорим за широк обхват – твърде
късно. Този път едва ли културни факти като пренасяне полемиката между привържениците на Фройд и поклонниците на Юнг
върху англосаксонска почва ще успеят да съдействат за нова рецепция по въпроса за Сведенборг. Ще отбележим само, че Сведенборг е писал почти без изключения на латински и че, макар и
в поколението на романтизма да е имало хора, владеещи незле
латински, на европейския континент го четяли в малобройни
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френски адаптации. Освен това по-късно, когато ползването на
латинския намалява, той не бил вече лесно достъпен писател.
Другояче е в англосаксонските страни, където преводите на негови съчинения, като се започне от първите издания още през
ХVІІІ век, никога не изчезват от книжарския пазар. Включително
в Америка той има почитатели; един от тях е философът и теолог
Хенри Джеймз-старши, баща на философа Уилям – основател на
прагматизма, и на романиста Хенри.6 Сравнително до неотдавна
Сведенборг се намираше и то само косвено в орбитата на литературните изследвания, благодарение на нарастващото значение на Блейк,7 който не единствен бе изпитал влиянието му. Но
действителният разцвет на „блейкологията“ настъпи едва през
втората половина на нашето столетие.
Не мисля обаче, че днес някъде е изобретено средство, което
да позволи формулиране на Сведенборг. Съществен тук е научния поврат през ХVІІ и ХVІІІ век и настъпилата секуларизация в
мисленето. Сведенборг е универсален учен, защото бил геолог,
член на Кралската Рудодобивна комисия, физик и физиолог с гениални, както ни уверяват историците на науката, идеи. Но изпада
в тежка вътрешна криза, когато внезапно осъзнава накъде води
науката: до отслабване на християнската религия и – в далечните си последици – до обезсмисляне на всички ценности. От тази
криза възниква новия Сведенборг, визионер и теолог. Тук няма
да се занимаваме с това, къде е разделителната линия между
„нормалността“ и „ненормалността“. Ако истинската шизофрения започва там, където е нарушена комуникацията с останалите
хора, подозренията за такава у Сведенборг, както и при Блейк,
са неоснователни. Трудността, с която се сблъскваме е, че делът
литературна конвенция при оформянето на сведенборгианските
схващания или както и да ги назовем, най-вероятно означава, че
не се поддава на точно определение. ХVІІІ-ят век обича да създава измамни в „достоверността“ си разкази за пътувания и приключения, та не е чудно, че ни е дал чрез перото на Сведенборг
описание и на пътуване в отвъдния свят. Само че символиката
тук достига истинско голямо напрежение, пред което нахвърляните, субективни символи на поетите откъм 1900 г. бледнеят. Тъй
като езикът на Сведенборг (подобно на онези, които преди него
пътували в отвъдното – Данте, Милтън) си служи със символи за
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постоянни, непоклатими значения, а цялата му система, описана
със същия език, носи видните белези на рационализма от ХVІІІ
век – тази сплав стряска и обезпокоява читателите му.
А. – В какъв смисъл Достоевски би се оказал въвлечен в подобно изследване?
Б. – В двойствен. Първо, струва си да се спрем при вероятното
влияние на Сведенборг върху автора на Престъпление и наказание. И второ, христологията на Достоевски на места е не по-малко
енигматична, ако я съпоставим с христологията на Сведенборг.
А. – Очевидно трябва да знаем, че Достоевски е познавал
съчиненията на Сведенборг.
Б. – В книгата на Леонид Гросман – позовавам се на
нея, защото е на авторитет – Семинарий по Достоевски8
намираме каталог на книгите, които романистът притежавал в библиотеката си. Между останалите фигурират
и книги на А.Н. Аксаков. Той е един от по-малко познатите Аксаковци – онзи, който се занимава със спиритизъм.
За спиритичните сеанси в Петербург Достоевски пише в
Дневник на писателя за 1876 г.9 Но нас ни интересува Аксаков като преводач на Сведенборг на руски. Руската версия на „De Coelo et Еjus Mirabilis, et de Inferno“10 излиза в
Лайпциг през 1863 г.; адаптацията (или превод, трудно е
"Ф.М. Достоевски",
да установим, изданието не се намери) на глави от ЕвагеЛ. Гросман (1965)
лието на св. Йоан в интерпретация на Сведенборг, също в
Лайпциг, през 1864 г.; и пак в Лайпциг, значително по-късно, защото годината е 1870, излиза съчинение на Аксаков за Сведенборг. И
трите книги Достоевски притежава в своята сбирка и явно се интересувал от предмета, щом ги е купил.11 В коментар към публикувано от него писмо Гросман пише: „Отделно, достоен за внимание
е интереса на Достоевски към Сведенборг“. „В мистичните поучения на Зосима за молитвата, за ада и за нашето съприкосновение с
други светове, тези книги биха могли да повлияят“.12 Но доколкото
знам, никой не възприема внушението на професор Гросман.
А. – Приносите са неблагодарно нещо. Обикновено трудно
разбираме, с чие посредничество някоя идея или замисъл достигат даден писател.
Б. – Сигурно. В сбирката си от книги Достоевски разполага например с две френски издания на съчинения на Балзак. И чете
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Балзак отдавна, от младини. Макар че Балзак не познава добре
Сведенборг, от друга страна и все пaк бил негов поклонник, дори
можем да посочим като „сведенборгиански“ романите му Серафита и Луи Ламбер.13 Но ще ограничим областта на нашите очаквания само с една творба на Достоевски – Престъпление и наказание. Започва да пише романа си през 1865 г. във Висбаден, а
е известно, че по време на пътувания в странство той жадувал за
руски книги. Най-вероятно тогава си е купил или доставил съчинението на Сведенборг в превод на Аксаков, наскоро издадено
в съседния Лайпциг. Тъканта от символи в Престъпление и наказание е толкова богата, че няма как да не помислим за сведенборгианските кореспонденции, или – както ги превел Аксаков
– съответствия. Според Сведенборг това сякаш са „обективни“
символи, намиращи се в самата структура на вселената – и езика.
Но да оставим проследяването им на друг, да се съсредоточим и
ограничим в личността на Свидригайлов. Това е една от най-загадъчните фигури у Достоевски, като се почне от името – как така
изведнъж литовския княз Свидригайло14 се е превърнал в руски
„барин“? Шляхтичката фамилия на Достоевските, носеща името
си от полученото през 1505 г. владение Достоево край Пинск, оставила следи в кървавите хроники на Великото Княжество през
ХVІ век. Че Фьодор Достоевски признавал потеклото си от тази
фамилия научаваме от книгата на дъщеря му Любов или, както
се е подписвала в емиграция, Еме Достоевская, – книга спорна и
пълна дори с глупости, но все пак съдържаща някои ценни спомени от детството.15 Фамилното име Свидригайлов произлиза от
княза, източен владетел не на литовската, а само на славянската
част от Великото княжество и може би подсказва донякъде идентификацията на автора с тази фигура (въпреки, че Достоевски
е всички лица). Освен това, нека не бъдем съвсем сигурни, че
главен герой на романа е Расколников, защото такъв може да
бъде и неговия двойник Свидригайлов. Въпреки видението за
престъпление без разкаяние, което завладява автора по време
на заточението му в Омск, Расколников би трябвало да бъде разглеждан с по-голяма дистанция отколкото неговия демоничен
познат, останал неразобличен в целия роман. Можем дори да
рискуваме с твърдението, че в тази творба две са престъпленията и две – наказанията, при което второто престъпление, това на
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Свидригайлов, се превръща в „кореспонденция“, съответна на
усещането за вина в себе си.
Но какъв е проблемът на Свидригайлов? В живота нещо му
тежи на съвестта, но за свръхчовек, в какъвто извън доброто и
злото се е превърнал, това е само наглед. Всъщност ненавижда
своята природа, създадена според
него само за зло и съзнава, че човек
като него заслужава вечни мъки. Или
се впуска в грях, посочван от теолозите
като първи от греховете срещу Светия
Дух: „по милост Божия отчаян“. Свидригайлов се разхожда по страниците
на романа не като фантом, а сякаш
извън живота. Подготвя своето „заминаване за Америка“, което в неговата
уста и в тази на Достоевски означава пътуване към Преизподнята – да
припомним напр., как си представят пребиваването в Америка "Ф.М. Достоевски"
рисунка
Шатов и Кирилов от Бесове. Очевидно Свидригайлов не възнамерява да пътува, а да изпълни присъдата над себе си и да се
самоубие. Напомня съвсем осъдените, описани от Сведенборг и
подобието дори удивлява, може би поради неволното обединение на първите срички в двете имена: Свед и Свид.
У Сведенборг преизподнята е съградена върху „кореспонденции“, значи всичко, което заобикаля осъдените е проекция на техните духовни състояния и се случва така, защото всяко видимо и
осезаемо нещо има своето друго и дори реално съществуване
в човешкото въображение, където служи за знак на стойност,
т.е. или на добро, или на зло. Адските челюсти, описани от Сведенборг, често изглеждат като мрачни улици от най-бедняшкото всекидневие в големите градове, главно Лондон, където той
дълго живял. Повечето от тях са житейски картини на мига, вече
извън фиксираното време. При това Бог не порицава Преизподнята. Картините на небесна радост за осъдените са отблъскващи
и всъщност в книгата, преведена от Аксаков, можем да узнаем,
че при бягство от общуване с изявени духове, попадаме на присъствието на себеподобни. В Братя Карамазови, в поученията на
Зосима за Ада, Достоевски също споменава подобния напълно
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самоволен избор на „място“, макар че думата е недостатъчна,
по-скоро „място“ е само проекция на вътрешното състояние.
За нашите цели е важно, че пъклите у Сведенборг са много.
Толкова, колкото са човешките индивидуалности. Позволявам
си да взема от рафта същата книга, която е чел Достоевски и да
цитирам:
„Всяко зло е безкрайно разнообразно, също като всяко добро; това обаче не го разбират онези, които имат само проста
идея за всяко зло – за презрение, за неприязън, за омраза, за
отмъстителност, за коварство, както и за други подобни; но нека
се знае, че всяко такова зло съдържа толкова видови отлики, и
отново толкова подвидови различия, че цяла дебела книга не
ще стигне да се изброят. Адовете са тъй отчетливо подредени
според различията на всекиму присъщото зло, че няма нищо
по-подредено и по-отчетливо. От тук може да се установи, че
те са безброй“.16
Когато по страниците на романа срещаме Свидригайлов, той
живо търси места, съответни на неговото отчаяние от скука, на
неговата акéдия.17 Макар, че е заможен, избира мизерно мебелирани стаи, треторазредни смрадливи гостилници, евтини мръсни
хотели. Щом съм казал, че сведенборгианските „кореспонденции“ имат обективен характер, ще е необходимо тук да внеса
едно уточнение, защото някои явления са амбивалентни и функцията им като символи се променя в зависимост от свързването
им с други. Така в Престъпление и наказание е с дъжда и влагата
– за Свидригайлов те не са живителни, а унили, свързани са с вътрешния му застой и пустота. Тук само се натрапва сравнението
с подобната функция на дъжда и влагата в потискащия разказ на
Достоевски Бобчето,18 с разговорите на умрелите в гробището.
По особен начин Свидригайлов си представя какво очаква хората след смъртта, и най-вече него самия. Разговорът им с Расколников е една от най-странните сцени в световната литература:
„– Аз не вярвам в бъдния живот – каза Расколников.
Свидригайлов седеше замислен.
– Ами ако там има само паяци или нещо от този род – каза той
изведнъж.
„Той е луд“ – помисли си Расколников.
– Ние все си представяме вечността като идея, която не може
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да се разбере, нещо огромно, огромно! Но защо непременно огромно? Ами ако изведнъж вместо всичко това, представете си,
там се окаже една стаичка, колкото селска баня, опушена, а по
всички ъгли паяци – и това е цялата вечност. На мене, знаете ли,
понякога така ми се привижда.
– И нима, нима вие не си представяте
нищо по-утешително и по-справедливо от
това! – с болезнено чувство възкликна Расколников.
– По-справедливо? Откъде да зная,
може би именно това е справедливото и,
знаете ли, аз непременно нарочно бих направил така! – отговори Свидригайлов, усмихвайки се неопределено.
Някакъв студ изведнъж скова Расколников от този отвратителен отговор.“ 19
А. – Признавам, че за първи път, блгодарение упътването на Сведенборг, този
диалог престава да бъде ексцес във фантазията на Достоевски, сякаш е някакво
чудовищно остроумие.
Б. – Мисля, дори това е мое откритие, че в христологията на
Достоевски по-голяма важност придавам на наблюденията, отколкото на въпроса за „влиянията“. За което – след малко. Засега
ще се придържаме към захванатата нишка. За дълбоката, по-дълбока и доста неуловима идентификация на автора със Свидригайлов, а не с Расколников свидетелстват, според мен, сънищата на
Свидригайлов преди самоубийството. Там се появява натрапчивия мотив за съблазняването на невръстни, за насилието срещу
деца. Но Достоевски не бил „нашият маркиз дьо Сад“, както го
нарекъл Тургенев. Ограниченията в този мотив, засягащи биографията на Достоевски, не бива да ни заобикалят, досатъчно е да
се убедим, че несправедливостта към деца, обикновено спрямо
малко момиче, е усещана от неговите герои като нравствен ужас
– помним „Изповедта на Ставрогин“ в Бесове.
Отначало в съня си Свидригайлов вижда обсипан с цветя ковчег и в него много малко, дете направо, момиченце. Можем да се
досетим, че тази невръстна Офелия се е удавила заради него. Но
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първият сън е само подготовка за много по-страшен втори. Той се
намира в хотелче, където живее и (така му се присънва) малко момиченце, 5-годишно, изоставено, плачещо. Случилото се е сън на
Свидригайлов за собствената му хуманност, защото той успокоява
плача ѝ, взима я на ръце, отнася я в стаята си, слага я в леглото, завива я с юргана. И тогава неговата представа за собствената хуманност
се променя решително. Внезапно върху себе си Свидригайлов усеща погледа ѝ изпод премрежените мигли и това е поглед на съблазнителка. Посредством този сън на преден план излизат две негови
разсъждения, които бихме могли да формулираме така: „Когото и
да докоснеш, става осъден“; и „Невинността и добрината са илюзия, защото макар и да сме склонни да я приписваме на Природата,
тя познава само пориви, съгласни с правото ѝ да се размножава и
смъртта“.20 Подобно на героя от разказа Сънят на смешния човек,21
когато той пребивава в земния рай и развращава невинното общество чрез Провала на своята личност. И тъй, между цитираните мисли на Свидригайлов има една не толкова ясна, но съществена: Природата, или две плюс две прави четири в Записки от подземието,22
или равнодушния механизъм в Идиот (откъса за картината на Холбайн Христос в ковчега)23 заслужават само нашия протест в името
на човешките ни добродетели, които той не познава. Свидригайлов
описва себе си горе-долу така: „В мен няма нищо против агресивните склонности и те са в хармония със световния порядък, който
е прекалено зъл, за да бъде божествен и зная, че никой опит да
изляза от кожата си не може да бъде успешен“.24 Самоубийството
Свидригайлов извършва с отвращение – към себе си и към всичко.
„Живия Бог не могат да съзерцават без омраза и искат да няма Бог
на живота, да унищожи Бог себе си и цялото свое съзидание“, казва
в Братя Карамазови старецът Зосима.25 И наистина, в тази морална погнуса читателят вероятно е склонен да вижда благородство и
затова Свидригайлов, макар и подвластен на Ариман,26 изобщо не
бива причисляван към неизменните черни характери.
В главата за последната нощ на Свидригайлов насилието върху дете придобива значението на „кореспонденция“, т.е. символизира чувство за вина – незадължително заради едни или други
постъпки, а просто защото са такива, каквито са. Какво всъщност
е извършил Свидригайлов, момичето в ковчега негова жертва ли
е – не знаем и не е съществено, както в „Изповедта на Ставрогин“
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напълно ли сме уверени, че той не си приписва насилието над
Матрьоша? Не бих желал впрочем тази хватка – символиката в
сънища и кошмари, напр. и при разговора на Иван Карамазов с
дявола, да приписвам изключително на уроците на Сведенборг,
защото с такива или онакива заимствания нищо не се доказва.
Но да преминем към другата нишка.
А. – Не е ли уместно след предположението на Гросман задължително да се съсредоточим върху поученията на Зосима?
Б. – Не, ни най-малко. За да не бъде търсене на прилики,
освен единствената и приципна прилика – в интелектуалната
ситуация. Сведеборг, роден през 1688 (ум. в 1772), реагира на
големия мисловен поврат, започнал в западна Европа през ХVІІ
век. Както Паскал преди него, който искал да напише голяма апология на християнството, но чийто плод са бележките, известни
като Мисли.27 Упростявайки донякъде, ще кажем, че в момента
на своята криза Сведенборг търси стратегия, чрез която християнинът е длъжен да се извърти спрямо натиска от представи,
произтичащи от науката. В западна Европа повратът не бил тъй
стремителен, защото разполагал с времето на цели две столетия,
докато руската интелигенция от ХІХ век се изправя пред същите феномени внезапно, приемайки ги под формата на сплав. И
всъщност Достоевски желае да е страж на християнството, макар
че врагът се е настанил в самия център на вътрешната му твърдина. Ако така често поставят Достоевски до Паскал, това има смисъл. Но съпоставянето му със Сведенборг би се оказало, мисля,
не по-малко, а може би повече, плодоносно.
В своята атака срещу християнството рационализмът напредва от частното към общото и започва с т.нар. „рационална религия“, широко пропагандирана сред хора, възприемащи се като
добри християни. Когато в Англия духовниците предупреждават
за „чудовището социнианизъм“, опасенията им са основателни,
както е напр. при Джон Лок (макар да е отричал публично), който имал в своята библиотека пълно събрание с книги за рака и
ги четял внимателно, доказват го собственоръчните му бележки
по белите полета. Всъщност първото пламъче на лаизацията28 в
Европа било запалено от арианската ерес през ХVІ век, откъдето
плъзват всички явни и потайни слухове, че Исус бил благороден
мечтател, реформатор, етичен идеал, но не и Бог.
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Е. Сведенборг
Рисунка

Сведенборг улавя самата същност на този процес, по-скоро
неговата теологична система, спори и с лутеранството, в което е
възпитаван, и с всички останали изповедания – това е буквална
противоположност на арианската склонност към разкъсване на
единството между трите хипостаси от Светата Троица. Сведенборг обвинява всички Църкви за фалша, който разчита, че като
уж изповядва единния Бог в Троицата, в действителност внушава
на своите вярващи вяра в три божества, което – защото е насилие върху разума, – би трябвало да води към противоречие, към
изцяло атеистичната религия на разума: Deus sive Natura.29 Важността, която Сведенборг приписва на Евангелието от св. Йоан
и Апокалипсиса, подсказва, че той е привързан към хереметичната традиция, простираща се чак до
гностиците. „В началото бе Слово“,
т.е. Христос, и Сведенборг съобщава
голямата тайна, звучаща така, сякаш
четем стари текстове на гностици:
нашият небесен Отец е Човек. В тези
стари текстове човещината на Бог е
противопоставена на нечовечността
на архонтите, завладели света или Йехова; човекът не принадлежи на бога
на Природата, именно защото има
върховен, над бога на Природата, съюзник в лицето на Бого-Човека. Такъв дуализъм при Сведенборг
няма, но кой знае дали не присъства в системата му implicite.30
Изобщо, ако някой цени най-много Евангелието от св. Йоан и
Апокалипсиса всред книгите от Новия Завет, би трябвало да му
ги даваме за размисъл, а любопитното е, че това били настолни
книги и за Достоевски.
А. – От това произлиза, че привлекателно поле за изследвания ще е Достоевски като романист, възраждащ се от манихейството.
Б. – Твърде обширна и особена тема. Като приемем, след
Бахтин,31 че имаме работа с нова разновидност на романа, т.е.
с полифоничния роман, не можем казаното от отделни фигури
да го вкарваме в устата на автора, по-скоро същината на тези
думи се определя от други, срещуположни гласове. Ето напр.
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Василий Розанов32 доста добре го е аргументирал, когато се старае да обясни, че Великия инквизитор изразява най-вече собствените, най-отчаяни изводи от дългогодишните размисли на
автора на Братя Карамазови. А Великият инквизитор вярва, че
светът е в силата на Църквата, във „великия дух на небитието“,
нему е съдено да служи, защото божественото в тялото на Исус,
ако го мерим чрез порядъка, Природата и човешкото общество,
е съвсем слабо, нищо не успява да промени в правото на живот. Взираме се във Великия инквизитор като един от полюсите, защото в Братя Карамазови Достоевски успява да създаде и
противотежест с другия полюс, където са фигурите на стареца
Зосима и Альоша. Ще ни е полезен Сведенборг, който смята,
че с възпирането напредъка на атеизма чрез отъждествяването
на Бога с Природата само се подчертава идеята за Бого-Човека.
Така и Достоевски, само че по неговия замисъл, винаги склонен
към крайности, сполучва в радикалното „или – или“: ако Исус
е умрял и не е възкръснал, т.е. ако е бил само човек, то Земята
е „дяволски водевил“ и тогава се налага да станеш Велик инквизитор в името на човешкото състрадание – да превърнеш
нещастните „разбунтувани роби“ в щастливи роби.
А. – Някои православни автори наричаха Достоевски найголемия теолог на източното християнство.
Б. – Това не издържа. Ана Ахматова наричала Толстой и Достоевски „ересиарси“ 33 и май че не греши. Както знаем, всяко отрицание при Достоевски излиза по-силно, докато изображението
на истински добрия човек, още повече на Бого-Човека, не съумява да се справи със себе си. Цялото развитие на неговата мисъл
може да се побере във въпроса: кой за него е Христос в младините му и кой е Христос, когато пише последния си роман?
От времената, когато Достоевски членувал в „петрашевския“
кръжец и четял Жорж Санд и Фурие, възгледите му не се различават от възгледите на утопичните социалисти, според които
Исус бил етичен идеал, предтеча на тяхното близко и лесно за
осъществяване съвършено общество. Метафизичната мярка
изцяло се подминавала. Преживяванията в каторгата спомагат
Достоевски да проумее, доколко зависи от това разпознава ли
тази мярка или не. В литературата често цитират писмото му до
Фонвизина, писано в Омск през 1854 г., но твърде рядко някой
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усеща там ключовото и несигурно решение. Затова посягаме
още веднъж към текста:
„Ще ви кажа за себе си: аз съм дете на века, дете на неверието и съмнението от раждането си до днес, че и (зная го) до гроб.
Какви страшни мъки ми е струвала и ми струва сега тази жажда
да вярвам, която укрепва в душата ми толкова повече, колкото
повече намирам в себе си обратни доводи. И все пак понякога
Бог ми провожда мигове, в които съм напълно спокоен; в тези
мигове аз обичам и виждам, че и мен ме обичат – та тъкмо в
такива мигове аз изградих за себе си такъв символ на вярата, в
който всичко е ясно и свято за мен. Символът е много прост и е
следният: да вярваш, че няма нищо по-прекрасно, по дълбоко,
по-симпа[ти]чно, по разумно, по-мъжествено и по-съвършено от
Христос. И не само няма, казвам си аз с ревнива любов, но и не
може да има. Нещо повече, ако някой би ми доказал, че Христос
е извън истината и истината наистина [курсивът е на Достоевски]
се окажеше извън Христос, аз все пак бих предпочел да остана с
Христос, отколкото с истината.“ 34
Озадачени сме, какво ли означава това? Вярата неведнъж е
противопоставяна на разума, но противопоставянето ѝ на истината е твърде необикновено. Майстер Екхарт, който не си пада
много поклонник на разума, казва: „Ако Бог е способен да отстъпи от истината, аз ще бъда принуден да държа за истината и да
оставя Бога“.35 През същата половина на ХІХ век, докато Достоевски е в Сибир, в Дания Киркегор провежда голямата си атака срещу разума – за него истината е от страната на вярата.36 Изборът
на Достоевски не е далеч от признаването на всички противникови козове, т.е. на духовния прогрес от ХІХ век с изоставянето в
себе си фигурата на Христос като не повече от мечта, без която
трудно се живее. Но тази мечта е такава, че се изплъзва от контрол и губи лесно видимите си контури. А това писмо, според
мен, е признание на потенциален еретик.
А. – Кога ли се проявяват резултатите от подобен избор?
Б. – Не веднага. Ще опиша накратко промяната във фигурата
на Христос у Достоевски по следния начин: отначало Христос е
моралния водач-идеал от утопичния социализъм, после изчезва
задълго и дава знаци за присъствие непряко, както напр. е в Престъпление и наказание, когато Соня и Расколников четат глава от
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Евангелието за възкръсението на Лазар или в епилога на романа,
когато в каторгата затворници-невежи ненавиждат интелигента
Расколников, който според тях е безбожник и внезапно отново
се появява Христос, но вече като герой на славянофилството и
православната монархия.
Доста красноречиво е натрапчивото показване на деца. Детското общество е от незрели същества, способни само на добрини, ако се появи някой възрастен благородник и съумее да ги организира. Пръв опит за евангелистично портретуване на напомнящ
Христос е княз Мишкин в Идиот. По време на своето пребиваване
в Швейцария той е заобиколен от тайфа деца и подиграван, но
посрещнал лошите им навици само с едната кротост, променя
отношението им към малоумната Мари. Но Достоевски не успява с Мишкин. Поради това, че е напълно лишен от егоизъм, става
нелюдим и навсякъде край себе си посява опустошение. Следователно се налага да допуснем за възможно съчетанието на две
природи, божествената с човешката и да се съгласим с позицията на т.нар. докетисти,37 които твърдели, че земните си страдания
Христос понесъл само привидно. А Достоевски подновява опита
в Братя Карамазови. Там се изявяват двама зрели организатори
на детско общество. Единият е Великият Инквизитор или, ако на
някой му харесва, авторът на т.нар. поема „Легенда за Великия Инквизитор“ – Иван Карамазов. Да обърнем внимание, колко пъти
Великият инквизитор използва думата „деца“ в обръщенията си
към народа, който поучава. Другият е Альоша и братството от дванайсет хлапаци от училището – най-четлив намек за Църквата като
теократично общество. Но що се отнася до „Легенда за Великия
Инквизитор“, могъща, гениална във всяка подробност, но в епизодите с деца, включително главата, в която се появяват твърде
окарикатурени поляци28 е художествено слаба, мелодраматична,
поразяваща читателя с известен фалш. Доказателство за величието на Достоевски е, че въпреки тези глави Братя Карамазови остава шедьовър. Всъщност това е разказ за властта. На властта на
отеца-родител (Фьодор Карамазов) е противопоставена властта
на духовния баща (старецът Зосима) и тази антиномия е добре издържана. Макар че скептичният Лев Шестов отнася определнието
лубок (или примитивно гравирана панаирджийска пирография
върху дърво) към фигурите и на Зосима, и на Альоша, биография-
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та на Зосима е убедителен пример за подражание по житията на
светците. Моралът в тази съпоставка е следния: срещу светската
власт (бащата) не може да се бунтуваш, дори ако е зло, но хората
(синовете) ще се бунтуват, щом духовната власт не достига покрай
светската. Друго противоречие засяга бъдещето: дяволския предводител в пакта и действащия поради самата любов предводител.
Диспропорцията между огромната визия в „Легенда за Великия
инквизитор“ и тълпата скаути, поведени от Альоша да вършат добри дела, е поразителна. Художествената несполука тук бележи
точка за онези достоевсколози, които подозират православния
публицист Достоевски в неискреност.
А. – Не представлява ли Христос на Сведенборг някакъв
подчертан обществен принцип?
Б. – Никакъв. Същевременно упреците, които Великия инквизитор отправя към Христос, всъщност са укори на утопичен
социалист, който въобразил си, че неговия учител желае да крачи начело, го съжалява, че не иска това. Ето новата мечта: може
Христос да послужи за образец на общество, което някой от горе
убеждава в добродетелите на братството – и така модел за царството Божие на земята става скаутската дружина.
А. – В защита на Достоевски трябва да се каже, че в световната литература няма друг пример за толкова безгранични амбиции на романист. Наследява романа в окончателен, не много взискателен вид и сега дори малко ни забавлява
неговото възхищение от автори като Виктор Юго и Жорж
Санд. Сам превръща този жанр в инструмент за описване на
стълкновението между най-значителните идеи, засягащи човешката участ и отива толкова далеч, че може би неговите
провали ни позволяват да проумеем, че романът притежава
само ограничена поносимост. Теологът или поетът ползват
повече права отколкото един романист.
Б. – Романистът Достоевски сам достатъчно се защитава. Макар и еднакъв като публицист, в нашите размисли авторът на
Дневник на писателя не бива да бъде изцяло подминат, а същата
дейност подсказва, колко много се е нуждаел от илюзии.
А. – Ако разбирам добре, подобието между Сведенборг и
Достоевски би се състояло в изключително острото самосъзнание за последствията, които дърпа след себе си развоя на
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точните науки спрямо религията. Те увличат или в известен
смисъл Достоевски се бори с атеизма в неговата осемнайсетвековна форма.
Б. – Атеизмът на стария Карамазов е волтериански. А комичният либерал Степан Верховенски от Бесове, ако го мерим по
сегашните западни критерии, е фигура малко като от романсите
на Русо. Вследствие на буреносни исторически събития, преди
всичко на промишлената революция, остротата на религиозната
проблематика уляга в западна Европа до оглупяване и гласовете
на немногобройни личности остават самотни в пустинята. В изящната литература на ХІХ век никой освен Достоевски не е разказал по-брутално онова, което, както ни се струва сега, е трябвало
да се каже, особено за равнодушието на Природата като Закон,
чрез „две плюс две прави четири“. Търсенето на други родства
със Сведенборг не биха били основателни, защото на политическите мечтания на Достоевски се разчита за да му послужат като
алиби пред метафизическите трудности.
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изт.: Roczniki Humanistyczne, Lublin, tom XXIV, zeszyt 1 – 1975. // Czesław
MIŁOSZ, Zaczynając od moich ulic (Paryż, 1985). // Wydawnictwo Dolnośląskie,
Wrocław 1990, s. 299-315.
Вариант на този текст (1971) – доста различен като конструкция
– е достъпен и на руски (пер. с англ. Борис Дубин) /в:/ ж. „Иностранная
литература“ 1992, № 8-9, с. 289-296. Публикуван и в кн.: Чеслав Милош.
Личные обязательствА. Избранные эссе о литературе, религии и морали. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. // Вж. и Б-ка Якова Кротова
/в:/ ИнтерНет. // Втори превод на същия вариант има също /в:/ „Новая
Польша“ 2008, № 6 – пер. с англ. Валерий Шубинский.
1/ „Les cоrrespondances“ – вж. Съответствия, прев. Георги Михайлов /в:/ сп. „Везни“
1919, кн. 5 – Ш. Бодлер, Из „Fleurs du mal“ (ІV) и следв. издания // От Пенчо Симов /във:/
Френска поезия. НК, С. 1978, с. 342. // От Кирил Кадийски /в:/ Шарл Бодлер, Цветя на
злото. НК, С. 1984, с. 27.
Сведенборг: „Днес не знаят какво е съответствие. За това има много причини. Една
от главните е, че човекът се е отдалечил от небето чрез любовта към себе си и към светА.
А този, който обича себе си и света над всичко, не обръща внимание на друго, освен на
светските неща, защото те ласкаят външните сетива и предоставят наслада; такъв човек не
се взира в духовното, защото то ласкае вътрешните сетива и е приятно за духа; ето защо той
го отблъсква от себе си, казвайки, че то надвишава (възможностите на) неговото мислене.
Другояче постъпвали древните, за които науката за съответствията е била най-ценното от
цялото знание: от нея извличали разумност и мъдрост и чрез нея принадлежащите към
църквата общували с небето; защото науката за съответствията е онази, която ангелите
поставят на първо място. Най-древните, които били небесни хора, мислели како ангелите
съгласно самите съответствия, затова беседвали с тях и Господ им се явявал често и ги поу-
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чавал. Но днес тази наука е дотам занемарена, щото никой човек не знае какво е съответствие.“ (Из Небе и ад (1758), прев. от латински Христо Хаджитанев-младши (С. 2004).
2/ Емануел Сведенборг (29.І.1688, Стокхолм – 29.ІІІ.1772, Лондон) – шведски натурфилософ, религиозен визионер и преподавател, християнски мистик, създател на сектата
„Църква на Новия Йерусалим“. В Махалото на Фуко (1988) от Умберто Еко многознайкото
Алие определя Сведенборг като „...човек, който можеше да научи на много неща нашия
болен Запад, ако Западът бе пожелал да се вслуша в думите му, но векът вече се бе спуснал към революционната лудост, за да следва амбициите на Третото съсловие“ (бълг.
изд., прев. Бояна Петрова – НК., С. 1992, с. 357).
Българският поет Емануил Попдимитров (1885-1943) написва „Сведенборг“:
... Отключил в раковината море,
четеше ти небесното везмо –
дъгата хор на ангелите бе,
в дърво и камък виждаше писмо.
Дълбаеше ти в ледни самоти
на златното мълчание рудà
и в естеството, и в душата ти
на Степените пътя разгадА.
Ти слезе в хаос: хаос не откри,
Смъртта видя – цареше там любов,
В нощта надникна – грееха зари
И свят звучеше, хармоничен, нов...
(Е. Попдимитров, Събрани съчинения в 10 тома – т.9. С. 1933, с. 29.
Вж. също: Вера Ганчева, Емануел Сведенборг. Архитект на вечносттА. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2012.
3/ Карл Теодор Ясперс (1883-1969) – немски психолог и философ-екзистенциалист с
голямо влияние върху модерната теология и психиатрия. Един от ранните му трудове е
„Стриндберг и Ван Гог – опит за сравнителен патографичен анализ, включително случаите
със Сведенборг и Хьолдерлин“ [Strindberg und Van Gogh. Versuch einer pathographischen
Analize unter vergleichender Heranzichund von Swedenborg und Hölderlin – 1922, 1926]. Има
и руско издание (1999).
4/ Мартин Лам (1880-1950) – шведски литературен историк, член на Кралската академия в Стокхолм (кресло № 2). Биографията „Сведенборг. Изследване на неговото развитие в мистик и духовидец“ публикува през 1915 г.
5/ епифенóмен (гр.) – странично, второстепенно явление.
6/ Хенри Джеймз-старши (1811-1882) – американски сведенборгианец, автор на
много религиозни съчинения, с известно влияние върху американския период на Петър
Дънов. // Уилям Джеймз (1842-1910) – родоначалник на прагматизма, Във „Воля за вяра“
(есета, 1898) подчертава необходимостта да се вярва определени факти преди те да са
доказани. Трудът му „Разновидностите на религиозния опит“ излезе през 2003 и на български. // Хенри Джеймз-младши (1843-1916) – автор на 20 романа, 112 разказа, 12 пиеси
и обилна литературна критика, превеждан в България.
7/ Уилям Блейк (1757-1827) – вж. Избрани стихове, подбор и превод от английски
Спас Николов. НК, С. 1983 и Дървото на гнева, прев. от англ. Владимир СвинтилА. „З. Стоянов“, С. 2005.
8/ „Семинарий по Достоевскому“, Государственное Издательство, М.-П., 1922, 42 с.
– Бел. авт. // Леонид Петрович Гросман (1888-1965) – руски литературовед и прозаик,
свързан с формалистите. Постоянните му научни интереси са за творчеството на Достоевски, разгледано в различни аспекти. През 1948 г. е обвинен в космополитизъм заради
европейския дух и многобойните му трудове от сравнителен характер за литературата на
Запада и ИзтокА. След 1954 г. отново го признават.
9/ Превод Венцел Райчев, „Дневник на писателя. 1976“ Трета глава, ІІ /в:/ Ф.М. Достоевски, Събрани съчинения в 12 тома – т. ІХ. НК, С. 1986, с. 195-202.
10/ (лат.) „За небесата, за света на духовете и за ада“.
11/ О небесах, о мире духов и об аде, как то видел и слышал Э. Сведенборг, перевод с
латинского (Лейпциг 1863); с ъ щ о. Евангелие по Сведенборгу. Пять глав Евангелия от Йоанна с изложением и толкованием их духовного смысла по науке о соответствиях (Лейпциг 1964); с ъ щ о, Рационализм СведенборгА. Критическое исследование его учения о Св.
Писании (Лейпциг 1870); Книга бытия по Сведенборгу (Лейпциг 1870) – Бел. авт.
Александър Николаевич Аксаков (1832-1903) – руски публицист, преводач, издател,
племенник на писателя С.Т. Аксаков.
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12/ Л.П. Гроссман, цит. съч., с. 15.
13/ Вж. Балзак, Серафита (1834-35), прев. Марина Нитова /в:/ Избрани творби в 10
тома – т. ІХ. НК, С. 1985.
14/ Свидригайло / Болеслав (ок.1370-1452) – княз подолски, черниговски, литовски и
волински, претендент и за полския престол.
15/ Любов (Еме) Фьодоровна Достоевская (1869-1926) – авторка на мемоари, издадени първо на немски: Достоевски, изобразен от дъщеря си (Мюнхен 1920).
16/ Вж. Сведенборг, „Небе и ад“ – 588. Цит. прев.
17/ акéдия (гр.) – стереотипна представа за депресия, униние, апатия.
18/ Вж. Бобчето (1873), прев. Венцел Райчев, пос. изд. – т. Х. НК, С. 1986, с. 50-65.
19/ Превод Георги Константинов, пос. изд. – т. V. НК, С. 1982, с. 254.
20/ ? ? ?
21/ Превод Венцел Райчев/Владимир Райчев, вж. Дневник на писателя – април 1877
/в:/ пос. изд. – т. ХІ. НК, С. 1989, с. 123-140.
22/ Превод Лиляна Минкова, пос. изд. – т. ІV. НК, С. 1982, с. 113-209. // Вж. (Втора
глава, ІІІ): „Лъжа по лъжа равно на истина“ – Дневник на писателя, Октомври 1877 /в:/
пос.изд., т. ХІ. НК, С. 1989, с. 318.
23/ Превод Иван Пауновски, пос. изд. – т. VІ. НК, С. 1982, с. 214 // Творбата на Ханс
Холбайн-младши (1497-1543) Христос в ковчега (1521) Достоевски вижда през 1867 г. в
Базел и пред съпругата си Ана Григориевна споделя, че „от тази картина човек и вярата
си може да загуби“.
24/ ? ? ?
25/ Вж. Братя Карамазови, пос. изд. – т. ІХ, с. 343.
26/ Ариман – в персийската митология и зороастризма бог на злото и мракА.
27/ Вж. Блез Паскал, Мисли, прев. Лилия Сталева и Анна СталевА. НИ, С. 1978.
28/ Това представя H.J. McLachan в книгата си Socinianism in Seventeenth Century
England, Oxford 1951 – бел. авт. // социнианизъм – една от многото анти-тринитарни секти, наречена по името на Лелио Социни (1525-62) и племенника му Фаусто Социни (15391604), с влияние през ХV-ХVІ век дори в Полша и Трансилвания. // Джон Лок (1632-1704) –
английски физиолог и философ, един от най-влиятелните мислители на Просвещението.
// лаизация – опростенчество, профанация.
29/ (лат.) Бог или Природа – формула, отъждествяваща природата с божеството, едно
от положенията в рационалистическата философия.
30/ (лат.) подразбиращо се.
31/ Вж. Михаил Бахтин, Проблеми на поетиката на Достоевски, прев. Константин Г.
Попов. НИ, С. 1976.
32/ Василий Василиевич Розанов (1856-1919) е автор на литературно-философския
етюд Легенда о великом инквизиторе Ф.М.Достоевского (1891).
33/ Вж. Надежда Мандельштам, Воспоминания – Вторая книгА. М. 1991, с. 223.
34/ Превод Владимир Райчев – Писмо до Наталия Дмитриевна Фонвизина (18031869) от края на януари – 20 февруари 1854 г., Омск /в:/ Достоевски, СС в 12 тома – т. ХІІ.
НК, С.1994, с. 96.
35/ Майстер Екхарт (ок. 1260-1327) – философ-мистик.
36/ „Тъкмо истината е онази стъпка, която в стремежа си към безкрайност избира
обективната неопределеност“; „Но подобно определение на истината е най-точния израз
на вярата“; „Вярата е противоречие между безкрайния устрем отвътре и обективната неопределеност“. Цитирам cпоpeд английския превод на Заключителният ненаучен послепис [S. Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript. Princeton 1941] – бел. авт.
37/ докетисти (от гр. „докео“ – струва ми се, изглежда) – ерес при ранните християни.
Твърдяли, че тъй като Исус нямал плътско тяло, не можел да страда при мъченичеството
на кръстА. Отлъчени от Църквата, но споровете родили следващата ерес – арианството.
38/ “В затвора имаше и заточени поляци, политически престъпници. Те просто смятаха всички хора там за невежи и за роби и ги гледаха с презрение, отвисоко” – Престъпление и наказание, епилог, с. 479.

Бележки и превод от полски: Богдан Глишев
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Публикуваните тук интервюта на Албер Камю за първи път се превеждат на български език. В тях Камю не крие тревогата са за света и своето
поколение, видяло „как под фалшивите цветове на надеждата една нова
лъжа се наслагва над старата”. Преводът е направен по Actuelles I, Ecrits
politiques, 1944-1948, p. 179-186.

I. Интервю, публикувано от Емил Симон в „La Reine du
Caire”, 1948 г.
– Не мислите ли, че би могъл да се обоснове чист морал
върху идеята за щастието, която мнозина, за съжаление, смесват с разпуснатостта, удоволствието, лесния живот? Щастието
е възвишена добродетел, която се извоюва трудно (каква поголяма рядкост от някой щастлив човек ?)…
– „Да” на щастието, ако е без отхвърляне. Грешката идва винаги от изключването, казва Паскал. Ако се търси само щастието, се стига до лековатост. Ако се култивира само нещастието,
се изпада в затъпение. И в двата случая, до обезценка. Гърците
са знаели, че има сенчеста и светла страна. Днес виждаме само
сянката и задачата на тези, които не искат да сеят отчаяние, е
да напомнят за светлината, за пладнето на живота. Ала това е
въпрос на стратегия. Във всички случаи онова, на което трябва
да държим, не е завършекът, а равновесието и овладяването.
– …От това позволено ли е да стигнем до заключението,
че страданието на децата – колкото и безполезно, чудовищно и неоправдано да е то – е една от очевидностите, които
ви възпират да повярвате в онова, което християните наричат
Божествено провидение, и ви карат да приемате Творението
Албер Камю като мащабно дело, претърпяло крушение? На това страда(1913-1960) ние християнинът не може да противопостави друго, освен
вярата си… Но този акт на вяра у християнина, това подчинение на разума дори пред най-скандалната несправедливост,
не е ли абдикиране, не е ли акт на бягство? За да спаси себе
си, християнинът приема да вярва и да спаси мира на душата си. Единствената достойна нагласа на човека е тази на д-р
Рийо (1), който отказва каквото и да е помирение със злото и
използва всички възможности на ума и сърцето си, за да прогони страданието извън пределите на човека. Не е ли това основанието на вашите идеи?
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– Струва ми се, че непреодолимото препятствие е проблемът
за злото. И това е едно реално препятствие пред традиционния
хуманизъм. Имаме смъртта на деца, която обозначава божествения произвол, но също и убийството на деца, което предава човешкия произвол. Притиснати сме между два произвола.
Моята лична позиция, доколкото може да бъде отстоявана, е в
това, че ако хората не са невинни, те са виновни не само поради неведение. Но това би трябвало да се развие по-подробно.
Бих се замислил обаче преди да заявя, подобно на вас, че
християнската вяра е абдикация. Може ли да напишем тази дума
за свети Августин или Паскал? Почтеността изисква да съдим за
една доктрина по нейните върхове, не по нейните субпродукти.
И освен това, доколкото съм запознат с тези неща, имам усещането, че вярата е не толкова мир, колкото трагична надежда.
Което идва да каже, че аз не съм християнин. Роден съм беден,
под щастливо небе, сред природа, към която усещам съгласие, не
враждебност. Не започнах с разкъсването, а с пълнотата. А сетне…
Усещам, че имам гръцко сърце. Какво християнството не може да
приеме в един гръцки дух? Много неща, но едно най-вече: гърците не са отричали боговете, а си им отреждали тяхната част. Християнството, което е тотална религия, за да използвам една модерна дума, не може да приеме този дух, който отделя само част на
нещо, което според неговото разбиране трябва да заема цялото
място. Докато този друг дух, напротив, твърде добре може да приеме съществуването на християнството. Който и да е интелигентен
християнин ще ви каже, че в това отношение би предпочел даже
марксизма, ако марксизмът прояви благожелателност.
Толкова по доктрината. Остава Църквата. Аз ще възприема
Църквата сериозно, когато нейните духовни водачи заговорят
на всекидневен език и заживеят изпълнения с опасности и мизерия живот, който водят мнозинството от хората.
– За един писател простият факт да пише или създава достатъчен ли е, за да екзорцира абсурда, за да удържи в съспенс
камъка на Сизиф, готов да го премаже? Вярвате ли в една
трансцендентална добродетел на акта на писане?
– Човешкият бунт има два израза, каквито са творчеството и
революционното действие. В себе си и извън себе си, човекът
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може да открие отначало само безпорядък и липса на единство. На него се пада да въведе толкова ред, колкото може, при
условие, че няма такъв. Но това ще ни отведе твърде далеч.
– Не смятате ли, че това, което изостря у нас чувството за абсурд, онова, което утежнява непоследователността на желанията, са тъкмо ужасяващите събития, които преживяваме?
– Усещането за трагичното, белязало нашата литература,
не датира от вчера. Имало го е във всички литератури, откакто те съществуват. Но е вярно, че историческата ситуация днес
е довела до неговото изостряне. Историческата ситуация днес
предполага универсално общество. Утре Хегел ще получи своето потвърждение или пък ще бъде опроверган по най-кървавия
начин, който въобще бихме могли да си представим. Събитието днес не поставя под въпрос някое национално съществуване
или индивидуална съдба, а човешката участ изцяло. Ние сме
на прага на един Страшен съд, но това ще бъде Страшен съд, в
който човекът ще съди сам себе си. Ето защо всеки е отделен,
изолиран в своите мисли, както всеки е и обвиняем по някакъв
начин. Но истината не е в отделянето. Тя е в събирането.
– Най-добрите от днешните писатели единодушно се обединяват в защитата на онова, което наричаме свободи и права
на индивида… Но може би, като ги защитаваме абсолютно и
абстрактно, както го правим ние, всъщност, без да го съзнаваме, ставаме пленници на анахронични и ограничени форми,
с които са покрити тези ценности… Имало е епохи – а може
би и ние сме на прага на такава – когато величието на един
писател е било в пряка връзка със силата на сцеплението му
със социалната среда, в неговата представителна сила. Само в
общество, което е в състояние на разпад, силата на един писател е в способността му да бъде дисидент.
– Когато защитаваш една свобода, винаги я защитаваш абстрактно, до мига, в който трябва да платиш за нея. Нямам вкус
към дисидентството заради самото дисидентство. Но това, което казвате, би оправдало например някой германски писател
националист, пресъздаващ „Нибелунгите” в страна, в която
Хитлер възтържествува. Така „Нибелунгите” ще бъдат изградени върху костите на милиони избити човешки същества. Нужно
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ли е да казвам, че това е съгласие, което аз намирам за твърде
скъпо?
По отношение на какво свободата, отстоявана от писателя,
ви изглежда абстрактна? По отношение на социалните искания.
Но тези искания не биха имали днес никакво съдържание, ако
свободата на словото не бе завоювана през вековете. Справедливостта предполага права. Правата предполагат свободата да
ги защитиш. За да действа, човекът трябва да говори. Ние знаем
какво защитаваме. А сетне всеки говори в името на някакво съгласие. Всяко „не” предполага „да”. Аз говоря в името на едно
общество, което не налага мълчание, било то чрез икономическо или полицейско потисничество.
– Комунистическото общество – по-точно съветското общество – отказва и не разрешава на писателя да се вглъби в
търсенето на онова, което наричаме ценности на изкуството.
Някои френски творци и писатели днес възприемат подобна
гледна точка. Не мислите ли, че те излагат културата на заплаха, че не разбират в какво се състои основната добродетел на
произведението на изкуството?
– Това е един фалшив проблем. Не съществува реалистично
изкуство (дори фотографията не е реалистична: тя избира). А
писателите, каквото и да ни говорят, си служат с ценностите на
изкуството. От момента, в който пише нещо по-различно от лозунг, един комунистически писател става творец и по тази причина му е невъзможно да съвпада напълно с някаква теория
или пропаганда. Ето защо литературата не може да се дирижира, може само да се премахне. Русия обаче не я е премахнала.
Тя е проумяла, че може да си служи със своите писатели. Но
тези писатели, дори и добронамерени, ще са винаги еретици
поради самата си функция. Това, което казвам, се вижда найдобре в разказите за „литературната чистка”. Ето защо тези писатели не излагат културата на заплаха, както вие казвате. Поскоро културата ги излага на заплаха. Казвам го без ирония, все
едно, че съм изправен пред абсурдно разпване и то с усещането за принудителна солидарност.
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II. Диалог за диалога („Défense de l’Homme”, юли 1949 г.)
– Бъдещето е доста мрачно.
– Защо: няма от какво да се боим, след като сме влезли в досег
с най-лошото. Имаме основания да се надяваме и да се борим.
– С какво?
– За мир.
– Безусловен пацифизъм?
– До установяването на нов ред, безусловно съпротивляващ
се срещу всички лудости, които ни се предлагат.
– Всъщност, както се казва, вие не сте в играта.
– Не и в тази.
– Така не е много уютно.
– Не. Опитах се да съм лоялен, положих сериозни усилия. Но
се отказах: трябва престъпното да се нарече престъпно. Аз съм
в друга игра.
– Интегралното „не”.
– Интегралното „да”. Разбира се, има по-мъдри хора, които се
опитват да се приспособят към това, което е. Нямам нищо против.
– Тогава?
– Тогава, аз съм за плурализма на позициите. Може ли да
си част от онези, които не са сигурни, че са прави? Това е моята
позиция. Във всички случаи, не оскърбявам онези, които не са
заедно с мен. Това е единствената ми оригиналност.
– Нека уточним?
– Да уточним. Днешните властници – руснаци, американци и
някои европейци – са военнопрестъпници според дефиницията
на Нюрнбергския трибунал. Всички вътрешни политики, които
ги подкрепят по един или друг начин, всички Църкви, духовни
или не, които не изобличават мистификацията, на която е жертва този свят, са съпричастни с тази виновност.
– Каква мистификация?
– Която иска да ни накара да повярваме, че политиката на
сила, каквато и да е тя, може да ни отведе към едно по-добро
общество, където социалното освобождение най-сетне ще се
осъществи. Политиката на сила означава подготовка за война.
Подготовката за война и най-вече самата война правят невъзможно това социално освобождение.
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– Какво избирате вие?
– Аз избирам мира. Това е моят оптимизъм. Но трябва да се
направи нещо за мира, а то ще е трудно. Това е моят песимизъм. Във всеки случай с моята съпричастност днес се ползват
единствено движенията за мир, които търсят развитие в международен план. Там са истинските реалисти. И аз съм с тях.
– Сещате ли се за Мюнхен (2)?
– Мисля за това. Хората, които познавам, не ще купят мир на
всяка цена. Отчитайки нещастието, което съпровожда всяка подготовка за война и невъобразимите унищожения, до които ще доведе
една нова война, те смятат, че не бива да се отказваме от мира, ако
не сме изчерпили всички шансове. А и Мюнхен вече бе подписан,
при това на два пъти. В Ялта и Потсдам. От същите, които искат да
се сражават и днес. Не ние предадохме либералите, социалистите
и анархистите от народните демокрации в Източна Европа на съветските трибунали. Не ние обесихме Никола Петков. Подписалите
споразуменията са тези, които се заеха с подялбата на света.
– Същите хора ви обвиняват, че сте мечтател.
– Така и трябва. Лично аз ще приема тази роля, тъй като нямам вкус към занаята на убиец.
– Ще ви кажат, че убийци също са необходими.
– Да, кандидати не липсват. Здравеняци на вид. Нека тогава
да разделим труда.
– Заключението?
– Хората, за които говоря, докато работят за мира, ще трябва
да постигнат одобрение в международен план на кодекс, който
да уточни ограниченията пред насилието: отмяна на смъртното
наказание, отказ от присъди с неопределен срок, от прилагането на закони със задна дата и на концентрационната система.
– И какво още?
– Необходима е друга рамка, с повече уточнения. Но ако хората масово станат съпричастни на съществуващите движения за
мир и работят за тяхното единение в международен план, като
разпространяват със слово и дело новия обществен договор, от
който се нуждаем, мисля, че те ще са в съответствие с истината.
– Ако имах време, щях още да кажа, че тези хора трябва да
се опитат да съхранят в личния си живот онази част от радост-
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та, която не принадлежи на историята. Искат да ни накарат да
повярваме, че днешният свят се нуждае от хора, изцяло отъждествяващи се със своята доктрина, които преследват окончателните цели, на които напълно подчиняват убежденията си.
Мисля, че подобен род хора в сегашното състояние на света ще
причинят повече зло, отколкото добро. И държа да добавя, че
не вярвам те да успеят да накарат доброто да възтържествува в
края на времената. Мисля, че е необходим друг вид хора, които
внимават за съхраняването на нюанса, на стила на живот, на
възможността за щастие, на любовта, на трудното равновесие –
неща, от които децата на тези хора в крайна сметка се нуждаят,
дори съвършеното общество да се осъществи.
III. (непубликувано интервю)
– …Да заявяваш, че си революционер и да отхвърляш смъртното наказание, ограничението на свободите и войната, не означава да казваш нещо особено. Но да твърдиш, че си революционер и да се екзалтираш от смъртното наказание, от потискането
на свободите и от войната, означава само, че си реакционер в
най-обективния и обезсърчаващ смисъл на думата. Съвременните революционери приеха този език, ето защо ние всеобщо
заживяхме в реакционна история. В рамките на едно неизвестно
време, историята се определя от могъществото на полицията и
мощта на парите срещу интересите на народите и истината на
човека. Може би тъкмо поради тези причини надеждата е позволена. А щом вече не живеем в революционни времена, да се
научим поне да живеем в бунтовно време. Да знаем да казваме
„не”, да полагаме усилия, всеки на мястото си, по създаването
на живи ценности, така че да не могат да минат разни нововъведения, да удържаме онова, което трябва да бъде, да подготвяме онова, което заслужава живот, да вкусваме щастието, така
че ужасяващият вкус на справедливостта да се смекчи. Това са
истинските мотиви на обновлението и надеждата.
– …Има един шантаж, който вече не върви. Има мистификации, които сурово ще изобличаваме. Отказваме да повярваме,
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че християнството в салоните и министерствата би могло безнаказано да забрави за християнството в затворите. Ала дори
християнските правителства да имат призванието на съучастничеството, ние не ще забравим, че марксизмът е все пак доктрина на обвинението, чиято диалектика възтържествува в света
на процесите. Ще наречем концентрационно онова, което е
концентрационно, дори и социализмът.
– Знаем, че нашето общество почива върху лъжата. Но трагедията на нашето поколение е, че то видя как под фалшивите цветове
на надеждата една нова лъжа се наслагва над старата. Поне нищо
не ни принуждава да наричаме спасители тираните или пък да
оправдаваме убийството на едно дете заради спасението на човека. Отказваме да повярваме, че справедливостта изисква, дори
и временно, потискането на свободата. Ако повярваме в това, тираните винаги ще ни изглеждат временни. Обясняват ни, че има
голяма разлика между реакционната тирания и прогресивната тирания. Имало освен това концентрационни лагери, съответстващи
на смисъла на историята, и система за принудителен труд, която
предполага надеждата. Ако предположим, че това е вярно, бихме
могли поне да се запитаме относно трайността на тази надежда.
Ако тиранията, дори и прогресивна, трае повече от едно поколение, тя означава робски живот за милиони хора и нищо повече.
Когато временното покрие живота на един човек, за него то е
окончателно. Тук изпадаме в софизъм. Справедливостта е невъзможна без правото, а няма право без свободното изразяване на
това право. Нямаше да можем да говорим на висок глас за тази
справедливост, заради която огромен брой хора днес умират или
ще умрат, ако шепа свободни умове не бяха отвоювали в хода на
историята правото да се изразят. Тук правя апология на онези, които с презрение наричат интелектуалци.
Превод от френски: Тони Николов
Бележки:
(1) – Герой от „Чумата” на Албер Камю. Б. пр.
(2) Има се предвид Мюнхенското споразумение от 1938 г. на западните демокрации (Великобритания и Франция) с Хитлер, по силата на което той безпрепятствено
окупира Судетската област, а сетне и цяла Чехословакия, и което вместо траен мир на
практика подготвя Втората световна война. Б. пр.
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18-ият София Филм Фест
18-ият София Филм Фест се състоя от 6 до 16 март 2014 в
София, с предварителни прожекции от 28 февруари до 5 март
в Дома на киното и допълнителна програма от 17 март до 30
март в София, Бургас, Пловдив и Варна.
Фестивалът се откри на 6-ти март 2014 г. в зала 1 на НДК с
дългоочакваната нова творба на режисьора Стефан Командарев – „Съдилището”. През месец октомври се очаква филма да
излезе премиерно на голям екран в цялата страна.
По традиция, на откриването се връчи
Наградата на София на Столична община
на именитият словашки режисьор Душан
Ханек, който лично представи своя филм
„322” (1969) – игралния му дебют. Наградата на София беше връчена на още
двама кинематографисти: знаменитият
български режисьор и изключителен педагог Георги Дюлгеров, участващ във фестивалната програма с филма си „Лейди
Зи” и колегата му Горан Паскалевич (един
Георги Дюлгеров
от признаните майстори в югославската и получи наградата
съвременната сръбска кинематография)
на София
с филма „Когато се съмне”.
Програмата тази година съдържа над 200 игрални, документални и късометражни филми, групирани в традиционните
рубрики Международен конкурс за първи и втори филм, Големите награди, Киното днес – Големите майстори, Киното утре
– Големите надежди, Ново българско кино, Балкански конкурс,
Документален конкурс, Конкурс за български късометражен
филм за наградата „Джеймисън” и други.
Домът на киното беше домакин на панорамата с чешко кино.
„Чехословашката нова вълна. 1969. Забранените филми” стартира с „322” и включва още 7 заглавия, създадени през 1969 г.,
сред които емблематичният „Чучулиги на конец” на Иржи Менцел. Водещият словашки режисьор Мартин Шулик ще пристигне в София, за да представи документалния си филм „25 от 60те или Чехословашката нова вълна” като специално събитие.
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За първи път СФФ организира Фокус върху киното на Сърбия.
В програмата, освен филмите на Паскалевич и Маркович, бяха
включени още „Непослушните” на Мина Джукич, който пристигна след участие в Сънданс, „Разголване” на Коста Джорджевич и провокативният „Клип” на Мая
Милош. Мина Джукич и Коста Джорджевич гостуваха в София заедно със
суперзвездите Мики Манойлович
(изпълнител на една от главните роли
във филма “Съдилището”) и Лазар
Ристовски (двамата с Манойлович
изпълняват главните роли в култовия
„Ъндърграунд“ на Кустурица).
Сред акцентите тази година са и
още няколко от утвърдените режисьори и техните филми, гос- Кадър от филма
туващи на 18-ия София Филм Фест:
“Съдилището”
Иржи Менцел (Чехия), който представи у нас най-новия си
филм „Донжуановците” и беше удостоен със званието „Доктор
Хонорис кауза” от ръководството на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”;
Янош Сас (Унгария) представи в София стигналия до шортлист
за „Оскар” „Голямата тетрадка”, спечелил преди това „Кристален глобус” в Карлови Вари;
Дейвид Макензи (Великобритания), след като бе председател на журито на СФФ (както и Янош Сас), представи новия си
филм „Към звездите”;
Константин Лопушански (Русия) очакваме с „Ролята”;
Горан Маркович (Сърбия) гостува с „Фалшификаторът”.
Густав Дойч (Австрия) ще представи нестандартния си кинопроект „Шърли: Представа за реалност”, който разказва историята на една жена чрез 13 картини на иконата на американската живопис на ХХ век Едуард Хопър.
Световна премиера имаше филма на американския режисьор Реймънд Стиърс „Имунитет”, заснет изцяло в България
и основно с български актьорски състав, в който се открояват
имената на Георги Златарев и Васил Михайлов.
Руската сценаристка Светлана Кармалита представи лебедовата песен на легендарния Алексей Герман „Трудно е да бъдеш
Бог” по романа на Аркадий и Борис Стругацки.
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Извънредно събитие беше българската премиера на 3D проекта на Вим Вендерс, Робърт Редфорд, Михаел Главогер, Микел
Медсен, Карим Айнуз и Маргарет Олин „Катедрали на културата” – 3D поглед към 6 сгради от различни точки на земята,
който кара архитектурата да проговори. Филмът беше представен веднага след световната му премиера в Берлин от неговия
продуцент Ервин Шмид, когото познаваме и като продуцент на
„Пина” на Вендерс.
Българското игрално кино представи филмите, завършени
след март 2013. Сред заглавията, освен конкурсният „Отрова
за мишки” на Константин Буров и „Съдилището” на Стефан Командарев, бяха включени още „Вила Роза” на Мартин Макариев, „Живи легенди” (реж. Николай Илиев), „Корпус за бързо
реагиране 2: Ядрена заплаха” на Станислав Дончев, „Слънчево”
(реж. Илия Костов) и премиерата на киноверсията на „България, тази вечна ерес” (реж. Вал Тодоров).
За 11-и път се проведе конкурсът за Наградата Джеймисън
(JAMESON SHORT FILM AWARD) за български късометражен
филм. Творбите на участниците се представяха както всяка година в комбинация с пълнометражен филм.
Краят на международната програма беше отбелязан на 16
март в Зала 1 на НДК с Американската гала „Гранд Хотел Будапеща” на Уес Андерсън, последвана от Италианската гала „Великата красота” на Паоло Сорентино, носител на 4 европейски
филмови награди и „Златен глобус” за чуждоезичен филм.
Запалените киномани можеха да си закупят билет в тенекиена кутия с логото на фестивала. Билет! е тазгодишната кампания, с която киното е по-близко от всякъде до хората. Можете
да го откриете в супермаркетите, в магазините за подаръци,
книжарници, барове...
Десислава Томова

