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Бесове
ГЛАВА ПЪРВА

Вместо увод: известни подробности от биографията на многоуважаемия Степан Трофимович Верховенски
I
Пристъпвайки към описанието на тия толкова странни събития, станали неотдавна в нашия с нищо незабележителен досега град, съм принуден поради неумението си да почна малко
отдалече, а именно с някои биографични подробности за талантливия и многоуважаван Степан Трофимович Верховенски.
Нека тия подробности послужат само за увод към предлаганата
хроника, а историята, която възнамерявам да опиша, тепърва
ще дойде.
Казвам го направо: Степан Трофимович постоянно играеше
сред нас една особена и тъй да се каже, гражданска роля и
страстно я обичаше тая си роля — дотам, че ми се струва, без
нея просто не би могъл да живее. Не че го приравнявам чак
до театрален актьор: пази боже, още повече, лично аз го уважавам. Всичко може би се дължеше на навика или, по-добре
да се каже, на останалата му от дете благородна склонност
към приятния блян за своята красива гражданска позиция.
Той например извънредно много обичаше положението си на
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„подгонен“ и тъй да се каже, на „въдворен“. В тия двете думички има своего
рода класически блясък, който веднъж завинаги го бе съблазнил и после, извисявайки го постепенно в собствените му очи в течение на много, много години,
го бе покачил в края на краищата на един твърде висок и ласкаещ самолюбието
му пиедестал. В един сатиричен английски роман от миналото столетие някой
си Гъливер, като се върнал от страната на лилипутите, където хората нямали и
педя на ръст, дотам свикнал да минава сред тях за великан, че и по улиците на
Лондон, без да ще, викал на минувачите и на файтоните да отбиват встрани и да
се пазят, та да не би случайно да ги стъпчел, въобразявайки си, че той все още е
великан, а те — мъничета. Та за тия му работи го осмивали и хокали, а грубияните файтонджии дори шибали великана с камшиците; но справедливо ли е било?
Какви ли не ни ги погажда навикът? Навикът бе довел до почти същото и Степан
Трофимович, но в още по-невинна и безобидна форма, ако можем да се изразим
тъй, защото той беше превъзходен човек.
Аз даже си мисля, че накрая всички и навсякъде го бяха забравили; но пък
и не може да се каже, че по-рано е бил съвсем неизвестен. Безспорно, че известно време и той е бил един от прочутата плеяда на славните ни дейци от някогашното поколение, а по едно време — впрочем само за миг, за един много
кратичък миг — мнозина от припрените тогавашни хора са произнасяли името
му едва ли не наред с имената на Чаадаев, Белински, Грановски и на току-що
изгряващия тогава в странство Херцен. Но дейността на Степан Трофимович бе
свършила почти в мига, когато бе започнала — тъй да се каже, пометена от „вихъра на обстоятелствата“. И какво излиза впоследствие? Излиза, че е нямало не
само „вихър“, но дори „обстоятелства“ — поне в дадения случай. Аз чак сега,
буквално тия дни, за голяма моя изненада, но затова пък с пълна достоверност,
научих, че Степан Трофимович не само че не е бил „въдворяван“ в нашата губерния, както бе прието да се смята, ами никога не му е бил упражняван дори
надзор. Какво нещо било значи силата на собственото въображение! Самият
той през целия си живот искрено беше вярвал, че в известни сфери постоянно се опасяват от него, че всяка негова крачка се знае и се брои и че всеки от
тримата губернатори, които се смениха у нас през последните двайсет години,
още потегляйки насам да управлява губернията и най-вече при приемането й,
вече си е имал едно наум за неговата персона, една внушена му от горе грижа.
Да беше го убедил някой тогава с неопровержими доказателства, че опасенията му са от край до край напразни, извънредно честният Степан Трофимович
непременно би се обидил. А беше между другото човек и умен, че и даровит,
човек на науката дори, тъй да се каже, макар впрочем в науката… ами, с една
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дума, не бе направил кой знае какво в науката и май че съвсем нищо не беше
направил*. Но нали пък у нас, в Русия, с хората на науката това се случва под
път и над път.
Върна се от странство и блесна като лектор на университетската катедра вече
в самия край на четирийсетте години. Успя да изнесе всичко на всичко само няколко лекции и май като да беше за аравитяните; успя също да защити блестяща
дисертация относно започналото сякаш да покълва гражданско и комерсиално
значение на немското градче Ханау*1 в епохата между 1413 и 1428 година, а също
така и за ония особени и неясни причини, поради които това значение тъй и не
покълнало. Тая дисертация майсторски и болезнено бе жегнала тогавашните славянофили и едно на ръка, му бе създала сред тях многобройни и яростни врагове.
После — впрочем вече след като загуби катедрата — успя да напечата (тъй да
се каже, напук и да видят кого са загубили) в месечното и прогресивно списание, което превеждаше от Дикенс и проповядваше Жорж Санд*2, началото на
едно крайно дълбокомислено изследване — май за причините за необикновеното нравствено благородство на някакви рицари от не знам коя си епоха*3 или
нещо от тоя род. Във всеки случай прокарваше се някаква висша и необикновено
благородна мисъл. Разправяха отпосле, че продължението на изследването било
скоропостижно забранено и дори че прогресивното списание си било изпатило за
напечатаната първа половина. Твърде възможно и тъй да е било, защото какво ли
не ставаше тогава! Но най-вероятно в дадения случай нищо не е имало и че самия
[* _… с една дума, не беше направил кой знае какво в науката и май че съвсем нищо не беше направил._ — Подобна оценка дава на Т. Н. Грановски реакционно настроеният московски професор
В. В. Григориев.]
[*1 _Успя да изнесе <…> няколко лекции и май като да беше за аравитяните; успя също да защити
блестяща дисертация относно започналото сякаш да покълва гражданско и комерсиално значение
на немското градче Ханау…_ — През 1840 година Т. Н. Грановски чете лекции по средна история,
които се ползват с успех. Достоевски иронизира, обявявайки, че това били лекции за аравитяните.
А дисертацията на Грановски действително е посветена на историята на средновековните градове.
Ханау е старо немско градче на река Майн.]
[*2 _… месечното и прогресивно списание, което превеждаше от Дикенс и проповядваше Жорж:
Санд…_ — Има се предвид сп. „Отечественные записки“, чийто редактор е А. А. Краевски, а впоследствие Н. А. Некрасов. В него сътрудничат както идеолозите на либералното дворянство (Т. Н.
Грановски, П. В. Аненков, К. Д. Кавелин), така и привърженици на революционно-демократичното
направление (В. Г. Белински, А. И. Херцен). В края на краищата списанието взема определено
революционно-демократично направление (в него работят М. Е. Салтиков-Шчедрин, Н. К. Михайловски, Д. И. Писарев и др.), поради което през 1884 година е забранено и спряно.]
[*3 _… успя да напечата <…> изследване — май за причините на необикновеното нравствено
благородство на някакви рицари от не знам коя си епоха._ — Ироничен намек за статиите на Т. Н.
Грановски „Рицарят Баярд“ и „Предания за Карл Велики“, посветени на средновековното френско
рицарство]
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автор го е домързяло да си завърши изследването. А лекциите си за аравитяните беше прекратил, защото някой казвал някому, че било заловено (вероятно от
ретроградните му врагове) някакво писмо до някого, в което се излагали някакви
„обстоятелства“, вследствие на което някой бил поискал от него някакви обяснения*4. Не знам вярно ли е, но се твърдеше, че тъкмо тогава в Петербург било разкрито някакво огромно противоестествено и противодържавно съдружие от тринайсет души, което насмалко не разклатило основите. Разправяха, че ония уж се
канели да превеждат едва ли не самия Фурие*5. И сякаш нарочно по същото това
време в Москва залавят и поемата на Степан Трофимович, написана отпреди шест
години в Берлин, на най-млади години*6, която се разнасяла и разпространявала
в преписи измежду двама любители и един студент. Тая поема е сега в чекмеджето ми; получих я още миналата година собственоръчно и прясно-прясно преписана от самия Степан Трофимович и подвързана с разкошна подвързия от червена
кожа и с автограф. Впрочем не й липсва поезия, а донякъде и известен талант;
една такава особена, но тогава (сиреч по-точно през трийсетте години) честичко
пописваха тъй. Да разкажа сюжета, се затруднявам, тъй като, право казано, самият
аз нищичко не разбирам. Туй е някаква алегория в лирико-драматична форма, напомняща втората част на „Фауст“. Сцената се отваря с хор на жените, следва хор на
мъжете, после — на някакви сили, и най-накрая — хор на душите, още неживели,
но на които страшно им се иска да поживеят. Всичките тия хорове пеят за нещо
крайно неопределено, повечето за нечие проклятие, но с намеци за най-изискан
хумор. Но сцената изведнъж се сменя и настъпва някакъв „Празник на живота“,
на който пеят даже насекомите, появява се костенурка с някакви сакраментални
латински реплики и доколкото помня, дори един минерал, тоест досущ неодушевен предмет, пропя нещо. И изобщо всички непрекъснато пеят, а ако ли говорят,
то само едни неопределени хули, но пак с намеци за висш смисъл. Накрая сцената
пак се сменя и се появява един див пущинак, а сред канарите броди някакъв цивилизован младеж, който къса и смуче някакви треви и на въпроса на феята: защо
ги смуче тия треви? — отговаря, че просто пращял от изблик на жизнени сили, та
[*4 … било заловено <…> някакво писмо <…> вследствие на което някой бил поискал от него някакви обяснения. — Грановски действително се оплаква, че неколкократно били правени доноси по
негов адрес, в резултат на което московският митрополит Филарет му поискал обяснения.]
[*5 … противоестествено и противодържавно съдружие <…> Разправяха, че ония уж се канели да
превеждат самия Фурие. — Има се предвид кръжокът на М. В. Петрашевски през 1846–1859 година, чийто член е и Достоевски.]
[*6 … в Москва залавят и поемата на Степан Трофимович, написана <…> на най-млади години…
— Възможно е Достоевски да намеква за младежката поема на Т. Н. Грановски „Сцена от живота на
Калиостро“. Но твърде възможно намекът да се отнася за поемата на младия В. С. Печорин, публикувана от А. И. Херцен и Н. П. Огарьов в кн. 6 на техния алманах „Полярная звезда“ (1861).]
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търсел забрава и я намирал в сока на тия треви; но че главното му желание било
час по-скоро да си загубел ума (може би и излишно желание). След това внезапно
пристига неописуемо красив юноша на черен кон и подире му върви ужасното
множество на всички народи. Юношата изобразява смъртта, а народите жадуват
за нея. И накрая, вече в най-последната сцена, внезапно се появява Вавилонската
кула и някакви атлети, които най-сетне уж я завършват с песента за новата надежда и когато вече са я изкарали до върха, владетелят, да речем, на Олимп избягва
по един комичен начин, а опомнилото се човечество заема мястото му и започва
нов живот с ново проникновение в нещата. Та тая поема, значи, я бяха намерили тогава за опасна. Аз миналата година предлагах на Степан Трофимович да я
напечатим поради пълната й в наше време безобидност, но той отклони предложението ми с явно недоволство. Идеята за пълната безобидност на поемата
не му хареса и аз дори приписвам тъкмо на това известната студенина към мен,
продължила цели два месеца. И какво става? Най-неочаквано, и то почти по същото време, когато предлагах да я напечатим тук — нашата поема я печатат там,
тоест в странство, в един от революционните сборници, и изобщо без знанието
на Степан Трофимович. Отначало беше се изплашил, хукна при губернатора и написа най-благородно оправдателно писмо до Петербург, два пъти ми го чете и
не го изпрати, тъй като не знаеше кому да го адресира. С една дума — цял месец
вълнения и тревоги; но аз съм сигурен, че в потайните кътчета на сърцето си беше
поласкан необикновено. Само дето не спеше с екземпляра на сборника, който му
бяха намерили, денем го криеше под дюшека и дори не даваше на слугинята да
му оправя кревата, и макар всеки божи ден да чакаше някаква депеша, гледаше
отвисоко. Не дойде никаква депеша. Тогава той се сдобри и с мен, което свидетелства за изключителната доброта на неговото кротко и незлобиво сърце.
II
Не, не твърдя, че той пък никак не е бил пострадал; само дето сега се убедих
напълно, че би могъл да продължава за своите аравитяни колкото си иска, стига
да би дал необходимите обяснения. Но тогава се беше запънал и с една особена
прибързаност си бе наумил веднъж завинаги да убеди себе си, че кариерата му
е разбита за цял живот от „вихъра на обстоятелствата“. А ако ще казваме цялата
истина, истинската причина да си промени кариерата беше отколешното и отново
възобновено извънредно деликатно предложение на Варвара Петровна Ставрогина, съпруга на генерал-лейтенант и първа богаташка, да се нагърби с възпитанието и цялото умствено развитие на единствения й син, в качеството на голям
педагог и приятел, да не говорим за блестящото възнаграждение. Предложение-
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то му бе направено за първи път още в Берлин и тъкмо по времето, когато за първи
път бе овдовял. Първата му жена беше една лекомислена госпожица от нашата
губерния, за която се бе оженил в безразсъдните години на най-първа младост,
и бе видял май с тази привлекателна впрочем особа бая зор поради недостиг на
средства за издръжката й, като оставим другите, отчасти по-деликатни причини.
Споминала се беше в Париж, бидейки в разлъка с него през последните три години, оставяйки му един петгодишен син, „плод на първата щастлива и още непомрачена любов“, както се изтърва веднъж пред мен опечаленият Степан Трофимович. Чедото още от самото начало го бяха пратили в Русия, където възпитанието
му бе поверено изключително на някакви далечни лели, някъде в дълбоката провинция. Степан Трофимович беше отклонил тогавашното предложение на Варвара Петровна и на бърза ръка, недочакал дори годината, се беше оженил повторно
за едно мълчаливо берлинско немкинче и главното, без да го е налагало нещо
особено. Но освен тази се бяха намерили и други причини за отказа от мястото на
възпитател: съблазнила го бе гръмката по онуй време слава на един незабравим
професор и той на свой ред литна към катедрата, за която се беше готвил, та да
изпробва и своите орлови криле. И ето че сега, с опърлени вече криле, естествено,
се беше сетил за предложението, което и попреди бе разколебавало решението
му. А внезапната смърт на втората му жена, която не изкара с него и година време,
беше решила въпроса окончателно. Казвам го направо: всичко реши пламенната
привързаност и скъпоценното, тъй да се каже, класическо приятелство на Варвара
Петровна, ако може, разбира се, да се изразим тъй за приятелството. Той се беше
хвърлил в обятията на тази дружба и работата се кротна за цели двайсет и кусур
години. Употребих израза „хвърли се в обятията“, но боже съхрани някой да си
помисли нещо повече: тези обятия трябва да се разбират единствено в най-високонравствен смисъл. Най-тънка и най-деликатна връзка съедини тези две изключителни същества навеки.
Предложението бе прието и за това, че имотецът, останал от първата жена
на Степан Трофимович, граничеше със Скворешники — разкошното крайградско
имение на Ставрогини в нашата губерния. Освен това винаги бе възможно, в тишината на кабинета и без да се разсейва от тегобите на университетските занимания, да се посвети на науката и да обогати родната книжнина с най-проникновени
изследвания. Изследвания нема`; но затова пък се оказа възможно целия си останал живот, повече от двайсет години, да стои, тъй да се каже, като „жив упрек“
пред отечеството, както го е казал и народният поет*:
[* … да стои <…> като жив упрек пред отечеството, както го е казал народният поет. —
Има се предвид Н. А. Некрасов, когото приживе са наричали „народен поет“; иронията е адресирана към Т. Н. Грановски.]
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На упрек живо въплъщение
…………………………………
Стои пред цяло поколение либералът идеалист.
Но лицето, по чийто адрес се бе изказал народният поет, е имало може би
правото — стига да е искало — цял живот да позира по тоя начин, макар да е
жива скука. Нашият Степан Трофимович обаче, право да си го кажем, беше просто
подражател в сравнение с подобни лица, пък и се уморяваше да стои и повечкото
гледаше да се изтегне на гръб. Но макар и на гръб, упрекът си оставаше жив и в
легнало положение — това трябва да му се признае, още повече, на губернията
толкова й стигаше. Да го видехте само в клуба, когато сядаше да играе карти. Целият му вид говореше: „Карти! Сядам с вас на карти! Съвместимо ли е това? Кой е
отговорен за това? Кой разсипа делото ми и го превърна в едно надцакване? Ама
карай, затъвай, Русийо!“ — и величествено цакаше с купите.
А което е право, страшно си падаше по картите*, заради което, особено в последно време, си имаше чести и неприятни разправии с Варвара Петровна, още
повече че постоянно губеше. Но за това по-после. Ще кажа само, че не беше лишен от съвест (тоест понякога), поради което често го избиваше на тъга. В продължение на цялото му двайсетгодишно приятелство с Варвара Петровна по три
или четири пъти годишно редовно го избиваше на тъй наричаната помежду ни
„гражданска скръб“, сиреч просто се разкисваше, но тия думици се нравеха на
многоуважаемата Варвара Петровна. Впоследствие освен на гражданска скръб
взе да го избива и на шампанско, но деликатната Варвара Петровна през целия му
живот го предпазваше от всевъзможните тривиални наклонности. Пък му трябваше бавачка, защото понякога ставаше твърде особен: в разгара на най-възвишена
тъга изведнъж прихваше да се смее по най-простонароден начин. Връхлитаха го
мигове, когато дори за себе си почваше да говори в хумористичен смисъл. А нищо
не плашеше Варвара Петровна повече от хумористичния смисъл. Тя беше жена
класик, жена меценатка, която действаше само и единствено в името на висши
съображения. Капитално бе двайсетгодишното влияние на тази висша дама върху горкичкия й приятел. За нея трябва да се каже отделно, което и ще сторя.

[* … страшно си падаше по картите… — Съвременниците на Т. Н. Грановски съобщават, че
в годините на реакцията той се бил пристрастил към картите, търсейки в играта забрава, че
често губел и правел големи дългове.]
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III
Има ги такива странни приятелства: и двамата са, току-речи, готови да се изядат, цял живот се ядат, а не могат да скъсат. Дори е невъзможно да скъсат: онзи,
който пръв закапризничи и рече да скъса пръв, разбира, че ще умре, ако това се
случи. С положителност го зная, че Степан Трофимович на няколко пъти и понякога
след най-интимни излияния на четири очи с Варвара Петровна, след излизането й
изведнъж е скачал от дивана и е почвал да блъска с юмруци по стената.
Това ставаше без ни най-малка алегория, веднъж дори беше откъртил мазилка
от стената. Някой може да попита: как съм могъл да науча тая тънка подробност?
Ами ако лично аз съм бивал свидетел, а? Ами ако лично Степан Трофимович неведнъж ми е плакал на ревера, описвайки с най-ярки краски цялото опако на живота си? (И какво ли не е издумвал при това!) Но ето какво ставаше почти винаги
след тия хленчения: на сутринта той вече беше готов собственоръчно да се разпъне за своята неблагодарност; викаше ме спешно да съм идел при него или пък самият той лично дотичваше при мен, само и само да възвести, че Варвара Петровна
е „ангел на честта и деликатността, а той — самата противоположност“. И не само
че тичаше при мен, ами нееднократно описваше всичко това на самата нея в найкрасноречиви писма и черно на бяло си признаваше, подписвайки се с трите си
имена, че не кога да е, а вчера например бил споделял със странично лице, че тя
го държала от суетност, завиждала му на учеността и способностите, мразела го
и се бояла да си разкрие омразата явно от страх да не я напуснел, с което щял да
навреди на литературната й репутация; че вследствие на това той се презира и е
решен да загине от насилствена смърт, а от нея чака последната дума, която щяла
всичко да реши, и прочие, и прочие, все в тоя дух. Можем да си представим след
всичко това до каква истерика стигаха понякога нервните избухвания на това найневинно от всички петдесетгодишни бебета! Лично аз четох веднъж едно от тия
му писма след някакво тяхно спречкване заради нещо крайно нищожно, но инак
ядовито. Ужасих се и взех да го моля да не праща писмото.
— Не може… по-честно е… дълг… ще умра, ако не й призная всичко, всичко! —
отвръщаше ми той като трескав и прати писмото.
Тъкмо там бе разликата между тях — Варвара Петровна никога не би пратила
подобно писмо. Вярно, че той страшно обичаше да пише; пишеше й дори като
живееха под един покрив, а щом го хванеше истерията — и по два пъти дневно.
Аз зная със сигурност, че тя винаги най-внимателно изчиташе тия писма, дори да
се случеха и по две на ден, и като изчетеше, ги туряше в едно специално чекмедженце — преномерирани и сортирани; освен това тя ги туряше в сърцето си. После, като подържеше приятеля си цял ден без отговор, се срещаше с него, сякаш
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нищо не е било, сякаш вчера не се бе случило досущ нищо особено. Малко по
малко тъй го издресира, че и той взе да не смее да й напомня за вчерашното, а
само търсеше да улови от време на време погледа й. Но тя нищо не забравяше,
а той забравяше, че понякога дори твърде бързо, и неведнъж, подлъган тъкмо от
това нейно спокойствие, още същия ден го удряше на шеги и закачки, особено
като дойдеха приятели и се отвореше шампанско. С какъв ли яд трябва да го е
гледала в тия минути, а той нищичко не забелязваше! Може би чак след седмица,
месец или дори половин година, в някакъв особен момент, когато най-случайно
си спомнеше някой израз от тия си писма, а после и цялото писмо с всичките му
подробности, изведнъж изгаряше от срам и дотам се изтормозваше, че го хващаха неговите нервни пристъпи. Тия му особени пристъпи, нещо като холерина, бяха
в някои случаи обичайният изход от нервните му кризи и представляваха един
любопитен посвоему куриоз на неговото телосложение.
Действително Варвара Петровна твърде често и истински го беше мразила; но
той така и не забеляза и не разбра, че накрая й беше станал син, нейно създание,
може да се каже, нейно изобретение, станал беше плът от плътта й и че ни наймалко не го държи и издържа от едната „гола завист за дарованията му“. Как ли
трябва да са я оскърбявали подобни предположения! Покрай непрестанната омраза, ревност и презрение у нея се таеше някаква непоносима любов към него.
Не даваше прах да падне отгоре му, двайсет и две години му беше бавачка, по
цели нощи не би мигнала от грижи, ако опреше до репутацията му на поет, учен и
граждански деец. Беше си го измислила и първа си беше повярвала на измислицата. Той й беше нещо като блян… Но за всичко това действително искаше от него
много, понякога дори робство. Беше невероятно злопаметна. И като стана дума,
ще разкажа два случая.
IV
Веднъж, още при първите слухове за разкрепостяването* на селяните, когато
цяла Русия изведнъж възликува и се готвеше цяла да се възроди, на минаване
през града у Варвара Петровна дошъл един петербургски барон, човек с найвисокопоставени връзки и както се казва, доста вътрешен по въпроса. Варвара
Петровна изключително ценеше подобни посещения, защото след смъртта на генерала връзките й с висшето общество отслабваха ли, отслабваха, та накрая и съв[* _… още при първите слухове за разкрепостяването…_ — Слуховете за намерението на
правителството да разкрепости селяните започват да циркулират усилено още през 1840 година и оттогава това е главна тема на „мислеща Русия“. Премахването на крепостното право
се осъществява едва двайсет години по-късно, през 1861 година.]
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сем се стопиха. Баронът дошъл на чай и поседял нещо около час. Други нямало, но
Варвара Петровна поканила Степан Трофимович и го извадила на показ. Баронът
дори бил чувал нещо за него навремето или се направил, че чувал, но, общо взето, рядко се обръщал към него. То се знае, Степан Трофимович не е тоя, дето ще
си остави коня в реката, пък и маниерите му бяха най-изискани. И макар май да
не бе от знатен род, но тъй се бе случило, че от малък го бяха възпитавали в едно
от видните московски семейства и ще рече, добре; френския го говореше като
парижанин. Сиреч баронът от пръв поглед е трябвало да разбере с какви хора се
обгражда Варвара Петровна, та макар и в губернското си уединение. Излязло обаче друго. Когато баронът с положителност потвърдил пълната достоверност на току-що плъзналите тогава слухове за великата реформа, Степан Трофимович не се
стърпял и викнал ура! и дори направил с ръка някакъв жест, изобразяващ възторг.
Тихичко се провикнал, дори изящно; може дори възторгът да е бил преднамерен,
а жестът нарочно заучен пред огледалото половин час преди чая; но нещо, види
се, не е станало тъй, както трябва, защото баронът си позволил да се поусмихне,
макар тутакси и необикновено учтиво да казал нещо за всеобщото и надлежно
за случая умиление на всички руски сърца пред великото събитие. А след още
малко си тръгнал и на тръгване подал двата си пръста и на Степан Трофимович.
Като се върнали в гостната, Варвара Петровна отначало помълчала три минути, уж
че търсела нещо по масата, но изведнъж се обърнала към Степан Трофимович и
пребледняла, със святкащ поглед, процедила шепнешката:
— Аз туй няма да ви го забравя!
На другия ден се срещнала с приятеля си, сякаш нищо не било; и като да беше
забравила за случката. Но тринайсет години по-късно, в един трагичен момент, му
я напомни и го упрекна и пак пребледня точно като преди тринайсет години, когато му бе отправила първия упрек. Само два пъти през целия си живот му бе казвала: „Аз туй няма да ви го забравя!“ Случката с барона беше вече вторият случай;
но и първият случай, на свой ред, е тъй характерен и като че ли тъй много значи за
съдбата на Степан Трофимович, че се решавам и него да спомена.
Това станало през петдесет и петата година, през пролетта, през май, а именно
след като в Скворешники получили известието за кончината на генерал-лейтенант
Ставрогин, един лекомислен старец, умрял от стомашно разстройство на път за
Крим, където бързал по повод назначението му в действащата армия. Варвара
Петровна останала вдовица и се облякла в пълен траур. Вярно, че не ще да е тъгувала твърде за мъжа си, с когото през последните четири години живееха съвсем
отделно, поради несходство на характерите, и само редовно му пращаше пари.
(Генералът имаше само сто и петдесет души, заплатата си, а освен това бе знатен
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и с връзки; а всичкото богатство и Скворешники бяха на Варвара Петровна, единствена дъщеря на много богат откупчик.) И все пак била потресена от внезапното
известие и се оттеглила в пълно уединение. То се знае, Степан Трофимович неотлъчно бил до нея.
Май бил в разгара си; вечерите били възхитителни. Почвала да цъфти калината. Приятелите се срещали всяка вечер в градината и до късна нощ седели в
беседката, изливайки един пред друг чувства и мисли. Поетични мигове. Под
впечатление на настъпилата в живота й промяна Варвара Петровна говорила повече от обикновено. Тя като да се разтапяла от нежност към приятеля си и тъй
продължило няколко вечери. Но внезапно една странна мисъл осенила Степан
Трофимович: „Дали пък неутешимата вдовица не разчита на него и дали в края
на едногодишния траур не чака предложение от негова страна?“ Цинична мисъл,
но нали възвишените натури понякога са дори по-склонни към цинични мисли,
та било то само поради многостранността на развитието. Степан Трофимович започнал да вниква и намерил, че прилича да е тъй. Замислил се: „Богатството е
огромно, разбира се, но…“ Действително Варвара Петровна никак не приличаше на красавица: висока, жълта, щръклеста жена, с длъгнесто лице, напомнящо
нещо конско. Все повече и повече се колебаел Степан Трофимович, разкъсвал се
от съмнения, веднъж-дваж дори си поплакал (той често плачеше). Вечер, тоест
в беседката, лицето му някак неволно взело да добива капризен и насмешлив,
кокетен и същевременно високомерен израз. Човек го прави някак без да ще,
неволно, и колкото по-благороден е, толкова повече то бие на очи. Един господ
знае какво е било всъщност, но Варвара Петровна едва ли е изпитвала чак такива
чувства, които напълно да оправдават подозренията на Степан Трофимович. Пък
и едва ли би сменила името Ставрогина за неговото, колкото и славно да е то.
Било е може би чисто и просто една женствена игра от нейна страна, проява на
несъзнателната женска потребност, тъй натурална при едни по-особени женски
случаи. Впрочем не твърдя; незнайни са дълбините на женското сърце, та дори и
до днес! Но аз продължавам.
Изглежда, тя скоро е разгадала особения израз на лицето на приятеля си; беше
чувствителна и прозорлива, а той понякога твърде наивен. Но вечерите вървели,
както преди, и разговорите били все тъй поетични и интересни. И ето че веднъж с
настъпването на нощта те най-приятелски се разделили след един крайно оживен
и поетичен разговор и горещо си стиснали ръце пред входа на къщата, в която живееше Степан Трофимович. Той всяко лято се пренасяше от голямата господарска
къща в Скворешники в разположената почти в градината лятна къща. Току-що бил
влязъл и обзет от натрапчиви мисли, застанал пред прозореца с незапалената
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още пура, загледан в леките като пух бели облачета, плувнали край ясната месечина, когато изведнъж едно тихо шумолене го накарало да трепне и да се обърне.
Пред него отново стояла Варвара Петровна, с която се били разделили само преди
четири минути. Жълтото й лице било почти синьо, устните — стиснати, само краищата потрепвали. Цели десет секунди го гледала в очите, мълчаливо, с твърд,
неумолим поглед, и изведнъж прошепнала на един дъх:
— Никога няма да ви го забравя това!
Когато вече десет години по-късно Степан Трофимович шепнешком ми разправяше тази тъжна история — и дори заключи вратата, — той ми се кълнеше, че
до такава степен изгубил ума и дума, че не чул и не видял кога и как изчезнала
Варвара Петровна. А тъй като никога впоследствие не му беше намеквала дори за
станалото и всичко тръгнало, сякаш нищо не било, той цял живот бе склонен да
смята, че всичко това е било една болезнена халюцинация, още повече че същата
нощ наистина заболял за цели две седмици, което впрочем турило край и на срещите в беседката.
Но независимо от илюзиите за някаква халюцинация той всеки ден, цял живот
сякаш чакаше продължението и тъй да се каже, развръзката на онова събитие. Не
вярваше, че с това е свършено! А щом е тъй, странно ще да е поглеждал понякога
приятелката си.
V
Тя лично му беше съчинила дори костюма, с който бе ходил цял живот. Костюмът беше изящен и характерен: дългопол черен сюртук, закопчан почти догоре,
но му стоеше твърде изискано; мека шапка (през лятото сламена) с широка периферия; вратовръзката бяла, батистова, с голям възел и увиснали краища; бастунът
със сребърна дръжка, при това — коси до раменете. Беше тъмнорус и косите му
взеха да се прошарват малко едва напоследък. Брада и мустаци не носеше. Разправят, че като млад бил изключително красив. Но според мен той и на стари години беше необикновено внушителен. Пък и старост ли е това петдесет и три години? Поради някакво гражданско кокетство обаче той не само че не се младееше,
ами като да се перчеше със солидната си възраст и висок, сух, с коси до раменете
и с тоя си костюм приличаше на патриарх или още по-точно, на портрета на поета
Куколник*, литографиран през трийсетте години в някакво издание, особено ко[* … приличаше на… портрета на поета Куколник… — Има се предвид портретът на Н. В.
Куколник, гравиран от К. П. Брюлов. Куколник е съученик на Гогол, приятел на Глинка и автор на
текстовете на много от неговите романси. Пише драми, разкази и стихове, характеризиращи
се с приповдигнатия си тон.]
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гато седеше през лятото в градината, на пейката под разцъфналия люляков храст,
подпрян с две ръце на бастуна, с отворена книга до себе си и поетично замислен
над слънчевия залез. Относно книгите ще отбележа, че в последно време той взе
някак да изоставя четенето. Впрочем това почти накрая. Вестниците и списанията,
които Варвара Петровна изписваше в голямо количество, ги следеше редовно.
Успехите на руската литература също го интересуваха постоянно, макар ни наймалко да не уронваше и собственото си достойнство. По едно време уж се беше
поувлякъл да изучи висшата съвременна политика по нашите външни и вътрешни
работи, но скоро махна с ръка, заряза това начинание. Случваше се и туй: вземе
със себе си в градината Токвил, а скришом пъхне в джоба си Пол дьо Кок*. Но това
са впрочем дребни работи.
Ще отбележа в скобки и за портрета на Куколник: Варвара Петровна беше видяла за първи път тая картинка още като момиче в пансиона за благородни девици в Москва. Разбира се, тутакси се влюбила в портрета, както го правят всички
пансионерки, които се влюбват в каквото им падне, включително и в учителите си
— предимно по краснопис и рисуване. Но любопитното не е момичешката история, а че дори на петдесет години Варвара Петровна държеше тая картинка сред
най-интимните си драгоценности, тъй че може би само поради това и костюма на
Степан Трофимович го беше съчинила да прилича донякъде на изобразения на
картинката костюм. Но и туй е дреболия, разбира се.
През първите години, или по-точно през първата половина на пребиваването си у Варвара Петровна, Степан Трофимович уж че още се тъкмеше за някакво
съчинение и всеки ден най-сериозно се канеше да го пише. Но през втората половина трябва да беше забравил и азбуката. Все по-често и по-често ни казваше:
„Готов съм уж да пристъпя, материалите са ми събрани, а не ми се похваща. Нищо
не ми се прави!“ — и унило клюмаше глава. Без съмнение тъкмо това трябваше
да му придаде още по-голямо величие в очите ни, като един мъченик на науката:
но на самия него му се искаше нещо друго. „Забравиха ме, никому не съм нужен
[* … вземе със себе си в градината Токвил, а скришом пъхне в джоба си Пол дьо Кок. — Токвил (Tocqueville Alexis-Charles-Henri — Clerel, 1805–1859), либералнобуржоазен френски историк и политически деец, автор на съчиненията „Демокрацията в Америка“ (La démocratie en
Amérique), преведена на руски през 1860 година, и „Старият ред и революцията“ (L’ancien régime
et la révolution). И двете са твърде актуални за предреформена Русия. Четенето им се превръща
донякъде в мода за ония, които искат да минат за напредничави хора. Пол дьо Кок (Paul de Kock,
1793–1871), френски романист — битоописател. Името му се свързва с тъй наречената фриволна,
еротична литература и в известен смисъл е станало нарицателно. Реакционната руска литературна
критика се отнася крайно отрицателно към него, обвинявайки го, че пишел „мръсотии“. В случая
Достоевски противопоставя Пол дьо Кок на Токвил, иронизирайки Степан Трофимович, но всъщност отношението му към този писател не е отрицателно (вж. романа „Бедни хора“).]
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вече!“ — неведнъж се изпускаше той. Това тягостно настроение го обзе особено
като наближи петдесетте години. Варвара Петровна разбра най-сетне, че работата
е сериозна. Пък и не можеше да се помири тя с мисълта, че приятелят й е забравен
и ненужен. За да го разсее, пък и за подновяване на славата, тя го отведе тогава в
Москва, където имаше някои твърде изискани литературни и научни познанства;
но се оказа, че и Москва не помага.
Бяха едни особени времена; настъпило бе нещо ново, твърде различно от дотогавашното мъртвило и някак много особено, но се усещаше повсеместно, че дори
в Скворешники. Дохождаха какви ли не слухове. Фактите, общо взето, бяха горедолу известни, но, види се, освен фактите се бяха появили и някакви съпътстващи
ги идеи и най-важното, в голямо количество*. И тъкмо туй смущаваше: по никой
начин не можеше да се нагодиш и със сигурност да узнаеш какво именно значат
тия идеи. Поради женската си натура на Варвара Петровна непременно й се щеше
да се подразбира нещо тайно. По едно време взе уж да чете вестници и списания,
забранени чужбински издания, че дори току-що почналите да нашумяват прокламации** (всичко туй й се доставяше); но само дето й се завъртя главата. Захвана
се да пише писма: отговаряха й рядко и колкото по-нататък — все по-неразбрано. Степан Трофимович тържествено бе поканен веднъж завинаги да й разясни
„всичките тия идеи“, но от обяснението му бе останала явно недоволна. Възгледите на Степан Трофимович за общото движение бяха крайно високомерни; у него
всичко се свеждаше до това, че са го забравили и не бил нужен никому. Накрая и
[* Бяха едни особени времена <…> освен фактите се бяха явили и някакви съпътстващи ги идеи,
и най-важното, в голямо количество. — Достоевски има предвид 50-те години на XIX век, които
наистина са преломни за Русия. Тези години са годините на кризата на дворянския период на освободителното движение в Русия (започнал с декабристкото въстание през 1825 година), когато вече
зрее революционно-демократичното направление. В криза са и двете основни направления на либералнобуржоазното, опозиционно на николаевщината обществено движение в Русия — славянофилството и западничеството. Славянофилството се формира като идейно течение през 40-те години
на XIX в. Негови най-ярки представители са А. С. Хомяков, И. В. Киреевски, Ю. Ф. Самарин, К. С.
Аксаков, И. С. Аксаков, Н. М. Язиков. Славянофилите са за премахване на крепостното право, за
просвещение, за освобождаване на изкуството от бюрократичния държавен апарат. Но те са противници на европейските политически форми за постигане на тия цели. Съзнавайки недостатъците на
европейската буржоазна цивилизация — оеснафяването, отчуждаването на човека, липсата на нравствени устои, господство на индивидуализма и т.н., — те се обявяват против поевропейчването на
Русия, залагайки на самобитните руски традиции (православието, самодържавието, народността)
като път за постигане на своите цели. Отричайки европейската култура и европейския път на развитие, те естествено се обявяват и срещу социалистическото учение, срещу революционното движение, като атрибут на развратена Европа. Тяхна трибуна е списанието „Московитянин“ и алманасите
„Московский сборник“.]
[** … че дори току-що почналите да нашумяват прокламации… — Имат се предвид прокламациите, издавани от А. И. Херцен в Лондон, в основаната от него Свободна руска печатница (1853).]
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него го споменаха, отначало в чужбинските издания — като заточен мъченик, и
веднага подир туй и в Петербург — като бивша звезда от прочутото съзвездие;
сравняваха го дори, кой знае защо, с Радишчев. После някой писа, че вече бил
умрял, и обеща некролог. Степан Трофимович тутакси възкръсна и здравата взе
да се пери. Цялото му високомерие към съвременниците отведнъж се изпари и
го обзе пламенната мечта да се присъедини към движението и да покаже какво
може. Варвара Петровна тутакси отново и на всичко повярва и страшно се засуети. Решено бе без никакво разтакаване да вървят в Петербург, да разузнаят каква
е цялата работа, лично да вникнат и ако е възможно, да се посветят на новата
дейност всецяло и безвъзвратно. Тя впрочем обяви, че е готова да основе списание и от тъй насетне да му посвети целия си живот. Виждайки докъде е стигнало,
Степан Трофимович още повече се наду, из пътя дори се беше държал с Варвара
Петровна почти покровителствено, което тя тутакси скъта в сърцето си. Впрочем
тя имаше и една друга твърде важна причина за това пътуване, а именно подновяването на високопоставените си връзки. Трябваше по възможност да напомни
за себе си, най-малкото да опита. А официалният предлог за пътешествието бе
да се види със сина си, който завършваше по това време науките си в един петербургски лицей.
VI
Бяха заминали и бяха прекарали в Петербург почти целия зимен сезон. Към
Велики пости обаче всичко се пукнало като голям сапунен мехур. Бляновете отлитнали и бъркотията не само че не се оправила, ами станала още по-отвратителна. Първо, с високопоставените връзки не излязло почти нищо, някакви съвсем микроскопични успехи, и то с цената на унизително престараване. Оскърбената Варвара Петровна се отдала всецяло на „новите идеи“ и взела да урежда
в дома си „вечери“. Поканила литератори и тутакси й ги надовели колкото си
щеш. После и самички взели да идват, без покана; един друг се водели. Никога
не била виждала такива литератори. Невероятно суетни, но напълно открито,
като да изпълнявали някаква повинност. Някои (макар и далеч не всички) идвали дори пияни, но сякаш намирайки в това някаква особена, непозната досега
красота. Всички донемайкъде се надували с нещо. На всички лица било изписано, че току-що са открили някаква извънредно важна тайна. Непрекъснато се
карали, минавало за голям шик. Доста трудно било да се разбере какво точно са
написали тия литератори; но имало критици, романисти, драматурзи, сатирици,
изобличители. Степан Трофимович проникнал дори в най-висшия кръг, там, откъдето управляваха движението. Управляващите стояха невероятно високо, но
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него го бяха приели радушно, макар, разбира се, никой от тях да не е знаел и чувал
за него друго, освен дето бил „представител на идеята“. Той дотам маневрирал
около тях, че въпреки цялото им олимпийство на два пъти ги домъквал в салона
на Варвара Петровна.
Тия били много сериозни и много вежливи; държали се добре; останалите явно
им се плашели; но било очевидно, че са хора заети. Явили се и две-три от бившите литературни знаменитости, случили се тогава в Петербург, с които Варвара
Петровна открай време поддържаше най-изящни отношения. Но за нейна почуда
тия истински и съвсем безспорни знаменитости били по-тихи от водата, по-ниски
от тревата, а неколцина дори се умилквали около цялата тая новоизлюпена сган и
позорно й се подмазвали*1. На Степан Трофимович отначало му потръгнало; хванали се за него и взели да го изкарват на публични литературни събрания. Когато
на едно такова публично литературно четене за първи път се появил на подиума
като четец, се раздали френетични аплодисменти, нестихващи цели пет минути.
Девет години по-късно той си го спомняше със сълзи на очи, впрочем повече поради артистичната си натура, отколкото от благодарност. „Кълна ви се и на бас се хващам — казваше ми самият той (но само на мен и под секрет), — че един човек нямаше сред цялата тая публика ей толкова да ме знае!“ Забележително признание:
ще рече, имало е у него здрав смисъл, щом дори тогава, на подиума, е могъл тъй
ясно да схване положението въпреки цялото си опиянение; и ще рече — нямало е
здрав смисъл, щом дори девет години по-късно не можеше да си спомни за това
без чувство на обида. Накарали го бяха да подпише два-три колективни протеста*2
(и той не знаеше срещу какво); подписал. Варвара Петровна също я накарали да
подпише срещу някаква „безобразна постъпка“ и подписала. Впрочем повечето
от тия нови хора, макар да ходели у Варвара Петровна, кой знае защо, смятали за
свой дълг да се отнасят към нея с презрение и нескрит присмех. Впоследствие в
минути на горест Степан Трофимович ми беше намеквал, че тя му завидяла тък[*1 … тия истински и съвсем безспорни знаменитости <…> се умилквали около цялата тая
новоизлюпена сган и позорно й се подмазвали. — С тази фраза започва серията намеци и нападки
по адрес на Н. С. Тургенев. Повод да обвини Тургенев в „умилкване около новоизлюпената сган“
Достоевски взема от писмото му до поета К. К. Случевски, което е всъщност обръщение към
руската студентска младеж в Хайделберг. В това писмо Тургенев, стреснат от критичните
отзиви на Добролюбов и демократично настроените кръгове по повод на „Бащи и деца“, пише,
че романът му бил насочен „срещу дворянството“ и че Базаров бил революционер, макар и „нихилист“. Върху отношението и оценките на Достоевски за Тургенев слагат силен отпечатък и антипатията на автора на „Бесове“ към западничеството, чийто ярък представител е Тургенев,
и някои лични конфликти между двамата.]
[*2 Накарали го бяха да подпише два-три колективни протеста… — Колективните протести на литераторите са една от характерните черти на общественото движение през 60-те
години.]
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мо оттогава. Тя, естествено, разбирала, че не бива да има вземане-даване с тия
хора, но въпреки това ги приемала с ламтеж, с истеричното си женско нетърпение и главното, с надеждата нещо да стане! На тия си вечери се произнасяла рядко, макар да би могла и да се произнесе; повечето слушала. Произнасяли се по
въпроса за премахването на цензурата и на буквата „ъ“; за замяната на руските
букви с латински; за вчерашното въдворяване на еди-кой си, за някакъв скандал
в Пасажа*3, за ползата от раздробяването на Русия по народности със свободна
федеративна връзка, за унищожаването на армията и флота, за възстановяването
на Полша до Днепър, за селската реформа и прокламациите, за премахване на
наследяването, за семейството, децата и свещениците, за правата на жените*4,
за къщата на господин Краевски*5, която никой никога тъй и не прости на господин Краевски, и пр., и пр. Ясно било, че в тая сбирщина нови хора гъмжи от
мошеници, но несъмнено е имало и мнозина честни, дори твърде привлекателни личности въпреки някои все пак удивителни отсенки. Честните били много
по-трудни за разбиране от нечестните и безцеремонните; но не се знаело кой
кого държи в ръцете си. Когато Варвара Петровна оповестила идеята си да издава списание, към нея се стекли още повече хора, но тутакси право в очите й се
посипали обвинения, че била капиталистка и експлоататорка. Безцеремонността
на обвиненията се равнявала само на тяхната неочакваност. На една от вечерите
на Варвара Петровна престарелият генерал Иван Иванович Дроздов, отколешен
приятел и съслуживец на покойния генерал Ставрогин, човек най-достоен (но
посвоему) и когото всички тук познаваме, безкрайно опърничав и избухлив, с
ужасен апетит и ужасен страх от атеизма, се запрепирал с един прочут юноша.
Оня веднага го срязал: „Вие сте, види се, генерал, щом така говорите“, тоест в
смисъл, че по-обидна дума от генерал дори не се сеща. Иван Иванович страхотно
кипнал: „Да, господинчо, генерал съм и дори генерал-лейтенант и съм служил на
моя господар-император, а ти, господинчо, си сополанко и безбожник!“ Станал
неприличен скандал. На другия ден случаят бил изнесен в печата и почнали да
събират подписи срещу „безобразната постъпка“ на Варвара Петровна, която не
[*3 … за някакъв скандал в Пасажа… — В петербургския Пасаж освен магазини имало и зала
за лекции и концерти. Там през 1859 година се организират редица литературни четения на
радикално настроените среди.]
[*4 … за ползата от раздробяването на Русия по народности със свободна федеративна
връзка, за унищожаването на армията и флота <…> за правата на жените… — Явен намек за
основните пунктове на програмата, изложена от П. Г. Зайчневски в прокламацията „Млада Русия“ (1862).]
[*5 … за къщата на господин Краевски… — А. А. Краевски, собственик и редактор на сп. „Отечественные записки“, успял да натрупа значително състояние като издател на гърба на авторите, в това число и Достоевски. Достоевски го обвинява, че успял „от литературата да си
построи къща“.]
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пожелала тутакси да изгони генерала. В едно илюстровано списание се появила
карикатура, в която язвително изтипосали Варвара Петровна, генерала и Степан
Трофимович като трима ретроградни приятели; към картинката били приложени
и стихове, написани от народния поет нарочно за случая. Ще кажа от себе си, че
много особи с генералски чинове действително имат смешния навик да казват:
„Служил съм на моя господар-император…“, тоест като че ли техният господаримператор не е същият, който е и на обикновените императорски поданици, а
друг, техен си.
Да се стои повече в Петербург, било, разбира се, невъзможно, още повече че
Степан Трофимович претърпял окончателно fiasco*1. Не издържал и взел да говори за правата на изкуството и още повече почнали да му се смеят. На последното четене си наумил да въздейства с граждански патос, въобразявайки си, че ще
трогне сърцата, и разчитайки на уважението към неговото „изгнаничество“. Той
безспорно се съгласил, че думата „отечество“ е ненужна и комична, съгласил се
с мисълта за вредата от религията, но гръмогласно и твърдо заявил, че ботушът
стои по-долу от Пушкин*2 и дори много по-долу. Безмилостно го освиркали, тъй
че още неслязъл от подиума, публично се разплакал. Варвара Петровна го отвела
вкъщи жив-умрял. „On m’a traite comme un vieux bonet de coton!“*3 — хленчел
той несвързано. Цяла нощ го успокоявала, давала му лавровишневи капки и до
сутринта му повтаряла: „Вие още сте полезен; пак ще ви дойде времето, ще ви
оценят… другаде.“
А рано сутринта на другия ден при Варвара Петровна довтасали петима литератори, трима от които съвсем непознати, дори никога не ги била виждала.
Крайно сурово я известили, че били разгледали въпроса за нейното списание и
идвали да й съобщят решението си. (Варвара Петровна никому и никога не била
поръчвала да разглежда и решава нещо относно списанието й.) Решението им
било, основавайки списанието, тя незабавно да им го предаде заедно с капитала на началата на свободната асоциация; тя пък самата да си заминела в Скворешники, подбирайки със себе си и Степан Трофимович, който „бил остарял“. От
деликатност се съгласявали да й признаят правото на собственост и да й превеждат ежегодно една шеста от чистия приход. Най-трогателното в тази история е, че
от тия петимата най-малкото четирима не са имали никакви користни цели, а са
[*1 Поражение (итал.).]
[*2 … ботушът стои по-долу от Пушкин… — Казано е по повод утилитаризма на Д. И. Писарев, В.
А. Зайцев, Салтиков-Шчедрин и др., които, застъпвайки тезата за „гражданската“ позиция на литератора, за обществената полезност на писателското дело, стигат дотам, че заявяват: „Всеки обущар
е сто пъти по-полезен от Пушкин.“ Достоевски непрекъснато воюва срещу тази теза.]
[*3 Отнесоха се с мен като със стара нощна шапчица (фр.).]
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действали единствено в името на „общото дело“.
„На тръгване бяхме като замаяни — разказваше Степан Трофимович, — аз
просто не бях на себе си, помня само, че все си повтарях в такт с колелетата:
Век и Век и Лев Камбек*
Лев Камбек и Век и Век… — и тям подобни дивотии чак до самата Москва. Едва
в Москва се опомних — сякаш съм можел да очаквам друго? О, приятелю! — възкликваше той понякога, за да ни въодушеви. — Нямате си представа каква мъка
и яд обземат душата, когато некадърници подхванат великата, отдавна и свято
тачена идея и я завлекат на улицата при такива като тях глупаци, и вие внезапно я
срещате — вече у вехтошаря, неузнаваема, окаляна, разкривена, без пропорции,
без хармония, играчка в ръцете на глупави деца! Не! В наше време не беше така
и не към това се стремяхме. Не, не, съвсем не към това. Аз нищо вече не мога да
позная… Нашето време пак ще дойде и пак ще насочи по правия път всичко, което
се люшка, сегашното. Какво ще стане инак?…“
VII
Тутакси след завръщането от Петербург Варвара Петровна изпрати приятеля си
в странство: „да си почине“; пък и необходимо им беше да се разделят за известно
време, тя го чувстваше. Степан Трофимович тръгна с възторг. „Ще възкръсна там!
— възкликваше той. — Там най-сетне ще се захвана с науката!“ Но още в първите
си писма от Берлин подкара пак старата песен. „Сърцето ми е разбито — пишеше
той на Варвара Петровна, — забравата не идва! Тук, в Берлин, всичко ми напомни
онова, някогашното, отминалото, първите възторзи и първите мъки. Къде е тя?
Къде са двете те? Къде са двата ангела, които никога не съм заслужавал? Къде
е моят син, моят възлюблен син? Къде съм аз най-сетне, самият аз, предишният, с челичената сила, непоклатим като скала, щом днеска някой си Andrejeff, un
православен шут с брада, peut briser mon existence en deux“*1 и т.н., и т.н. Що се
отнася до сина на Степан Трофимович, той го беше виждал всичко на всичко два
пъти в живота си: първия път, когато се беше родил, и втория — съвсем наскоро
в Петербург, където младежът се готвеше за влизане в университета. Както вече
се каза, момчето беше прекарало целия си живот при лелите си в О-ска губерния
(за сметка на Варвара Петровна), на седемстотин версти от Скворешники. Що се
отнася до Andrejeff, тоест Андреев, това беше чисто и просто един наш, тукашен
[* _Век и Век и Лев Камбек…_ — Чрез безсмислено съчетаване заглавието на в. «Век» и името на
третостепенния журналист Лев Логинович Камбек Достоевски осмива състоянието на част от тогавашната журналистика и печат, които се занимават с безсмислени теми по безсмислен начин.]

22

MOPE

търговец, бакалин, голям чудак, археолог самоук, страстен събирач на руски старини, който чат-пат се счепкваше със Степан Трофимович по науките, а главно по
насоките. Този почтен търговец с бяла брада и големи сребърни очила не му беше
доплатил четиристотин рубли, които му дължеше за няколкото десетини гора в
именийцето на Степан Трофимович (в съседство със Скворешники). Макар, отправяйки приятеля си в Берлин, Варвара Петровна пребогато да го бе снабдила със
средства, на заминаване Степан Трофимович много разчиташе на тия четиристотин рубли, вероятно за някои скришни свои разходи, и просто му се доплака,
когато Andrejeff го помоли да почака един месец, имайки впрочем и правото на
такава отсрочка, тъй като първите вноски ги беше направил комай половин година напред, предвид особената тогавашна нужда на Степан Трофимович. Варвара
Петровна на един дъх изчете това първо писмо, подчерта с молив възклицанието
„Къде са двете те?“, сложи му дата и го прибра в чекмедженцето. Той, разбира
се, имаше предвид двете си покойни жени. Във второто писмо от Берлин песента
варираше: „Работя по дванайсет часа на денонощие («пак добре да са единайсет», промърмори Варвара Петровна), ровя се из библиотеките, сверки, бележки,
тичане; бях у професорите. Поднових познанството с превъзходното семейство
Дундасови. Каква прелест е Надежда Николаевна, дори досега! Праща ви много поздрави, младият й съпруг и тримата й племенници са в Берлин. Беседваме
до зори с младежта, вечерите са почти атински, но само по финес и изящество;
всичко е най-благородно: много музика, испански мотиви, мечти за общочовешко
обновление, идеята за вечна красота, Сикстинската мадона, светлина с прорези от
мрак, но и слънцето има петна! О, друже мой, благородни, верни мой друже! Аз
целият съм с вас и ваш, единствено с вас en tout pays*2, та дори dans le pays que
se trouve au delà des forets de Tylylley*3, за която, нали помните, тъй често с трепет
си говорехме в Петербург на заминаване. Спомням си го с усмивка. Минавайки
границата, се почувствах незастрашен, усещане странно, ново, за първи път след
толкова години…“ и т.н., и т.н.
„Вятър и мъгла! — реши Варвара Петровна, скътвайки и това писмо. — Щом
атинските им вечери откарват до зори, как ще седи по дванайсет часа над книгите.
Пиян ли е бил, като е писал? А тая Дундасова как се осмелява да ми праща поздрави? Впрочем, нека се поразсее малко…“
Фразата „dans le pays que se trouve au delà des forets de Tylylley“ означаваше
„страната отвъд гори Тилилейски“. Понякога Степан Трофимович нарочно превеж[*1 Може да разбие живота ми (фр.).]
[*2 Където и да било (фр.).]
[*3 В страната отвъд гори Тилилейски (фр.) — (Намек за Сибир.)]
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даше руски пословици и местни поговорки на френски по най-глупав начин, несъмнено можейки и да ги разбере, и да ги преведе по-хубаво, но често го правеше за един особен шик и намираше, че е остроумно.
Но разсейването му не трая дълго, четири месеца не изтрая и долетя в Скворешники. Последните му писма съдържаха само и единствено излияния на найнежна обич към липсващата му приятелка и бяха буквално напоени със сълзите на
разлъката. Има натури невероятно привързани към къщата, същински домашни
кученца. Срещата на приятелите бе възторжена. След два дни всичко тръгна като
преди и дори по-скучно отпреди. „Друже мой — казваше ми Степан Трофимович
след две седмици и под най-голям секрет, — друже мой, открих нещо ужасно… за
себе си: je suis un най-обикновен храненик, et rien de plus! Mais r-r-rien de plus.“*

[* Аз съм един най-обикновен храненик и нищо повече! Да, н-н-нищо повече (фр.).]
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Йордан Ефтимов
на 50!
Още ли не са открили
отсъствието ми?
51 стихотворения,
коментирани от съвременници

Аполония, 95-а
Не бяхме предани
на местната таверна.
Изневерявахме ѝ всяка вечер
със хилядите новонародени,
кокетни, кичести и кичови местенца, досами морето.
В едно от тях забихме по-задълго –
цял следобед спорихме, а после гълтахме
си думите обратно, от вечността се тръгна,
после за прибоя, за жените и момчетата, и кой е кръгъл,
за гъмжилката от риби, пляскащи насред водата, и за
отсъствието на рибари –
а слънцето отиваше си бавно.
Разплут като амеба бе Созопол
и вълноломът, без да ускорява,
не спираше да ни залива със сополи.
Повея вятър, изведнъж утихна всичко.
И само гръмотевици отгоре някой взе да киха.
Разстлали копията си надлъж
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и шир като опитомени арабески,
ризомите на мълниите явно искаха да ни избесят.
Един от нас с К а н о н се втурна към скалите,
но - щрак! - и ето, вятърът го грабва и отлита
с него – М е ч а к р ъ в в небесната таверна да разлива.
Миризмата на озон и водорасли е резлива.
Пяната на двайсет разкрача под нас
замязва на каркаса на катедралата във Барселона.
Измислена от романтическия демиург, а не от Гауди,
ще бъде, е и беше нашта църква, дигната иззад вълните.
На път за Томи
минал е оттука Назон –
и още пази завещанието този
град, и следва скрито духа на азбучните му М е т а м о р ф о з и.
Св. Иван блести съвсем като баща,
и все по-ураганен става вятърът насреща ни.
Мракът започва да залита, да се люлее и да хълца,
отгоре някой гледа ни безмълвно.
Най-близката звезда е толкова далече,
небето ни е вечно (,) обсипано с картеч.
Напила се е вечерта, вдървена и протяжна,
ще има още дълго да пеем и да се прозяваме.
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Изгнанието
Мога колебливо да призная, че това стихотворение на Йордан
Ефтимов съм го живял. Или поне несигурно да свидетелствам, че
става дума за събитие от 1995 г., когато 24-годишният поет е поканен заедно с още трима съавтори да представят на фестивала
на изкуствата „Аполония“ сборника „Българска христоматия“. По
този повод през септември Йордан Ефтимов престоява в крайморския град около три-четири дни. Тогава обикаля с приятелите си
уличките и крайбрежните тераси на Созопол. Вероятно трудно избират къде да обядват или вечерят – не толкова от изисканост или
снобизъм, колкото поради липса на достатъчно средства (авторът
все още е студент), но пък очевидно и с цел да се заседят по-дълго
на по-достъпни места, за да говорят, говорят, говорят... Избягват
таверните и предпочитат евтините капанчета, предлагащи предимно цаца, пържени картофи и наливна бира. Точно там могат
да прекарат повече часове, понякога без да поръчват, въвлечени
в безкрайни разговори – своеобразен бунт срещу лицемерното
обществено мълчание за качествата на предлаганата в рамките
на фестивала културна продукция. Ето как „вулгарният социологизъм“ или поне грубичкият „биографичен подход“ може да свърши
работа при тълкуването на това стихотворение.
Но да прибегна и до „нов историзъм“, да изсветля тъмните места в текста с още референциални съответствия. Стихотворението
представя българския свят от средата на 90-те години на ХХ век –
именно в Созопол, сред търговския кич и хаос от капанчета, сергии
и други обекти по Черноморието, с упадъка на рибарския занаят, с
пълзящата мутризация, която – дори неявена в текста – се промъква изпод образите. Тук – без да е назован – лежи остров Св. Кирик,
свързан със сушата от вълнолома, който би трябвало да прави тих
и уютен изкуствения залив, но не престава да „залива със сополи“ приятелската компания. Просветва и фотоапаратът „Канон“,
с фотолента (продукт отпреди цифровизацията), с който трудно
може да се снима прииждащата буря, поради слабата чувствителност на обектива. После образът „Меча кръв в небесната таверна“
раздвоява възприятията между едноименното евтино, ужасно на
вкус вино (изключено е да го пият авторът и събеседниците му!) и
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вертикализираната представа за кръвта-вино и виното-кръв в притъмнялото небе при съзвездията Голяма и Малка мечка. Мечата
кръв е небесна, настоява поетът. И, разбира се, в далечината лежи
оприличеният с баща остров Св. Иван, който с фара си показва верния път на всички блудни синове.
Но се нуждаем от още херменевтични ключове, за да стигнем
по-нататък в сърцевината на смисъла на този лирически текст.
Трябва да включим машината на паметта за други текстове и кодове на по-високи обороти. Тогава ще извадим от стиховете отломки от образа на Саграда Фамилия в Барселона, за да разберем, че бурята не се разразява в морето, а в културната памет и че
носталгията по романтизма ще си остане завинаги религията на
истинските поети, издигнали своите църкви върху разярени високи вълни. Хекзаметричните двустишия ще ни отведат към древния
свят на Аполония Понтика, с минаващия някъде наоколо Публий
Овидий Назон, пътуващ към Томи (Констанца) – градът на своето
изгнание. Препратката към неговите „Метаморфози“ ще ни пренесе към идеите за постоянните преображения на хора и светове
– алегории на непостоянството.
Но най-важна в стихотворението си остава компанията от говорещи, спорещи, кипнали заедно с морето приятели, които трупат
думи за жени и момчета, за стада от риби и отсъствието на рибари, т.е. думи, подредени около големия въпрос: Какво ще правим
в бурята, която вече иде и вилнее?
Йордан Ефтимов отговаря без патос – „ще има още дълго да
пием и да се прозяваме“ – ние, някак излишни, намерили своята
блажена пауза през 90-те, наблюдаващи мълчанието на светкавиците, пантомимата на небесния грохот, който не ни застрашава
поне засега. Ние – изгнаници, оставащи тук.
Да, това е стихотворение за изгнанието в несвоевременния
свят на поезията, за бездънното приятелство от Аполония – 95, за
поетическата общност от средата на 90-те години, изгубена сякаш
завинаги, но запомнена в стихотворението на Йордан Ефтимов.
Пламен Дойнов, професор по история на българската литература в Нов български университет, сред чиито книги са
„Мистификации“ и „Истински истории“
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Букви
I.
Като бивни на слон гърдите ти са;
монолитни като Спенсърова строфа,
порцеланови и остри, на тис
ухаещи, а също и на смирна,
на карамфил и пчелен мед, на топъл
торф.
Бедрата ти - колони
от спускащи се нанадолу, по историята,
				
конници,
приличащи по бавния си ход на торни бръмбари;
движещи се както морските вълни
напред-назад, в танго и сякаш вечно
					
ще се клатят –
умирени, смърт вещаещи;
умерени и умилени,
бели, млечни, движени от воля за сърфиране,
поданици на прибоя и на месеца,
дъги на бъчви в трюм, прекарал много бури,
			
но останал, макар покрит от плесен,
						
непокътнат.
Косите ти - лехи от мрак
с разцъфнали сред тях свръхнови
					
макове –
глава тъй нечовешки нежна,
болна от лежерност, наежена и мека,
иззидана от глината и от калта на тъмната езикова река,
а може би от пясък и забрава.
Харесвам всичко твое, дори консервите ти,
зимнината, скрита на тавана,
				
в плевнята и сеновала,
във всеки ъгъл на лишената ти от ъгли постройка.
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II.
Лицето ти и цялото ти тяло
са по-широки от аорта,
по-трайни от истинска природа,
монолитни – затова и Спенсърова строфа,
по-уханни от пикня на антилопа,
по-сладки от плюнката на вещица от островите.
Това е името им – трайност,
от Пърси Шели по-болнави, бъдещни и вяли...
Разместени като свободен стих,
като женски рими навътрени и негативни.
Числа на неизразимото.
Това е мистиката на познатото.
Това е стилистиката, влюбена във диплите, в разгръщането.
В крайна сметка, дори и да не искаме, това сме ние,
това е нашето щъкане.

Кораби, гърди и букви
От студентските години ми е останал споменът за статията на
една датска българистка, Ерика Кнудсен, за Гоголевото влияние
върху Вазов. Впоследствие давах тази статия на моите студенти, в
един момент спрях.
Всъщност всичко, което си спомням от Ерика Кнудсен, е словосъчетанието „семантична инконгруенция“. Примерът, който тя
дава, е Вазовото описание на Варлаам Копринарката като „смирен, целомъдрен, женен и гайтанджия“. За семантичната инконгруенция се сещам сега, но е много вероятно през 90-те да съм чел
поезията на Йордан Ефтимов именно през този израз, забит някъде в периферията на съзнанието. Сигурно така съм чел и стихотворението „Букви“ от частта „Африка“ в тройната му стихосбирка
„Африка. Числа. Разкази с риби“ (1998). Което пък стихотворение
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очевидно съм смятал за най-йорданефтимовско, ако се съди по
скритите и явни препратки към него в пародийния ми tribute към
Йордан „Сърцето на сръбското“ от „Българска антология“, излязла
през същата година. Семантичната инконгруенция като сигла на
веселата наука на 90-те.
„Букви“ е постмодерна версия на библейската „Песен на песните“. Рядката за Ефтимов ясна композициционна структура е изградена върху библейското изреждане: „Гърдите ти са…“, „Бедрата ти са…“, „Косата ти е….“. Гърдите на любимата обаче не са като
„две сърнета“, както си ги представя Соломон, тоз „тиран развратен“ (обвинен от Ботев за нещо, което всъщност е казал апостол
Павел), а са като „бивни на слон“, при това „порцеланови и остри“.
Семантичната инконгруенция е на макс. Твърди, но и остри, по
слонски внушителни, от джунглата направо, но и монолитни като
строфите на дошлия от конспекта по литература на английския Ренесанс Спенсър. Уханието е библейско, на тис, че и на смирна, но
краят на изречението вече ни праща на север, при славянските и
немски диваци с техните торфени блата. Монотеизъм и политеизъм, материкът срещу островите, гласът срещу буквите…
„Букви“ е учебников пример за постмодерна метафикционалност – втората част „обяснява“ първата, колкото още повече да
обърка читателя. Стихотворението обаче може да се използва и
като помагало за изучаване на художествените тропи – метафори
и сравнения от всякакъв чешит, парономазии („нежна, болна от лежерност, наежена и мека…“), контраинтуитивни метонимии (любимата, представена през консервите и зимнината ѝ), образцови
оксиморони („във всеки ъгъл на лишената ти от ъгли постройка“).
Всъщност цялата тропика и топика на Йордан Ефтимов е построена по модела на оксиморона. „Семантичната инконгруенция“ не
просто събира несъчетаеми неща – самата им несъчетаемост е непредвидима. Бедрата на любимата са не просто конници, а конници, слизащи нанадолу, „по историята“, които освен това по бавния
си ход напомнят торни бръмбари. Конници за нашето поколение
означава на първо място хан Аспарух, по-точно – „Хан Аспарух“, на
който ни водеха групово. Торни бръмбари сочи към Египет, земята
на тайните и на смъртта, както знаем от Томас Ман. Държавотворните Аспарухови конници с декадентските торни бръмбари?! На-
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къде ни водят тия бедра, които в следващата строфа стават и „дъги
на бъчви в трюм“? Степ, Нил, тропици и трюм. Впрочем любителите на интертекстуалността сигурно са забелязали, че бедратаконници представляват трансформация на косите „спускащи се
като козе стадо по склоновете на Галаад“ в „Песен на Песните“, т.е.
конниците са бивши кози.
Ако има някаква опорна опозиция в цялата тази каскада от
семантични пресичания, то това е противопоставянето между
събраност и разпиляност, вялост и воля, лежерност и наеженост.
Стихотворението завършва с металитературна диагноза на собствения си дискурсивен инструментариум – „това е нашето щъкане“.
Дали обаче това щъкане означава събраност, твърдост, острота
или обратното – отпуснатост, вялост, реене като в съня? В късната
си лирика Ефтимов често използва фигурата на съня. Бъдещите литературни изследователи все някога ще трябва да дадат задоволителен отговор на този въпрос – сънува или пише Йордан Ефтимов?
Но щъкането не е само негово, това е „нашето щъкане“ – на
автора и на читателя, на въображаемата, каква друга, общност,
в която инконгруентното има смисъл. Дали обаче е по силите на
едно съзнание да удържи в обща мрежа пикнята от антилопа и болния Пърси Шели, сърфирането и Валтер Бенямин, писал нейде си
за „мистиката на познатото“? Може ли читателят да издържи напрежението (или лежерността) на семантичните колизии, без да
остане сам, изгубен, единствен обитател на проядения от плесен
и все пак непокътнат кораб на литературата? Това, което ни прави
общност, е „конгруентното“, споделеното, т.е. предвидимото и баналното, принципът, а не изключението. Семантичната инконгруенция на Йордан Ефтимов къса въжетата на базовите опозиции, с
които работи умът, и ни отвързва от кея на здравия разум. Имаме
ли сили за плаване към островите, които ги няма на картата? Имаме ли сили за още едно плаване?
Бойко Пенчев, доцент по нова българска литература в
Софийския университет, автор и на „Спорните наследства“
(2017)
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ОЩЕ ЛИ НЕ СА ОТКРИЛИ ОТСЪСТВИЕТО МИ?

Заспал на дюшека
и се събудил в открито море.
Колко пропуснати обаждания са изписани
на зарития в пясъка телефон?
Или няма сигнал в този намерен след издирване див залив?
Ще дойде ли достатъчно скоро залезът?
Изгарянето в открито море боли повече
от вдишването след смях.
Още ли не са открили отсъствието ми?
Един приятел твърди, че
корабокрушенецът е вече спасен.
Ужасна била участта на лутащия се моряк.
Още ли не са открили отсъствието ми?

Още ли не са открили отсъствието ни
или
Пропуснати обаждания
Редактор съм на вероятно най-красивата книга на йордан
ефтимов1 „единадесет индиански приказки“. Докато препрочитах цялата поезия на Йордан, си дадох сметка, че знам наизуст
половината от стихотворенията в „Метаметафизика“. И което е
по-важно, знам ги с гласа на автора, с всичките му интонации,
паузи и акценти. Бяхме в една банда, може би оттук трябва да
започна. Като всички истински банди бяхме четирима, правили
Йордан Ефтимов – така Йордан Ефтимов се подписва през 1990-те и обяснява, че главните букви просто не са красиви, а хората около него твърдят, че
само подражава на e e cummings (той понякога не се сдържа и казва, че предпочита да го обвиняват в подражаване на h c artmann) – бел. ред.
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сме турнета, четения и акции из страната. Хулиганствали сме
заедно в литературата, на него му отиваше повече. Викали сме
духове на официално събитие в Народния театър и в Стария
град в Пловдив. Правили сме христоматии и антологии на българската литература само с наши текстове. Измисляли сме цели
автори и техните книги и сме укорявали литературната клика и
критика, че нищо не знаят и от нищо не отбират, щом не са чели
изследванията на д-р Христо Матев. Такива и други нахални
неща сме вършили в четворката и йордан беше от най-ентусиазираните играчи. Разбира се, непрекъснато се разсейваше, забравяше, закъсняваше, изчезваше. Но ние винаги откривахме
отсъствието му.
Избрах това стихотворение – „Още ли не са открили отсъствието ми“ (от „Сърцето не е създател“ – чудно заглавие) – от
късния йордан ефтимов, макар че се чудя възможен ли е изобщо късен йордан ефтимов или зрелият период на ефтимов,
дано не е. Но го избрах, защото ми харесва, в него има фаталност и самоирония, тази сплав обичам у данчо, фаталност и самоирония. Има тук нещо от онази му безумна акция, в която
беше обявил смъртта си чрез ЛВ1, та много хора му се вързаха.
Което само показва, че не са чели достатъчно йордан ефтимов.
Но към стихотворението пак. Трагизъм има тук, драма и
ирония и онова обезоръжаващо йорданефтимовско директно
врязване и оголване на нещата. Трагедията не е, че ще изчезнем един ден, както сме задрямали на дюшека, или ще се събудим удавници като при елиът ли беше, това е ясно. Трагическо-комическото, козелът на цялата драма е в онова наше удавническо попоглеждане за пропуснати обаждания. И в тайната
надежда, че просто няма обхват.
Харесвам това стихотворение, защото отключва лични страхове, защото е плажно и параноично едновременно. Защото тук
е и самият йордан. Защото през младостта на 90-те основният
въпрос, като се събирахме някъде, беше – абе, къде е данчо.
ЛВ – „Литературен вестник“, седмично издание, известно с това, че от първата си годишнина е в хроничен недостиг на средства за издаване и непрекъснати тридесетгодишни очаквания, че ще спре следващата седмица. Произнася се абревиатурно като „лъвъ“ и редакторите му наистина години наред
се чувстват като смешни царе на животинското царство – бел. ред.
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Защото при една от акциите ни в Созопол от хулиганския период, когато разказвахме за себе си в жанра „спомени на съвременниците от началото на ХХ век“, на мен се падна да разказвам за йордан, или за петко тодоров, все едно, и моят „спомен“
от тогава, изгубен завинаги, чудодейно се появи преди месец,
трийсетина години по-късно, в образа на два листа от тетрадка
малък формат, грозно изписани на ръка. Та този спомен беше
тъкмо за изчезването на йордан ефтимов. О, щастливи дни, ще
възкликна сега, в които сме се питали къде е този, къде си ти,
къде съм аз, къде са бойко, пламен... Време, в което отсъствието е личало. Така чета това стихотворение, и ми харесва, и не
ми пука дали съм сантиментален, или препикавам това, хубаво
ми е да си спомня, запраща ме там, където не сме, там, където
липсите имаха формата на телата ни, на гласовете ни и оставяха
(поне за нас и няколко приятели) временни празноти, притеснения и питания – къде си.
Така ми се ще да завърша, смешно и безнадеждно, с йорданефтимовско повторение и изменение:
Още ли не са открили отсъствието ни...
Още ли не са открили отсъствието ни...
Още ли не са...
Имаме ли сигнал от 90-те? Остава надеждата, че някъде все
пак се трупат пропуснатите обаждания.
Г.Г.1

Г.Г. – така се подписва под писмата си и бележките писателят Георги Господинов, автор на „Времеубежище“ – бел. ред.
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Посрещайки лайната, изстреляни от
лъковете на пандитите
Дори да падна – ще поемам: първо с щита, с каската,
после с ръкавите и крачолите, с оголените части –
лакти, длани, колена.
Лицето ще се пръска постепенно.
Ще става все по-землисто, все по-свежо
и мъжествено,
брадата ще изчезне под пласт
от глина и сополи
(защото докато поемам смърча от лайна,
ще цивря скрит под бойните доспехи).
А после в тишината, разплитана тук-там
от лекия шум на обиращите труповете воини победители,
които си познават чужд часовник
или чужд обол за амулет,
ще бъда сраснат със земята, неразличим.
И часове и дни след битката не ще надигна уморен
това, което са пропуснали да свият.
Чакалите ще ме подминат, взели ме за скално тяло –
калцит, льос, бигор, креда –
вкаменелост, покрита с лишеи,
за торна купчина от буцефалите на победителя.
И после ще се изтекат милиони есени и пролети,
а аз ще продължавам да съм там.
Природна форма, достойна за защита
от попълзновенията на строителите на курортни селища,
хвърлили око на привлекателното място.

Другата версия на Далчев
Слънчевата система на Атанас Далчев се захваща да произведе нови астрономически явления. Сред тях ерупциите на
Йордан Ефтимов са достатъчно забележими. Но езикът на по-
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езията му е разпознаваем и в границите на гротесковата антигравитационна звезда на Константин Павлов, а и на мъглявината на Чарлз Буковски. Езикът на съвременната българска поезия
– това искам да кажа – точно чрез Далчев, Павлов и Буковски
се разрита и се разпови от хармонията и си отвоюва грозното и
баналното. И започна да говори през тях.
Някак между другите събития от 90-те (нежни демократии,
университетски автономии и прочее) избуя поколението след
нас, родените на границата на 60-те години. И това следващо
ни друго не се посвени да промени в движение правилата на
играта „изкуство“. Важно правило беше условието, че поезията
е нещо интимно, а и красиво. Защото е тъжно. Поколението на
Ефтимов размести ставата на езика и го насочи надолу – към
стиловете на долницата и тъмната страна на луната. За това поколение гротеската често служеше като приспивна песен.
Сред текстовете (трудно ми е да кажа „сред стиховете“) на
Ефтимов има такива като „Посрещайки лайната, изстреляни
от лъковете на пандитите“. Кратката инвентаризация подсказва за: снизяване на героиката (войната е лайняна работа), за
смесване на културни реалии (стрелбата е с лъкове, но отсреща
има каска), дискорданси (мародерите намират в джобовете на
убитите обол и часовник). Но парадоксът не спира – оказва се,
че олайнянването привнася свежест и мъжественост на лицето.
От друга страна, има ли друг поет, който толкова самоиронично
да се описва унизен, загубил битката, осран?
Самооплакване ли е? Или е вариация по Далчевото „и бедното тело осмиваш със злорадство“? Или е сардонично припомняне на Бозвели, когото Ефтимов беше използвал в по-ранния си текст от стихосбирката „Африка/Числа“ „Сон, возъпевший плач о бедной моей мати Болгарiи“, за да го „надгради“
(като му добави за цвят и малко „Гео Милев“):
Майка/ на всички българи склонността/ към цинизъм, липсата на възгледи, май-/муната на лицемерието, на страха за
кожата,/ заради които, знам го като собствените си фъшкии,/
не става и не става/ (а и де ти в тая киша)/ гражданска война
по нашите места/ дори на сън („гражданство не е възможно!“
– викаше един у мен, –/ „доблест липсва, няма полис!“ – отвръ-
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щаше му вторият у мен,/ а после трети четвърти пети/ без ред
се блъскат по полето/ на бедната но блажна мисъл)./ По нашите места, напуснати отдавна/ от младите лайна и скотовете“.
Тук става все по-неважно какви са (пардон – кои са) пандитите... Имперски разведки или географи с нежни имена на учени
индийци? Никой не помни, пък и да помни – не рови. А може
да е хитрост и да са просто бандити? Постмодерното вълнуване на езика разбърка образите в изкуството, изкълчената става
няма да се намести, планетите няма да се подредят в кавалкада. Ще си останем не при поетическото, а между – между лъковете и мишената.
Цветан Ракьовски, професор по история на българската
литература в Югозападния университет в Благоевград,
автор на „Отвъд каноните“, но и на „Български литературни потайности“

Лошо дочут стих
Обичахме да коментираме стихове на Сеферис.
Дори ровехме в Pauly-Wissowa-Kroll
и в други речници.
Понякога се получаваше така:
ти ми посочваш стих от „Царят на Асина“
и аз чувам: „Отглеждахме цялата заран крепостта.“
Заявявам, че е гениално.
А когато ти все пак ме поправяш, зачервена,
не, думата е „оглеждаш“,
не виждаш ли каква страхотна простота,
аз отново се съгласявам
в силата на напълно променения стих.
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Донякъде изненадващо
Донякъде изненадващо за Йордан Ефтимов, това стихотворение изглежда смислово прозрачно и дори делнично обикновено. Но зад тази страхотна простота се таи специфична метапоетическа програма, която, вече съвсем очаквано за този поет,
се раздвоява между манифестната патетика и (само)иронията
към всяко метапоетическо клише, като с това дори допуска и
перспективи към областта на квазипародийното.
Какво чува поетът, когато чете стихове на други поети? И
дали едно стихотворение не е винаги коментар на други стихотворения? По презумпция – превратен коментар. Та нали, както
тръби отвъд океана гуруто на модерните представи за поетическото влияние, смисълът на едно стихотворение е друго стихотворение; поезията е и литературознание, поезокритика.
В това стихотворение романтичната вяра в спонтанността
на поетическото общуване е отхвърлена с имплицитна категоричност, но една фина насмешка към подобна категоричност
се е промъкнала контрабандно. Поезията се ражда от четене
на поезия през тежки енциклопедични справочници, побрали
знанието за света, останките от който тя отглежда и сътворява
наново. Съвременните поети, в желанието си да бъдат предано
верни читатели на потискащо силните си предходници, чуват
превратно техните стихове, но без да отричат силата на автентичното им звучене. Стихотворението на Сеферис „Царят на
Асина“ (в превода на Стефан Гечев) се отваря със стиха „Оглеждахме цялата заран крепостта“. А в централната част на творбата четем:
Поетът крачи бавно, оглежда камъните
и се пита: дали тук съществуват,
сред тези разкривени линии, височини,
завои, низини, порои –
дали тук съществуват,
тук, дето се пресреща минаването на дъжда
със вятъра и разрушението –
дали тук съществуват движението на лицата,
образът на грижовността на тези,
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които намаляха толкоз странно във живота ни,
на тез, които се превърнаха във сенки на вълни,
на мисъл във безкрая на морето,
или пък не – нищо не е останало, а само тежест,
носталгията по тежестта на едно живо съществуване
тук, дето сме сега без корени,
извити като корените на страшната върба,
увиснали в безкрайно отчаяние,
а жълтият поток довлича бавно
отломки, изтръгнати от планината –
образи на лица, окаменели от решението
за една вечна мъка.
Това оглеждане на камъните и на крепостта, тази взряност в
останките от мъртво величие („забравено дори от Омир“, който просто го „регистрира“ в прочутия си каталог на корабите с
една дума – Асина, „захвърлена като златна смъртна маска“)
извиква при Сеферис въпросите за това как „остава“ при нас
днес остатъкът от нашето „преди“, за смаляващата се грижовност, за нуждата от усети за персонални „наличия“ зад пустата
застиналост на руините, за историческите носталгии и бремето
на съществуването – отломките носят образи на окаменели от
мъка лица. При Йордан Ефтимов оглеждането се превръща в
отглеждане, за да подчертае сякаш възвръщането на грижовността и поетическия интерес към присъствието на скритото
зад пустотата отминало време. Поезията не просто интериоризира визуални представи, а се превръща в отглеждане на свое
живо минало. И иронизира подобно отглеждане.
Стихотворението манифестира една немалка част от поезията (на Йордан Ефтимов), при която отвъд привидната лекота на
поетическото писане и отвъд естествената настойчивост, с която то търси собствената си самоличност, стои сложна плетеница
от алюзии и алегории, издаваща отдаденост на темпоралните
парадокси да живееш взрян в руините на една непостижима
отминалост и скрито да вярваш в постижимостта на желанието
да я сътвориш отново като своя, сътворявайки и поетите преди теб, отдали се на същите парадокси. А едно „т“ е в състояние напълно да промени стиха, но той след промяната да бъде
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също толкова силен. И все пак да не пропускаме, че зад всеки
лошо дочут стих наднича поет, който може би ни се присмива
за превратния коментар. Още повече когато въпросният коментар не е поетически текст.
Димитър Кръстев, доцент по теория на литературата
в Пловдивския университет, автор на изследването „Българската литературна история. Концепции и проекти“

Покорената крепост
Беше престанал да мисли тази крепост като проблем.
Изминаха години,
откакто изби половината ѝ население,
а останалите го честваха като владетел на света.
Остави за свой наместник не най-сигурния си,
но иначе безжалостен воин.
Вероятно трябваше да предположи, че жителите
имат нужда да ги ухажва с височайши посещения,
при които да блести с още една нова жена,
с периодични обезглавявания
на фона на още един красив залез,
едногодишни освобождавания от данъци,
последвани от удвоени данъци,
рокади на гарнизона, внушаващи уважение.
Вероятно ако не беше приел, че тази крепост
е вътре в сърцето му,
нямаше да се наложи да кърви пред стените ѝ
в този утринен час
на година, която няма да остане в историята.

MOPE

За кървенето
Изреченията в това стихотворение ми напомнят за начина,
по който започват изреченията в арабския език: със сказуемото
преди подлога. Тук просто подлогът е изпуснат и сказуемото сякаш звучи по-императивно. Сказуемите в първите изречения са
в минало време и изразяват завършеност. Нещо се е случило и
просто се регистрира. Някой е престанал да мисли за крепостта
като проблем, избил е половината ѝ население, оставил е наместник. След третото изречение в текста навлиза модалността
– онова, което е можело да се случи. В последните три стиха се
настанява настоящето – на кървенето, близката смърт.
Прост и съвършен разказ. Разказ за човек, който кръжи около едно завладяно, присвоено пространство – крепостта, която всъщност, макар че е „в него“ (или по-точно именно заради това, че е „в него“) остава непокорена – персонажът умира
пред стените ѝ, а делата му не са запомнени.
Привлича ме студенината на разказващия спрямо разказа. Той просто регистрира събития, държи се като хроникьор.
Само в стиховете „периодични обезглавявания / на фона на
още един красив залез“ се чувства някаква мрачна възвишена
ирония. Обезглавяванията са малка част от кървавите сцени и
насилието в това стихотворение. То започва с избитото наполовина население на крепостта, продължава с безжалостния
войн, оставен за наследник, с внушаващите респект рокади на
гарнизона и завършва с кървящия главен герой.
Толкова много кръв, а каква студенина на изказа!
Морис Фадел, доцент по теория на литературата в
нов български университет, автор на „Пол де Ман: опити
с невъзможното“
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Източни стратегии

(Шахът е доста кървав спорт, мен ако питаш)
Прави сянка на фигурите си с тяло.
Иначе не може да ги вижда.
На път е да изгуби последния си кон,
закъснял е фатално, объркал тайминга на битката.
Краят наближава, а той още има проклетия кон,
все по-малко крилат.
Странно как едно забравено оръжие
може да поразява така.
Праисторическа брадва, арбалет, мускет, калъчка, клуп.
Дори конете не са измрели подобно динозаврите.
Дори ръцете още служат за мащабно действие.
Или древна техника –
в армията на Кир най-поразяващи били
колесниците с прикачени за колелата остриета.
След тях – каскада от трупове
с фонтанчета, фъскащи от отрязаните стебла.
И толкова вражески войни, спасили се,
заравяйки се сред труповете.
Още по-древна техника на бой.
Дали да се страхува за коня?
Това е въпрос, който задавам аз.
Той не притежава слабостта да пита.
Обича коня си, но знае, че отдавна трябваше
да го е жертвал за позиция.
А не е. Конят отдавна служи повече на врага –
без врагът да си мърда и пръста.
Има само още един шанс – противникът
да започне да разчита на неговия стар кон.
За зрителите обаче е важно да си мислят,
че, освен другото, го обича.
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See: Strategiae Orientales Jordani Euthimii
----------------------------------------------------------

Scholium primum Javoris
Gardii Fortunae Filii
На съперника

Да си помисли, че държа на коня си,
та като дойде времето за истинската жертва,
да се напрегна сякаш заради добичето
и да излезе, че забравям дамата,
оголена безпомощно във ъгъла.
Самодоволно да я бутне нея,
почуден от такава зоофилия,
а после с пешката да го матирам,
приклещен от кашика и животното.
На щика на пешак да бодна царя му.
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Scholium secundum Javoris
Gardii Fortunae Filii
На публиката

Да им се стори, че държа на коня си,
та дойде ли се до гамбита с дамата,
да давам вид, че мисля за животното,
пропускайки да браня господарката.
Разсеяни от гънките на мелодрамата,
да отклонят вниманието си от пешката,
да се разхилят, че изгубвам си царицата,
а конят ми да си стои така край царя им.
На щика на кашика – самодържецът.
Явор Гърдев, театрален режисьор, сред чиито постановки са „Bastard“ (по текстове на Уилям Шекспир,
Фридрих Дюренмат и Адсон де Мутие-ан-Дер) и „Калигула“
от Албер Камю

Прабългаро-съветска дружба
На хлебников седеше той
развяваше го като знаме
и с хлебников се хранеше
обличаше се с хлебников
пиячка взимаше от него
защото никой по-висок от хлебников
не е
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За Хлебников, Маяковски и едно
стихотворение на Йордан Ефтимов
Стихотворението „Прабългаро-съветска дружба“ може би
не е от най-характерните в опуса на юбиляря. Но всъщност той
може да бъде разпознат в него с пародийното и ироничното
въставане срещу клишето и може би с тягата към сдвояването
на анархичното с архаичното.
Хлебников е много уместен в това стихотворение, както със
своето многократно заявявано и обсъждано идиосинкратично
евразийство – далеч от по-късната каноническа версия, изработена от едноименното емигрантско движение между двете
световни войни, или от версиите на Лев Гумильов и Александър
Дугин – така и със своя прочут трансрационален език. Незнайният „той“ се опитва да усмири Хлебников и да го впрегне като
поетически пример (но той не е; не може да бъде имитиран)
или като културна и идеологическа икона („развяваше го като
знаме“). Нито икона, нито знаме става от този вселенски бродяга, под чиито стъпки се пропуква плоският, добре обработен
терен на „световната литература“, в която произведенията са
заставени да се реят между многобройни, но езиково също тъй
плоски национални култури, встрани от разноезичието на Евразия, Индокитай, Средиземноморието, Балканите и другите
скиталчески маршрути, които следва поезията на Хлебников.
„Прабългаро-съветска дружба“ ми припомня един друг акт
на трансгресивност: превода на Якобсон на едно от стихотворенията на Маяковски на старобългарски („на езика на Кирил
и Методий“, по думите на един от участниците в паметната
сбирка в Москва, на която преводът е рецитиран пред публика; преводът е възстановен по памет от Владимир Нейщадт и,
отредактиран с помощта на Григорий Винокур, е напечатан чак
през 1940, а по-късно, както пише Максим Шапир, Якобсон го
признава, включвайки го в своята библиография).
Стихотворението, написано през 1913, е показателно озаглавено „Нищо не разбират“ („Ничего не понимают“) и когато
се рецитира (не от Якобсон, а от Нейщадт) за пръв и последен
път на старобългарски на 1 май 1918, смисълът му се удвоява:
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редом с неразбрания в руския текст на стихотворението младеж (молбата му е разчетена като предизвикателна дързост)
сега е неразбиращата стихотворението аудитория. Маяковски
сам пише афиша за събитието: „Блестящи преводачи ще прочетат блестящи преводи на мои блестящи произведения“ – на
английски, френски, немски и на тайнствения, почти трансрационален (хлебниковски) старобългарски, от който публиката
наистина нищо не успява да разбере. Нейщадт без малко да се
откаже да излезе на сцената, но когато идва ред на старобългарския превод, Маяковски е неумолим: „Дайте Методий“.
Ще си позволя малък откъс от спомените на Нейщадт на езика на оригинала:
„Едва я кончил читать, в зале поднялось настоящее возмущение. Что это такое?.. Издевательство!.. Переведите эту тарабарщину!.. Кричали, свистели, топали. Я растерялся. Но рядом со
мною выросла надежная фигура Маяковского. Он поднял руку,
и зал успокоился. Не понимаете? — спросил Маяковский.—
Не понимаем, — ответили в зале. Я тоже не понимаю. Смех.
Кто-то крикнул: Прочтите по-русски. Имел в виду, — парировал
Маяковский. — Читаю эти стихи, как они написаны мною: на
великолепном русском языке. И начал: Вошел к парикмахеру,
сказал — спокойный: „Будьте добры, причешите мне уши“ и т.
д. Кончил. Зааплодировали. Понятно? — спросил Маяковский.
Понятно! (Ответили дружно.)“.
Ето как е протекъл този спектакъл на старобългаро-съветската дружба, в който старобългарският е обозначил входа в територията на неразбираемото; в нея няма нищо освен една по
хлебниковски планетарна езикова неприютност и желание за
завръщане в скромния, но понятен дом на съвременните национални езици.
Галин Тиханов, професор по сравнително литературознание в Лондонския университет, автор на книгите „The
master and the slave“ и „The Birth and Death of Literary Theory:
Regimes of Relevance in Russia and Beyond“
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Дъщерите на Нерей

Николаю Степановичу

Дъщерите на Нерей са мили,
мургави и непохватни,
във кревата са любезни,
често склонни към перверзии
Те, веднъж, незнайно как
от Владивосток до Тифлис
във огромен резерват
били изтласкани.
Белите ги биели със бичове,
белите били жестоки
(техните пушки стреляли тъй надалече,
бели – те виждали най-надалече).
А червените били обветрени,
сляпо склонни към перверзии.
Белите били с морал –
знаейки за автоеротизма,
те не знаели къде да спят.
А червените (в Тората пише)
знаели къде да спят.
Че червените изнервени
нямало къде да спят
ще кажа още.
Дъщерите на Нерей са хищни
и червиви от пари.
Нощем
се опитват да убият татко си.
Да се върнем към Нерей.
Мъдър старец бил Нерей –
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във една река не влизал
никога – мъдър старец бил Нерей.
Нерей как теоретик коммунизма!
Дъщерите на Нерей са друго нещо.
Дъщерите на Нерей са пищни.
Белите ги биели със бичове.
Те се гаврели със тях.
Белите не разрешавали, накрая,
на Нереевите дъщери
да крият
своите пари в долапи.
Хранели ги с развалено сирене,
което през деня е плесенясало,
карали ги да работят
и да спят във дървени колиби
(те пък тъпкани били със чепове).
Разбунтувани тогава,
дъщерите на Нерей
се сдобрили със баща си
и опитали от силата му.
Даже във Русия има щастие!
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Сериозният анализ на стихотворението

Теофил Квятковски, „Нереиди“, 1841 г.

Сериозният анализ на стихотворението „Дъщерите на Нерей“ трябва да започне, разбира се, от самото начало – тоест
от заглавието и посвещението. Тъй като посвещението е Николаю Степановичу, то какво общо тогава има между заглавието
и Гумильов? Сигурно това, че е превел „Нереиды“ на Теофил
Готие и целия му сборник „Емайли и камеи“ (на руски излиза
през 1914 г.). Но пък Т. Готие пише 'Les néréides' по картината
„Syreny“, 1841 г., на Teofil Kwiatkowski (1809-1891). След като
се запознава с него покрай изложението в Париж през 1847 г.,
дори в отзив Т. Готие е написал, че Квятковски би бил прочут
художник, ако имаше произносимо име. И наистина – Т. Готие
още в първата строфа на стихотворението си сбърква името му,
наричайки го Княтовски:
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J’ai dans ma chambre une aquarelle
Bizarre, et d’un peintre avec qui
Mètre et rime sont en querelle,
— Théophile Kniatowski.
Така го превежда и Гумильов, а в края на 50-те или в началото на 60-те години през ХХ в. и Юлий Даниел (същият от процеса
„Синявски-Даниел“).
Обаче през 1848 г., докато Готие, Квятковски и Шопен още
псуват руския царизъм, излиза „Комунистически манифест“ –
ето защо в стихотворението на Й. Ефтимов се появява „Нерей
как теоретик коммунизма!“
Във втората част на стихотворението си Т. Готие нескрито пародира възможната среща на морските нимфи с онзи steamboat (с колела и перки, бълващ черен дим), който май ще „разпердушини“ т. нар. „нереиди“. Затова казва: „Сбогом, невинна
митология!“, преведено от Гумильов като „Прости, о свежесть
мифологий!“, а от Даниел – „Прощайте, нынешние мифы!“. Това
всъщност е и поантата, но с малко и важно уточнение. След минаването на парахода Готие (струва му се, че) вижда в далечината: „Une culbute de marsouin“ (у Гумильов – „Кувырканье морской свиньи“, а Даниел – „Дельфин как бы парит в прыжке“).
Ясно е, че marsouin, макар смятан за „вид делфин“, не е никакъв делфин, а морска свиня – т.е. Гумильов правилно го превежда, а Даниел не се решава да прозаизира чак дотам.
С други думи, нереидите се преобръщат/скачат/гмуркат/
превръщат в морски свине! Е, как тогава да не се „сдобрят с
баща си“ у Й. Ефтимов, като Нерей с тези 50 щерки (вж. Орфеевите химни) си е чисто и просто един Нерез, ръсещ щастие от
Владивосток до Тифлис? Иначе казано, Ефтимов пише ярко политически, маскиран като неомитолог!
Юлиан Жилиев, преводач, сред чиито книги са първите
два тома от мемоарната трилогия на Маргьорит Юрсенар „Лабиринтът на света“
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Пролетта, такава, каквато е
В една прекрасна раннопролетна вечер,
когато бях паркирал до сградата на Пловдивския университет
и, свиркайки си, прекарах часове с приятелите си вътре,
отвън бе минал невидим човек
и бе пуснал музиката на алармата.
Добре, извинявайте, жители на кооперации наоколо,
разбирам, че бебетата са се разсънили,
а и вие не сте можели да слушате Клара Шуман
по радио „Христо Ботев“.
Виждам как се протягате от терасите – не, не скачайте
в справедливия си гняв – ще ви изскочат капачките!
Документите ми ги няма, преносимият компютър също
и аз съм освободен може би от излишната памет
и от приковаващите идентификации.
Затова мога с чисто сърце да благодаря на всички ви,
че издържахте шумния концерт.
После да ръкопляскам на оня приятел,
който свали заради мен цял плакат на Лепа Брена
от стълба, за да опакова с него разбития прозорец,
да го бинтова и блиндира,
и така аз и двамата другари с мен
да преминем през добре дошлата суграшица
като през шпалир към домовете си
в онзи глупав град, взет по погрешка за решение,
всъщност просто решето, разбридана решетка на Пънет,
карикатурен портрет на неизвестен извършител.
ПРОЛЕТТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Имам специално отношение към стихотворенията по действителен случай. Такива като „Пролетта...“. Май беше преди доста време; май точно на това събитие не бях, но тъй де, работя
в Пловдивския университет и колеги ми казаха, че Йордан бил
тук, разбили му колата, взели каквото взели, и така.
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Знам го мястото – тясно, с неравен паваж – където е била
колата; всички мазета, приземия и партери наоколо са с по два
ксерокса (продължават да снимат лекции), или пък с минипещ
(закуски, пици), или пък продават кафе и газирано, тетрадки,
химикалки, запалки, цигари; още има дворчета зад окаяните
пригодени за бизнес стаи (бизнес!); затова има и котки; понякога дори се долавя несъвсем градски мирис.
Знам за какво говориш – този концерт за улица, крадец и
пролет ми е толкова скъп. Също фигурата на приятеля, дето помага (прав си, хората от „Булаир“ не слушат Клара Шуман ни по
„Христо Ботев“, ни по никъде; вероятно обаче плакатът не е бил
на Лепа Брена, а на Тони Стораро, но да – приятелят е бил там).
Знам и как по мартенски приповдигнато тръгваме за някъде,
после случаят спретва злонамерен урок и се връщаме обратно
заедно със зимата; и че решението постоянно клони към решетка (малък брой възможни варианти, предсказуемост, затвор).
Само не знам дали знаеш, че в стихотворението има врата –
чертаят я редовете, в които уж милостиво съветваш ядосаните
хора да не скачат от терасите – и тя води към „Тераса“. Където
помисляш, че все другите скачат, ала понякога сигурно и ние.
Та ще се видим. Ако не през пролетта, в суграшицата, то на
терасата.
Обещавам, че просто ще си говорим. За светли неща.
Инна Пелева, професор по история на българската литература в Пловдивския университет, автор на книгите
„Четени текстове. Студии върху съществуващи и липсващи страници в българската литература“ и „През това
време“
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Триптих

на Миленко, на Драган, на Давид, на Владо

I
излизаме и вече сме вътре
мостът назъбен покрит от глухарчета като стадион
но това го знаем не се вижда
над нас плуват облаци
нищо не се вижда осветено е всяко кътче
ограда от звуци картина без звук
пърхащи тухли цъфнали електрически стълбове
над нас корпускуларната теория взима връх
външното става вътрешно и обратното
затвори очи и виж
II
Баща ми е хирург
Той никога не е оперирал толкова много хора
А може би е искал?
Сигурно е искал
III
Защото може ли да се влезе в една и съща река два пъти
дори когато е била бомбардирана

Един триптих
... може ли да се влезе в една и съща река два пъти дори
когато е била бомбардирана... А може ли с една бомбардировка да се взривят и спомени, и мечти? Този „Триптих“ ме върна
към спомена за препълнените с белградчани мостове на Сава
и Дунав привечер, когато чакаха натовските бомбардировачи.
Гражданите показваха, че мирът е по-силен и от диктатурата, и
от национализмите. Като на онзи късен мач на белградския стадион, когато спря токът. Десетки хиляди заскандираха „Слобо,
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иди си!“.
А дали пък тези бомбардировки не разрушиха и мечтите?
Днес маршируват националисти. Светът е настръхнал. Балканите са разпокъсани. Пак и пак.
Млада ли е медицинската сестра, която ще подава на хирурга инструментите?
Георги Коритаров, автор и водещ на предаването „Свободна зона“ в телевизия „Европа“

Бележки върху късометражния филм
на Славко Воркапич „Настроенията на
морето” (1941)
Чувствам се като птица, която водата се опитва да смачка, но
без тази опасност – какъв ти полет? Засилил се състезател, пред
когото е твърдата скала.
Най-доброто място за гнездене е на козирка, широка няколко сантиметра, под която е бездната. Пощенето е първичната
грижа. Основно занимание, вършено с отработена нехайност.
Страхът от гъмжащата с бозайници вода долу – първа сериозна
убеденост.
Море, което обгръща и на мига се оттегля като уплашен или
внимателен любовник.
Разбити армии, които се оттеглят достойно като след отказ
за танц.
Огромни вълни като бърни на негър. Вълни като водопади в
океана. Вълни, които се изсипват като порой от целувки и не ти
дават да дишаш.
Подредени в редица тежкоатлети, които вдигат в пълен син-
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хрон в изтласкване тежестта на световния рекорд.
Пяна – морето втасва. Расте без да се издига. Без да иска, но
втасва. Като всяко втасване впрочем.
Армиите на облаците, заговорнически придвижващи се на
верев.
Перестите облаци, които очертават гигантски скелет на птица в полет. А после и дълбоката бразда на трактор в глинеста
почва.
Само намокрената птица, тотално заритата с тонове вода
птица има право да изскочи в друго пространство.
Ребрата на вълните.
Птици, които кацат върху движеща се вода.
Пяна върху пяна.
Птица, която в игра зашива въздуха за одеялото на водата.
Стичаща тичаща вода, която залива един остров от гладка и
спокойна вода.
Птици, които гордо се съпротивляват на вятъра, сякаш правото да го правят превръща стореното в основателна позиция.
Няма прилика между прилива и всички други приливи.
Няма разлика между прилива, изригването на вулкана и на
слънцето.

55

56

MOPE

Ефтимов, Воркапич, Менделсон, морето и пещерата – и обратно
Мойсей Менделсон (1729-86), дядото – философът, роден в
бедно семейство, предвиждали да стане равин. Към смъртта си
той обаче вече бил глава на богато семейство. Абрахам (Аврам,
1776-1835), единият от синовете му – бащата на Феликс (180947), е банкер, учил банкерство в Париж по волята на брат си
Йосиф, който през 1795 г. основава в съдружие с братовчеда
на жена си Леа – Мойсей Фридлендер, банката „Менделсон &
Фридлендер“. Преименувана е през 1815 г. на „Mendelssohn &
Co“. Станала една от най-мощните банкови къщи в Европа. Съществувала до 1939 г., закрита от националсоциалистите.
Абрахам и Леа приемат протестантството и фамилията Бартолди още преди раждането на Феликс, кръстен през 1816 г. и
добил при това и имената Якоб Лудвих.
Феликс не пише музика, за да се препитава с нея – това е
важно. И ето, през 1829 г. той посещава безлюдния шотландски остров Стафа (от архипелага Хебриди) и неговата пещера с
черни базалтови колони. Наречена е Фингалова по мистификационния (дали и доколко?) цикъл епически поеми на Джеймс
Макферсън. Вероятно Феликс се е вдъхновил и „чисто“ акустически от ехото във Фингаловата пещера и написва своята гениална Концертна увертюра (1830-32) (par excellence тонова поема).
Вдъхновен от музиката на Феликс, през 1941 г. Славко Воркапич (Славољуб „Славко“ Воркапић, 1894-1976, известният холивудски монтажист и независим кинотворец, художник и илюстратор, теоретик и преподавател) заснема един от прочутите си
филми – „Настроенията на морето“ (Moods of the Sea), съвместен „проект“ с John Hoffman (1904, Унгария – 1980, Калифорния). Прекрасната епоха на черно-бялото кино. Чайки, чайки,
чайки – във въздуха, във водата, по скалите, и тюлени, тюлени,
тюлени отдолу под чайките във водата (хищници, нали!), скали
и канари, всъщност брегове. 10-минути вечност.
Йордан Ефтимов през 2013 г. гледа и взема, че вижда. Поне
така му изглежда. Приятелите му знаем, че не може да плува –
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но дали това личи в стихотворението? Мечтае си да е удавник
и тялото му да се носи върху вълните – дали личи? И изобщо
за морето ли е, или за да подскаже, че подобно на „Песните на
Осиан“ всяко силно стихотворение съдържа много други стихотворения?
Тук има и ричеркар (от итал. ricercare, та фр. recherche, та
днешното „българско“ рисърч). Със своята вокалност (независимо дали прочетен на ум или на глас), със своя съпровод
(Менделсон), със своята явна и скрита полифония (многоглас),
със своите мисловни сценарии (Ефтимов) и преживявания (Ефтимов, Ефтимов, Ефтимов). И отглас – у читателя. И отгласи – у
читателите. И у читателя, и у читателите, при поредните му прочити.
Има стихотворения, които не могат да бъдат прочетени само
един път дори когато сме решили, че ще направим така. Затова
прочетете го неведнъж, преди това и след това вижте и филма:
https://ubu.com/film/vorkapich_moods.html
Явор Конов, професор по музика в Нов български университет, автор на книгите „Идеи и подходи за естествено
свирене на пиано“ и „За Джозефо Царлино и Изкуството на
контрапункта“

Знаци и знакове
Разхвърляна отава между окастрени
на педя от земята китюци на асми,
свити юмруци, по които може да се брои,
осланена нива зеле, чер път,
преливащ във асфалт,
тесни и дълбоки дупки в засъхнало мочурище,
остъклени небеса на зимн
ата градина на един хотел,
подземен паркинг с разлято
масло под колите,
недостроен мост, пуст ж.п. прелез
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с прегради срещу бивши протестиращи,
стърчаща арматура –
разплетената кошница на стадион,
координатната система на жиците
на кабелните телевизии,
огромни кръгове от някогашен
цирк, като следи от мълчаливо
стълпотворение на извънземни в празното място
между стари като статуи блокове,
неделен вестник, увит в разтворено ел. табло,
кола без гуми – върху трупчета от дъб, отсечен
вероятно призори,
пачки паркет, бъдещи или минали траверси,
а може би капаци на бурета,
надупчено велпапе, поставено вместо прозорец
на запорожец с паласки за въздушно охлаждане,
оплодено от курешките на птиците,
снежна пелена, която удря барабаните на синусите,
за да напомня,
прогнил хладилник, забравен на непосещавана тераса,
позеленялата лира на тръбичките
придържа падащите камъни на мазилката,
празни туби, приготвени за краден бензин
с упоителния аромат на бягащото време,
дупка като длан в лакирана преди десетилетия мозайка,
протрита при безкрайните купони на родителите им,
белег от татуировка върху рамо или фемор,
изчегъртан с нокти и плюнка надпис върху тетрадка
по език, музика или математика,
орех с формата на сърце и мозък едновременно,
който се страхуваш да счупиш, за да не се окаже празен.
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Тавтология и липса
На пръв поглед прави впечатление тавтологията в заглавието на стихотворението. Но внимателният прочит постепенно
откроява разликата между двете думи. „Знаци“, научното коректно понятие, отпраща към определени скрити значения.
„Знакове“, разговорната му, профанна форма, сякаш отрича
тази възможност. От една страна, посредством статичната картина на употребени и ненужни вещи, на пустинни пейзажи и остъклени небеса, стихотворението представя картината на един
свят на разруха; от друга – това са все неща, които не могат да
се превърнат в знаци, не могат да отпратят към нещо друго,
освен към самите себе си. Празни значения, свят, изграден по
принципа на шозизма, сякаш излязъл под перото на Роб Грийе.
Това впечатление се подсилва от намека за две минали действия или по-скоро следи за човешко присъствие в обезлюдения
свят: преградата срещу протестиращи, но протести няма; мозайката, изтъркана от нозете на родителите, организирали многобройни купони, но и купони вече няма.
В края на стихотворението неуточненият субект на изказа е
потопен в нещо като херменевтичен песимизъм – нерешителност да използва мисловната си интелигентност, нерешителност или отказ да превърне знаците в смисъл. Това по същество
е и отказ от действие, боязън да не се потвърди празнотата.
Ивайло Знеполски, професор по изкуствознание и семиотика в Софийския университет, автор на книгите „Катастрофата като филмова метафора“ и „Историкът и
множественото минало“
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Зеленото дърво на живота
и Избухналият облак
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Игри на архитектоника
„Единадесет индиански приказки“ (1997) разруши печатарската архитектура на съвременната българска книга. Тя можеше (и трябваше!) да се чете и отзад напред, и отпред назад, и
отгоре надолу и отдолу нагоре.
В нея измежду многото форморазрушения има две стихотворения, които са важни за книгата като цяло. Първото е „Пушката
на Веспучи“, чиято графика представлява пушка с приклад, цев
и дори оптика. Именно то отваря „разказа“ за Колонизацията.
Второто е „Двете флотилии“, разположено в две колони (лявата – „Войскарите на Колумб“, дясната – „Армейците на Веспучи“), чиито отделни текстове преливат графично един в друг
и „рисуват“ битката за следсмъртната слава между Америго
Веспучи и Христофор Колумб, увенчана от Цветан Тодоров [Боров] навярно със „Завладяването на Америка“.
Началото на архитектоничните игри на Йордан Ефтимов е
някъде около стихотворението „Облак“ от „Метафизика на метафизиките“ (1993), най-разпаднатата поетическа форма на 90те години, стигаща до понесени из облака фонеми.
Там някъде е и „Нощ“, един правоъгълник, наподобяващ
килия, гледана отгоре, изписана изцяло и безизходно с думата
„нощ“, с две малки изключения, имплантирани сред повторенията почти незабележимо и провокативно.
В „Зеленото дърво на живота“ с думата „лист“ е нарисуван
дървесен лист в цялата му плътност, но наяден едва забележимо в единия край от думата „глист“. Глистът всъщност е какавида, щом се храни с листа. Листът ще умре изяден, какавидата
ще стане пеперуда. Това стихотворение има посвещение „на
ернст яндъл“. Ернст Яндъл, великолепният австрийски играч на
форми от втората половина на ХХ век. В неговото „Изкуствено
дърво“, двете думи frucht и fracht рисуват симетрично короната, корените и ствола на дървото така, че да очертават и клепсидра в същото време. Живот и смърт живеят заедно у двамата
поети.
Иван Станков, професор по история на българската
литература във Великотърновския университет, автор
на сборниците с разкази „Спомени за вода“ и „Имена под
снега“
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Загубен в Падуа
VII.
Твърдение, че сградата на Banca d’Italia е нова,
твърдение, че всичко старо е озаптено в някоя галерия –
невероятно:
като яйце и жребий, ято от хвърлени в лицето карти
Невероятно:
Венето
е територията на летците с четки
решителни откоси трибагрени дъги
лупинги отворени за вик на възхищение усти
Венето е ошрифтеното със главни букви име
на едно пристъпване напред в епохата на нитроглицерина
осем крака едновременно
не ходене – въртене
шмайзер който последователно
изригва оригамита от знаци: до ре ми фа
давам цар на мен прави
серии езикови игри
портрет във профил и анфас
намазан срещу въшки с гас
Па-а – до-о – вааааааааааааааааааааааааааа
извиквам и залитам...
Превръщам падането в стъпка.

Както се знае
Както се знае, българският поетически език се ражда в чужбина, по традиция.
Едно съвсем ясно морфологично-лексикално препращане
маркира срединната част на стихотворението на Йордан Ефтимов. В началото – летци (с четки), които рисуват-създават града,
в края – залитане, причинено от внезапно осуетяване на танцасъприкосновение с Падуа. И също два вика. Първи, иронически непосредствено отхвърлен – „вик от възхищение“, до който
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довежда премногото красота пред очите. И втори, който ние
разглеждаме като неироничен – вик от загуба на равновесие,
породена от излъгано очакване, реално падане, което скоро ще
се окаже заместително изкуство, падане в писането.
Малко по-рано стихотворението започва с „твърдение“, че
от Венето е изличено всичко старо, което скоро е опровергано – чисто езиковото образувание видимо не съвпада с действителността (обратно, целият Венето се оказва галерия). Така,
веднъж породено, съмнението захваща и (културнопоклоннически) приканващото към споделено движение, към с-подвижност наименование на региона – Венето е „име на едно пристъпване напред“1, но само като ход в сложното, не точно линейно протичане на историята. Както ще се потвърди по-късно,
градът мами чрез езика, но тъкмо така го прегъва естетически
– сам изтласква субекта в друга „територия“ на „невероятното“, където всичко се назовава по нов, граматически необичаен
или дори извънграматически начин – „летците“ чрез „лицето“,
„игри“ чрез „изригва оригамита“, като принципът достига върхово проявление, когато два непосредствено съседни фрагмента изцяло се сливат в масивен метафоничен блок: „карти Невероятно Венето е територия“. Сега, вече „ошрифтено“, Венето ще
се сдвои, ще стане част от общо движение, поради неочакваното семантично преплитане на думите, съставени от неговите
едни и същи букви, напечатани в различни последователности
(това се усеща особено силно при разместването на цели срички: не-ве – ве-не).
Най-сетне, според проведената на финала на стихотворението поетическа етимология, Падуа (Pa-do-va) се превръща
във временно обозначение на танцова стъпка2, изпълнена
обаче с отсъстващ партньор, тъкмо което според нас причинява залитането и „падането“ („Па-а – до-о – вааааааааааааааааааааааааааа“). Измамно притегателният старинен град, богат
на цветове и звуци, сам представляващ грандиозно съдбовно
(„яйце и жребий“) движение („не ходене – въртене“), вид множествено пристъпване, до края остава оттеглен и чужд, макар
позован – място, в което да се загубиш, тоест да танцуваш сам,
тоест да пишеш... Тук литературата се явява непланирано след1
2

Включително поради близостта с ит. venire (идвам, пристигам).
Сричкуването е достатъчно, за да привлече и асоциацията с pas de deux.
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ствие от невъзможността да се съучаства в изобилната вътрешна подвижност на света, представлявайки особен, преминаващ
през думите танц на закрито без партньор. И по генезиса си
– превръщане тъкмо на едно физическо залитане в нова размерност, „в стъпка“. Така осъзнаването на загубването в Падуа,
на самотата-с-града, която изглежда много по-стара от Романтизма, довежда и до осъзнаване на особената практика на поетическото писане, която се ражда от нея – изобилно богати
на значения, надхвърлящи граматиката „серии езикови игри“,
фонетично-лексикални платна, които постигат реалност1, често пъти по-възхитителна от тази на градовете. Ново „Венето“,
„озаптено в“ текст и вече без предишните „невероятно“ „отворени“ усти2... И като последна „стъпка“ и предел – игри, които
може да загубят изцяло смисъла, тоест, да освободят всички
възможни смислови връзки едновременно: „давам цар на мен
прави“. Алиениран, силно имагинативен смисъл, който накрая
необходимо отвежда отвъд Венето.
Красимир Христакиев, преподавател по история на
западноевропейските литератури във Великотърновския
университет, автор на книгата „Високата комедия на Молиер – класицистичен канон и фарсова традиция“.

София, окръг Бургаски
На Вазов
„Всичкият прах не ще е достатъчен,
нито дори пърхотът небесен –
снегът, който вали есенес
и през зимата над Илирия и Тракия, –
за да покрие и състари историята,
нейната цена, нейната стойност.“
Вж. също и обезпаразитения „портрет във профил и анфас”, по-истински от
оригинала.
2
И всичко това допълнително подкрепено от парономазията (вж. еднаквата
консонантна структура в „твърдение” – „невероятно” – „въртене”).
1
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Хайнрих фон Клайст
„Всяка легенда нашепва за щита на Мамбрино,
всеки разказ говори за края на историята.“
Жан Рикарду
Седеше си Присцила вкъщи
и тайничко мечтаеше за мъж.
Предеше и го чакаше:
да я люлее в люляци смърдящи,
да ѝ чете несвясните си стихове,
когато бременна от друг е,
когато ѝ е тъжно – да ѝ пее,
когато ѝ е весело – да мълчи с нея.
Това е едно прекрасно начало за Гьоте,
дума да няма: малко е мазно
и все пак добре е пипнато, вещо,
но какво е фантазията му –
не е ли малка и светеща,
като мравка, събираща мед;
аз зная – вий сте идиоти,
хранещи се с кучидрян и лебеди.
Четяхме го дълго, не беше ни ясен,
главата тежеше – сякаш олово.
Четяхме го, няма да крия, знаейки мястото,
където ще спре, за да почне отново
да разказва.
.............................................................................
....................................................................................
........................................................................................
...........................................................................
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Накрая питате вяло,
дали не съм свършил? Никога
не съм бил толкова муден.
Но как мога да завърша книгата,
когато животът ми е още цял?
Или това е било полуда?

Когато Гьоте се римува с идиоти
Сборникът „Българска христоматия (Избрани образци от
всички родове съчинения)“ (1995), където е отпечатано за
първи път стихотворението „София, окръг Бургаски“, е един от
малкото концептуални сборници в литературата ни след 1989 г.
Каква е първоначалната идея на авторите „съставители“ (дали
само да препотвърдят тезата на Тери Игълтън, че всичко може
да бъде литература, каквото и да е то, и че всичко, което се
смята неизменно и безспорно за литература, може да престане да бъде литература, или намерението им е да отидат още
по-нататък – като се опрат на идеята на Юрий Тинянов за архаистите-новатори, да стигнат до... безсмислието на деконструктивисткото разглобяване на текста), е трудно да се каже. Едно
обаче е ясно – че тази книга е истинско събитие в годините на
безвремието и че втора, подобна на нея, едва ли ще се появи.
Стихотворението на Йордан Ефтимов е един от най-остроумните и прелестни фрагменти в „христоматията“. То е една прекрасна импровизация, написана с артистизъм, който напомня
вдъхновението и виртуозността на музикант в разгара на jam
session.
Че 90-те години са години на безпаметство, на обърканост
и меланхолия, както е в началото на знаменития филм на Вим
Вендерс „Париж, Тексас“, че в литературния живот центърът и
периферията постоянно сменят местата си, че за едни теоретици историята няма никакъв смисъл, а за други тя има смисъл,
доколкото има край, че потенциално всеки текст е отворен –
това знаят всички. Но да измислиш провокативното заглавие
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и провокативното посвещение ('на Вазов'- „Защо точно пък на
него?“), двата взаимоизключващи се като интенция епиграфа,
(„цитати“, силно преиначаващи начина на изказ и мислите на
Клайст и Рикарду), да съчиниш първата строфа на стихотворението в стила на Катул и Проперций, да упоменеш Гьоте („ни
в клин, ни в ръкав“), да вмъкнеш „многозначителните“ „четяхме го дълго“, „главата тежеше“ („кого именно?“, „Вазов ли?“)
– това малцина умеят.
Истинската цел на всяка импровизация е забавлението. Но
за да бъде играта истинска, трябва да ѝ се отдадеш изцяло. Точно това опиянение от играта ми доставя неизмеримо удоволствие в стихотворението на Йордан.
В „София, окръг Бургаски“ има скрити и не съвсем скрити
диалози с Шекспир, Пушкин, Ботев, Яворов, Ани Илков, Георги
Господинов, Бойко Пенчев и Елин Рахнев. Но нека не лишаваме
читателя от удоволствието сам да ги открие. Защото и четенето
също е забавление.
Пламен Панайотов, доцент в Шуменския университет,
автор на монографията „Руски религиозни мислители“

Re: Сняг
Днес си мисля само за едно:
за пикник в снега.
Щях да кажа „пикник в светлината“,
дори написах „пикник в све“,
но се спрях навреме.
Толкова е приятно, когато
си мислиш, че си спрял навреме.
И в същия миг
в задницата на колата ти се вреже
някой гъз, който не е успял.
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Как Йордан Ефтимов оркестрира
неуспялата си мечта
Мечтата на лирическото аз в това стихотворение уж не е
мечта на автора, криещ се зад аз-а, но се знае, че авторът кара
кола, и даже не е публична тайна каква е колата. Именно затова авторът не може много надълбоко да се скрие в снега, за да
си организира краткотрайния възторг на един пикник, не само
поради факта, че мечтата му остава осуетена по независими от
него причини, а защото никакъв аз не е способен така да оркестрира мечтателното си желание и неговия крах като него.
Първоначално желанието му е да преживее „пикник в светлината“, но бързо му идва на ум колко нереално и нереалистично е хрумването му, което показва, че и двамата – азът и той
– са искрени и знаят кога да се приземят, където всъщност би
трябвало да им е мястото. А и разбират, че думата „сняг“ съдържа същата метафорична сила (нали казваме „бял като сняг“),
но едновременно и сетивната стойност на мекота, лекота, нежност, тишина и даже, благодарение на широко произнасяното
„я“, успешно конкурира с пространствено-фонетичното си измерение „светлината“. И сякаш всички тези нейни добродетели
са подкрепени от звуковата ѝ стойност (само „н“ от съгласните
внася звучност1); „г“ само правописно вещае финалния звучен
крах.
Само три са семантически натоварените затворено-едносрични думи (в компания на безброй отворени срички): сняг,
миг и гъз (звучат като ономатопеи), при това последната се произнася гъс и макар фонетично да е сродна, но à rebours, експресивно и семантически е абсолютно противопоставна (и нищо
странно) на нежно-снежно-мечтателната дума сняг. Въпреки
огромния статистически превес на подкрепящите тези ѝ качества беззвучните съгласни, в това число „с“, която е сякаш фонетичен знак на аза-автора, в един момент (след И в същия миг)
Българистите знаем анекдота за онзи, който трябвало да научи „лесния“
начин за запомняне на сонорите чрез думата, която ги съдържа – „ламарина“,
но човекът бил разсеян и явно не на ти с фонетиката, та на изпита вместо за
думата „ламарина“ се сетил за „тенеке“. И се провалил.

1
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брутално почват да напират звучните съгласни и даже би могло
да се каже (но то вече е казано) борбата между тях е безмилостно жестока, до такава степен, че бруталният свят превзема
несвоето „с“ и на финала се оказва като гъс, който не е успял.
Тези две противоположни семантическо-емоционални състояния и територии разделя миг, думата, сочеща сродство с двете
предишни чрез „г“, и разделяща, с кулминацията на се вреже
(сегашно свършено време ботевизъм ли е?), две несъвместими
реалности. Поезията и животът. Уви!
Войчех Галонзка, полски българист, автор на книгата
„Опитомяването на скорпионите. Поглед на един чужденец към българската литература“

Терасата
Жена ми каза:
Винаги някакви хора се хвърлят от терасата.
От време на време се опитвах да проверя,
но както винаги все закъснявам да бъда пряк свидетел.
Допреди малко виждах
един, два и дори няколко силуета
в прозореца отсреща сега вече ги няма.
Докато отида, изпускам всяка новина.
Може би шансът ми е при собствения ми скок,
трениран в толкова сънища?
Не е необходимо да водя изтощителни разговори
за терасата.
Трябва да го зная.
Задължението е в основата на всяко знаене.
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Опасни разсъждения на терасата
Изразът „жена ми каза“ не е като някакво си „една жена
каза“. Защото „жена ми ВИНАГИ КАЗВА“ (заглавието на цялата
стихосбирка, от която е част „Терасата“) предполага не само
повторителност, но в някаква степен и задължителност. Това е и
предложение да си играем, но с мярка. Щом жена ми го казва,
това предполага интимност, но това е опитомена и успокоена
интимност, някак проверена интимност.
Добре, а какво казва жена ми в стихотворението „ТЕРАСАТА“? Че някакви хора в и н а г и се хвърлят от терасата. Но: кога
в и н а г и и колко в и н а г и? И с това разсъждение ме въвлича в
опасната и примамлива територия на самоубийственото любопитство. Защото, как наистина иначе да проверя дали някакви
хора наистина винаги се хвърлят от терасата – след като винаги
закъснявам да видя този скок, винаги „изпускам всяка новина“.
Остава единствено АЗ да проверя дали някакви хора в и н а г
и се хвърлят от терасата, като сам скоча от терасата. Но ако го
направя, ще има ли кой да свидетелства за тази задължителна
повторителност? Наистина ли остава само да превърна твърдението на жена си в мое собствено мнение, в увереност, че наистина винаги някакви хора се хвърлят от терасата...
Добре, а ако променим персонажите и ситуацията? Например АЗ съм при млада и хубава любовница. И тя, в стремежа си
към свой собствен, наистина съвсем личен екстремен романтичен жест, внезапно предложи: „Хайде да се хванем за ръце и да
скочим заедно двамата голи от терасата!?“ Аз какво да правя
тогава? Има ли някаква задължителност и безалтернативност в
този призив? И ще зная ли нещо повече за интересуващата ни
ситуация, ако скочим двамата заедно с моята (евентуална) някаква си любовница? Слава Богу, след малко чувам: „Ти си много глупав, мислиш, че ме е страх?! Не, просто не искам да бъда
грозна на погребението!“ Айде, сега пък и погребение. Заедно
ли ще ни погребват? А какво ще каже жена ми?
Думите наистина правят неща, влекат ни към лоши мисли,
но и към опасни истини. Защо трябва да проверявам? По-добре
въобще да не стоя на терасата. Опасно е да се стои на тераса-
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та. Опасно е човек да има любовница. Най-добре е да слушам
какво жена ми казва винаги. Не се навеждай през парапета, не
гледай надолу!
Всъщност много по-добре се чувствам в друго стихотворение на Йордан Ефтимов, от друга книга: във „Вилата, изглед откъм св. Иван“ от сбирката „Сърцето не е създател“. Не трябваше
да чета, дори не трябваше да разгръщам книгата „Жена ми винаги казва“. Наистина е опасно!
Михаил Неделчев, професор по история на българската литература в Нов български университет, автор на
„Социални стилове, критически сюжети“ и на още много
книги в областта на литературноисторическата реконструкция

Аз карам, ти караш, аз карам
На Морис Фадел

Звъниш ми, но аз карам
и не мога да вдигна.
Звъня ти, щом отбия от пътя
и гумите спрат да свистят.
Но ти вече караш
и не можеш да отвориш.
Носиш се като птица
и нищо не може
да те засегне.
Когато спреш, разсейван
само от перката
на охладителната система,
зачервен от радост,
ме набираш отново.
Но аз карам, аз не съм
вече тук.
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Среща с не-Аза
Данчо Ефтимов доста отчетливо ми намекна (в писмо), че
очаква моята интерпретация на предложеното от него негово
стихотворение да е философска. Може би литературоведските
анализи, доколкото той самият, освен поет, е и литературовед,
вече са му поомръзнали и не го възбуждат достатъчно, а може
би мисли, че няма да се справя с такъв анализ, доколкото аз
самият съм философ по образование и мерак. Така или иначе,
нямам нищо против да отговоря на очакването му, защото и без
това от най-ранна младост чета поезията като философия, но
срамежлива, която предпочита да не изрича тезите си на глас,
а ги зашифрова, за да може, ако откриеш шифъра, сам да стигнеш до тях. Тъй да се каже, не тя, ти да си си ги казал. Впрочем,
срамежливостта идва не от поезията, а от философията, на която е дадено да знае срамни истини за човека, но (да се доверим
на Ницше) така гледа да му ги съобщи, че в последна сметка да
му ги спести. Да вметна без връзка, че се вълнувам от поетичния образ за непоносимата (до припадък) мигрена на Ницше,
за която той отказвал да взима болкоуспокояващи, тъй като не
искал да си спести родилните болки при появата в главата му на
една нова философия, способна най-после да каже в очите на
човека истината за човека.
Но не Ницше, а Фихте е подходящ за предложеното ми стихотворение „Аз карам, ти караш, аз карам“ – колкото повече го
препрочитах, толкова по-натрапчиво откривах фихтеански конструкции в него, зашифровани не от автора, естествено (Данчо
едва ли си е мислил за Фихте, докато го е писал), а от никому
неизвестен (заради естеството на работата му) шифровчик, чиято намеса обаче зависи от таланта на известния ни автор (дето
кара колата).
Стихотворението възпроизвежда четири смислообразуващи
реалии: шофьор (субект на речта), шофьор (адресат на речта),
шофиране и кола.
Първото положение във философията на Йохан Готлиб Фихте
е, че „Азът полага първоначално безусловно своето собствено
битие“ и следователно светът може да добие битие, да стане
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реалност единствено в неотделимостта си от (в тъждествеността си с) Аза. Така всяко нещо съществува, доколкото Азът знае/
узнава за него (съзнава го, преживява го, реагира), т.е. то е резултат на „дело-действие“ от страна на Аза.
В стихотворението на Данчо (в изкуството), както може да се
предположи, битийното положение е въведено като житейска
ситуация, доведено е до наглед в режим на метафора – тъждествеността на реалността с Аза в акта на действието му се явява
в тъждествеността на шофьора с колата в акта на шофирането
му. В тази тъждественост нищо друго и никой друг не би могъл да придобие реалност за шофьора („Носиш се като птица и
нищо не може да те засегне“). Поетът използва като всекидневни означаващи за фихтеанската неотделимост на Аза и реалността, за сливането им в характерната за градския лайфстайл
на мъжа отдаденост на колата и шофирането.
Спомням си, че през 2014 г. в мъжкото лайфстайл списание
„Ескуайър“ съм маркирал подобна житейска ситуация, но поради липсата на метафорична двойственост тя отвежда към
репертоарите не толкова на философския, колкото на психиатричния дискурс: „Познавам хора, които не гледат на автомобилите си като на средство за придвижване от точка А до точка
Б, а просто обичат да ги карат; сядат зад волана и отпрашват
накъдето им видят очите (бяха ми разказвали за един такъв
шофьор, който заминал търговски представител в Африка, но
жегата и влагата го докарали до нервен срив и вече за нищо на
света не искал да слезе от колата си, непрестанно обикалял по
улиците на града и зад волана провеждал срещите си, сключвал сделките си, давал отчетите си, хранел се и спял; стъпвал на
твърда земя само за „сервизни нужди”)“.
Разбира се, африканската история само до един момент
прилича на „Аз карам, ти караш, аз карам“, оттам нататък е поскоро отрицание на стихотворението, защото в нея няма никакво „ти караш“. Колата на търговския представител е тъждествена с Аза реалност, побрала (в състояние да побере и изчерпи)
цялата реалност, докато в стихотворението на Данчо Азът е
тъждествен с реалността на колата, но търси контакт с реалността извън нея и Аза, с който тя на свой ред е тъждествена;
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двете реалности се оглеждат една в друга и се дефинират една
спрямо друга. Така стигаме до следващото ключово положение
за Фихте: „на Аза се противопоставя безусловно един не-Аз“;
и още: „Азът се полага като определен чрез не-Аза“. В стихотворението Азът е (олицетворен е от) шофьора, който говори,
а не-Азът – от шофьора, на когото Азът говори, че искат да си
говорят, но все не успяват. Драматургията на отношенията им
се крепи върху неразколебания стремеж за общуване помежду
им въпреки неосъществимостта му. На този етап конструкцията
на Фихте е спазена: не-Азът е определящ за реалността на Аза
и заедно с това е реално непостижим за него („Но аз карам, аз
вече не съм тук“, пише Данчо) – те не могат да имат съвместно „тук“. Не-Азът може да бъде само въображаем за Аза, Фихте
въобще определя въображението като дейност, която поражда
в Аза представите му за не-Аза. Азът, смело персонифициран
от Данчо Ефтимов, докато кара, си представя, че не-Азът, персонифициран в посвещението от Морис Фадел, също като Аза
кара. И поезията постепенно започва да се отдалечава от философията – Азът и не-Азът да губят трансценденталната си предзададеност и да се оказват просто положени в човешкия опит
симетрични азове. И тъкмо тази симетричност – това, че всеки
иска същото, ги затваря в собствената им „азовост“ и прекъсва
общуването им, превръща го в илюзорно очакване, в поетическо състояние, в текст… Колкото е по-голяма близостта – на
приятели, колеги, съмишленици (като Данчо и Морис), толкова
е по-несподелима.
През 2003 г. представях българското издание на „Племенникът Витгенщайн“ от Томас Бернхард. Нещо като биографичен
роман за приятелството на писателя с Паул Витгенщайн, който
е племенник на Лудвиг Витгенщайн и също като него философ
и луд, но повече луд, отколкото философ. Двамата приятели попадат по едно и също време в болница – Бернхард заради тежка операция, а Витгенщайн, заради психическо разстройство, и
се опитват да се срещнат на една пейка в парка, горе-долу по
средата между клиниките им. Но на Бернхард все му свършват
силите, преди да стигне, а Витгенщайн, преди да стигне, все го
прибират санитарите. Напускат болницата, без да са се срещ-

MOPE

нали, скоро след това Витгенщайн умира. И тяхната среща е
(състои се) в текста, който Бернхард пише за несъстоялата им
се среща.
Георги Лозанов, доцент по фотография и теория на
културата в Софийския университет, автор на „Земното
щастие“

Сърцето не е създател
Спомняш ли си, как започнах да духам в ухото ти? Трябваше
да наподобя различни ветрове.
Нощен бриз, който духа от сушата към водата и е перфектен
за тихо тръгване, ураганен горещ казахстански ибе, който обстрелва с дребни камъчета барабаните на полето, сух харматан,
който оцветява Атлантика с кръвта на Сахара, арабски самум,
който смесва желязото на земята с мехурчетата на морето, италиански суховей сироко, който с горещината си предизвиква
безумие и убийства от загуба на посоката, пролетен мистрал,
който насича на филийки марсилските изгреви, синайски шарав, който изпива водата от очите, студено уругвайско памперо
с много дъжд, който те обвива като шал, хартумски хабуб, който
закрива с прах всичко и те кара да се чувстваш зазидан във въздуха, шквал, който рязко преобръща солидни лодки, леден трамонтана, спускащ се отгоре като паднал ангел. Страшни, нежни,
меки като сюнгер и твърди като бетон.
Постигнах само смях.

Какво не може Йордан Ефтимов на 50
Първи въпрос, който не знам дали няма да постигне само
смях. „Естествена история“ или поезия? Почти изчерпателна
метеорологична парадигма на ветровете: бриз, ибе, харматан, самум, сироко, мистрал, шарав, памперо, хабуб, шквал,
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трамонтана. Все едно Плиний ги е систематизирал, макар в
„Естествена история“ той да е пропуснал ветровете. Тематологията, с която така и не се сближих, със сигурност би намерила
литературното поприще на всеки от тях. Дори аз обаче се сещам за някои литературни превъплъщения на ветрове. Смразяващият северен борей доби върхова литературна слава като
акмеистичен „Гиперборей“. Именно хипер, тъй както повелява
етимологията на старогръцката дума „акме“ (самая высшая степень чего-либо, така го дефинират самите акмеисти в манифестен текст), впрегната в цеховия (все пак „Цех поэтов“) PR. Нещо
като могъща литературна хипервафла, според инфантилната
тийнейджърска превъзходна степен, или пък като маркетинговото „Вафла Хипер“, блед роден синоним на междуметната
холивудска мярка за непостижимост „уау!“.
Причинени от два основни типа насрещни въздушни циркулации (циклонална и антициклонална), ветровете притежават и
свои антиподи. Заради компасното противостояние между северняк и южняк например Орлин Василев ги нарича даже „ветрове врагове“, е, не съвсем като онези идеологизирани „вихры
враждебные“. Литературният „Гиперборей“ намира своя вятър
враг в метафоричния, но твърде реален болшевишки червен
вятър, отвял завинаги главния му редактор и вдъхновител Николай Гумильов. Ars longa, vita brevis.
Така внезапно прекъсва и животът на Густав фон Ашенбах в
„Смърт във Венеция“ за разлика от вечната музика на неговия
прототип Густав Малер. Томас Ман убива фон Ашенбах чрез помощта на горещия арабски вятър сироко (италиански суховей,
според Данчо Ефтимов), пренесъл с пустинния прах и холерата
чак до безкрайната „пясъчна коса“ на остров Лидо. Немският
класик е пропуснал да спомене северозападния мистрал (пролетен мистрал в „Сърцето не е създател“) като компасен антагонист на югоизточния сироко вероятно защото действието
на повестта се развива в края на лятото и следващият мистрал
предстои да задуха чак след кратката венецианска зима. Не е
пропуснал да спомене обаче един несъществен на пръв поглед
детайл, който в съдействие със „студения вятър“ изгражда меланхоличен образ на есенното изоставено летовище: „Един фо-
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тографически апарат, видимо безстопанствен, стоеше на триногия си статив досами морето и черното платно, което беше
метнато върху него, се развяваше и плющеше в доста студения
вятър.“ Изоставеният „фотографически апарат“ има функции
далеч не само на климатичен указател. Представете си само
кой и при какви обстоятелства би зарязал скъпа стационарна
фотокамера през 1912 г.! С известно усилие това обстоятелство
може да бъде привлечено като аргумент към масовизацията,
дори известната банализация на фотографията през бел епок.
Същевременно „фотографическият апарат“ обаче е и болезнено допълнение към въпроса какво не може Йордан Ефтимов,
макар отговорът на този въпрос да е далеч по-лесен, отколкото
да изредиш познанията му, но за това след малко.
За да приключа с ветровете, ще спомена и безспорния им
литературен владетел Джоузеф Конрад, първи учител по ветроходство на не един юноша. Покрай енциклопедичните сведения за морска навигация, устройство на кораба, морски възли, рангоут, стъкмяване, такелаж по неговите разкази може да
бъде създадена подробна карта на ветровете – от приятелски
попътни мусони през поривисти шквалове до разрушителни
тайфуни (макар и не с нежни имена). Поривистите шквалове на
Конрад ни запращат обратно към „Сърцето не е създател“, където те „рязко преобръщат солидни лодки“. Това сведение на
Йордан Ефтимов за мореплаването ме кара да задам и втория
въпрос.
Истина или лъжа? Що се отнася до ветровете и океаните,
намирам за красноречиво едно скрито противоречие. Данчо е
водолей, че и Йордан е пълноценно речно име, а водолеят е
въздушен знак, приятел с ветровете по съдба. Като че е наредено и двете стихии да го владеят. Така се и представя. Не може
да плува, а се представя като вещ плувец например в „Бележки
върху късометражния филм на Славко Воркапич Настроенията
на морето (1941 г.)“. Почти толкова успешно и фотографира –
предимно на хартия, с писалката („Тайнствената бомба“, „Кажи
нещо за водораслите“). За мореплаването на водно-ветрения
Йордан да не говорим. Ако случаят предостави възможност,
едва това лято предстои да го уча на ветроходство и дано не
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ни връхлети шквал, спасителна риза съм му приготвил. Накратко, предлагам да избегнем известния Платонов предговор по
въпроса дали поетите лъжат и да признаем тяхното право „...
да хващат морска болест/ от плуване в измислени морета“ (Добромир Тонев). Значи – истина.
Трети въпрос. Проза или поезия? Формално основателен,
доколкото е предпочетена прозаична архитектоника. Неоснователен, доколкото ярката хипотипоза е отчетливо ритмизирана чрез изброяване (enumeratio) в симетрични конструкции –
нищо общо с Цицероновата развързана реч (oratio soluta). Силно остранностена, значи – поезия.
Полезна или безполезна? И това е четвърти, последен въпрос. Да отговоря с думите на Елин Пелин от „Безполезна чешма“ („Черни рози“) – „Поет само може да направи хубаво и безполезно нещо“. Всъщност защо да го правя аз, когато сам Данчо
Ефтимов е дал отговора в „Сърцето не е създател“: „Всичко тук
бе толкова красиво с безполезността си…“. Значи – безполезна.
В това е хубавото.
Пламен Шуликов, професор по реторика и техника на
говора в Шуменския университет, автор на „Изкуство и
реклама. Промишлен канон и културен брандинг“

Комюнике от първата линия
Защо на плажа всичко
наподобява тренировка или репетиция?
Защо пейзажът никога
не може да заслужи Фотевата дефиниция:
„Автентичен, като създаден в тоя миг“?
Устните ѝ стояха като корона –
приятелят ѝ се скъса да я снима
(на подготовката му би завидял дори Коро).
А отгоре – картезиански застинали –
облаците висяха на своите нимбове.
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***
Две прегорели солети –
крачетата на бъдеща мъжемелачка –
стоят по средата на гледката.
Дали от този или от другия лагер,
но всички се уважават като колеги.
Татуировката на един унгарец –
разположен под дебел пласт от черепи
надпис In memory of My Father,
а над него трима разпънати евреи
само единият от които несвоевременен.
***
Флагът е червен –
пределно време за лекуване на разширени вени.
А те се хвърлят сред разбитите белтъци на вълните.
Две влюбени деца, открили свойто „искам“
и скрили от сърцето „никога“.
Той е откраднал фейса
и бръчките на Уили Нелсън,
а тя – на Пипилота Ефраимова.
Не ще да се удавят лесно,
дори и заради римата.
***
За мравката теренът тук
е като полесражение след тежка битка –
толкова достойни за ограбване трупове.
Златен улов! Тя няма да се труди
да брои. Ще скита
из историческата равнина –
макар със завидна разлика в нивата –
като в музей, пазачите на който са дезертирали
за бира.
Тя би могла да пълни цели тирове!
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***
За маковете никой
не казва, че са избелели.
Новите гърди на поредната актриса
са отишли на кино –
излезли от междумускулната си килия.
Събитието е елипса.
Световната икономическа криза –
кавър на оригами.
Едно момиченце с пиърсинг
си търси лопатката, лейката и ситото.
***
Облаците на зенита
са като нервни клетки.
Електриково-петролна плетка – от тел.
Раздърпани бели мъглявини,
обрамчени от лазурен клек.
На хоризонта – като рисувани от руски художник,
емигрирал при безбожници.
Чайките са вид кокошки.
Въпросителни от кожа,
летящи електрошокове.
***
На плажа светът се свежда
до черно-бели пропорции.
Проценти полезна неестественост.
Слънце - да, приемано на порции.
Добре пресметнато.
Светът на плажа –
човешката каша,
в която може би крачи
един свръхчовек,
със съдба да избегне кръщението.
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Средищна позиция
„Моето“ стихотворение се намира в стихосбирката „Сърцето
не е създател“ от 2013 година. То не е точно стихотворение, а
част от цикъла „Комюнике от първата линия“ – четвърта поред
от седем части и както се вижда: точно в средата. Средищната
позиция не може да бъде случайна, авторът е искал да каже
нещо специално, но какво ли е то?
Когато го пише, Данчо Ефтимов трябва да е бил 40-годишен
– прекрасна възраст, в която си млад и стар едновременно, според гледната точка. Като млад, т.е. в гимназията, той е бил заинтригуван от мравките, от техните невероятни трудолюбивост,
издържливост и дисциплина. Тези умения едва ли могат да
представляват идеал за професионална реализация в главата
на едно 17-годишно момче. Минават обаче двайсет и три години, цяла епоха в живота на отделния индивид. За това време
момчето е станало поет, както навярно е искало, и критик, както
едва ли си е представяло. И ето, сега отново се появява мравката. Като истински боец, тя обикаля полесражението, осеяно
с трупове на приятели; като черноработник, влачи зърно след
зърно; като интелигент, надзърта в музеите и се налива с бира.
Няма съмнение, че мравката на Данчо не е мравка, а метафора. Но на какво? Ами на онова, което е станал самият автор.
Мравката е критик, който рови за златно зърно в литературната
нива, постоянно губи приятели и всяка вечер се чуди дали да
не дезертира от интелигентския мравуняк. На сутринта изпива
една студена бира, ритва вратата на музея и тръгва на лов из
необятната историческа равнина.
Милена Кирова, професор по история на модерната
българска литература в Софийския университет, автор
на книгите „Изпитание на символите“ и „Проблематичният реализъм“
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Убийство на море
По-голям от Ноевия ковчег той не познава поклащането.
Движи се като паметник, само килът му обраства бавно.
Търбухът му е натежал като камък.
Можеш да завидиш на момчешкото щастие
да тичаш от рубката до всеки от кабестаните
като на някоя от първите олимпиади
или да гледаш втренчено посукващите се метални въжета
в брашпилове, широки като силози за зърно.
Въображаемите деца на капитана.
Затова ще пропуснеш този кадър:
пукотът и червената ивица в тази следобедна вечност.
Корпусът продължава да стои като еталон,
водата искри с остри вълни, подскачащи ниско долу
и обрамчващи като гръцко мильо, плетено на една кука,
само шумът расте – реч на нетърпеливи маймуни,
недаващи никому думата, довлечени насила
пред съда на животните.
Когато мазната черна маса
се заизсипва като посмъртна маска върху вълните,
мехурите единствени подсказват, че не си сам
и че мракът е затихваща каскада.
Морето скоро спира да рита.

Морски
Една част от стиховете на Й.Е. са посветени на морето, към
което той се връща през десетилетие. Преди около три години
се появи „Убийство на море“, цял цикъл, за който ще река нещичко (не само за едноименното заглавно стихотворение). Зад
наглед екологичния порив се е скътало желанието на днешния
човек да се гмурне в тази изчерпана, но включваща милиони
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безсмислени литри (Димитър Подвързачов) среда. Морето,
най-голямото събитие, се превръща в оскъдно и безизразно, но
пак непоклатимо и задължително. Четейки цикъла, в паметта
изникват две неща.
Едното е „Морското гробище“ на Пол Валери, но там става
дума за реално гробище около родния му Сет, където нобелистът е и погребан. Двата превода, с които разполагаме, особено единият, не са никак лоши. Цикълът на Й.Е. отразява една
друга, колеблива и обидено-раздвоена същност, същността на
човека, когото зовем модерен.
Вторият е проблемът за морето изобщо в българската литература. Преди 60 години избликна спор около извода на Слав.
Хр. „Народни песни за морето няма“. За славянския континентален океан е списвано много, неговите степни вълни родиха
и евразийския съблазън. Със самоотвержените жестове на пътешественици като Папазов и Джамбазов се опитахме да позапълним този изначален недоимък, при това изглеждащ вечен. А континенталният шуменец, адмиралът на мечтите, Иван
Пейчев роди морския ни поетичен колос Фотев. В Бургас, найжестокия театър. В този град неминуемо ще бъдат написани и
бъдещите Морски, още по-големи и още по-морски.
Й.Е. – един мореплавател на сушата, който обещава нови поетични експедиции, и поетични, и морски. Може и някой ден
да достигне своята Марианска падина.
Чрез батискафа на метафорите.
Христо Трендафилов, професор по старобългарска литература и култура в Шуменския университет, автор и
на „Затворената история и нейните проливи“

Послеслов
В западното общество малцина знаят какъв е произходът на
юбилеите. Свързани са били с чужда ни днес представа: на 50ата си година човек вече е живял толкова дълго, че може да
бъде освободен от бремето на дълговете. Каквото си успял да
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изплатиш от дълговете на родителите си и от своите собствени,
това ще е. Оттук нататък си свободен.
В библейската книга „Левит“ за освобождаването от дългово робство се казва: „Петдесетата година да ви бъде юбилей;
не сейте и не жънете онова, което израсте самò на земята, и не
обирайте гроздето от нерязаните ѝ лози, защото това е юбилей:
свещен да бъде той за вас; от нивата яжте произведенията ѝ. В
юбилейната година всеки да се върне във владението си“ (Левит 25: 11-13).
В други традиционни култури, например в Далечния изток,
по време на 50-ата си година човек се отдава на пътуване до
свещени места, без да работи и ползвайки единствено спестяванията си и благоволението на хората по местата, които посещава.
Прекрасно звучи това освобождаване от дългове, нали? Но
аз знам, че моите дългове няма как да бъдат изплатени. Човек
е свободен не когато е престанал да бъде длъжник, а когато е
разбрал, че да си длъжник на благородни хора, вече те прави
свободен.
За своята юбилейна година се обърнах към 51 свои учители, колеги и приятели с покана да коментират по едно мое
стихотворение. Поканих ги в началото на февруари, месеца на
атинските Ленеи и на венецианския Карнавал, на Петльовден
и Трифон Зарезан, повечето текстове пристигнаха в месеца на
римските Иди и на християнското Благовещение, последните
– веднага след парламентарните избори в началото на април.
В телевизионната игра „Стани богат“ състезателите имаха право на три жокера. Най-мистичният от тях: „Обади се на
приятел“. На приятеля обикновено не му стигаха отредените 30
секунди. Друг приятел, бързайки, подвеждаше състезателя. И
само единици бяха истински щастливци – да имат надеждни
приятели в играта на четенето и отгатването.
Йордан Ефтимов
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Сборникът може да се чете като антология с 51 стихотворения, коментирани от 51 съвременни български философи,
историци, писатели, журналисти, художници, изкуствоведи и
литературоведи. Но може да се чете и като сборник с 51 визии
за това как се чете стихотворение, всяка от които има стихотворение за илюстрация. Обединява ги на първо място общото историческо време и едва след това – обстоятелството, че стихотворенията са на един и същ поет, навършил 50.
Автори:
Пламен Дойнов, Бойко Пенчев, Георги Господинов, Владимир
Гаджев, Михаил Вешим, Биляна Курташева, Ясен Захариев, Борис Минков, Цветан Ракьовски, Борис Сергинов, Георги Тенев,
Димитър Кръстев, Морис Фадел, Явор Гърдев, Методи Методиев, Васил Георгиев, Галин Тиханов, Юлиан Жилиев, Инна
Пелева, Георги Коритаров, Явор Конов, Катерина Крушева,
Петер Цанев, Ивайло Знеполски, Иван Станков, Боряна Росса
и Олег Мавромати, Мирослав Димитров, Димитър Стоянович, Димитър Камбуров, Красимир Христакиев, Пламен
Панайотов, Войчех Галонзка, Красимир Кавалджиев, Михаил
Неделчев, Ангел Игов, Георги Лозанов, Марчин Сулковски, Десислав Събев, Росен Стоянов, Виолета Русева, Веселин Мезеклиев, Никита Нанков, Боян Манчев, Ивайло Нойзи Цветков,
Ясен Бориславов, Пламен Шуликов, Гергина Кръстева, Милена
Кирова, Христо Трендафилов, Невена Панова, Здравко Попов,
Йордан Ефтимов.
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Любомир Канов
е български психиатър и писател. Живее и работи в Ню
Йорк. Пише разкази.
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ЛЮБОМИР
КАНОВ - САЩ

БЪЛГАРСКИ АВТОРИ
ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА

🎼

(разказ)
Живееше един човек на края на града, дали не беше в Обеля,
или дори в едно място, което се казваше Надежда, не е известно
на повечето хора. Но си живееше там, сам. Единственият му костюм беше доста поизтрит редингот, или както го наричаха “фрак” в
някои по-изискани среди; с две опашки отзад, подобни на онези, с
които лястовиците направляват полета си, а хората обличаха само
ако бяха музикант или концертмайстер, а в някои случаи дипломат при подписване на мирни договори, като например известният Версайски договор, или при обявяване на някоя война. Човекът
обаче беше само професионален музикант и в името на класическата музика бе загърбил останалите особености на човешкия живот, като например необходимостта да се влюбиш, да се сдобиеш
с жена и с две деца или да се научиш да караш кола, като я купиш
на изплащане. А и това не беше истински възможно поради обстоятелството, че бидейки музикант, неговите доходи имаха филхармоничен и следователно напълно условен характер, зависейки изцяло от производството на концерти със сложна и висококултурна
музика. В целия град по това време тя се слушаше изключително
рядко и само от двамина престарели зрители, които бяха полуглухи и я слушаха безплатно, но за сметка на това пък се ненавижда
от всички останали съграждани. На всичкото отгоре музикантът бе
посветил музикалната си кариера на изучаването до виртуозност
на един единствен, но много труден инструмент, наречен Триъгълник. Вероятно той имаше и други имена, например Тригонум,
Трилатерал и прочие, но по същество този инструмент си оставаше
един равностранен бронзов триъгълник, който издаваше галещи
ухото, макар и доста монотонни звуци, когато биваше докоснат от
късата металическа пръчица. Сякаш бедите, свързани с неговата
безпарична професионална кариера му бяха недостатъчни, та музикалните произведения, изискващи да се свири на Триъгълник
бяха твърде малобройни и се изпълняваха все по-рядко, докато
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накрая се сведоха до само едно единствено произведение на Римски-Корсаков, базирано на приказни и неправдоподобни сюжети. А и то се изпълняваше само в редки и изключителни случаи пред неизменно празна зала, състояща се от споменатите
двама зрители. Изпълненията се провеждаха винаги зимно време, когато повечето
музиканти имаха хрема и кихаха, а пътуването на музиканта с автобуса от крайната
спирка в Обеля до концертната зала в зимната мъгла беше дълго и безутешно. Само
коледното звънтене на Триъгълника в калъфа му напомняше за това, че някъде все
пак може би е весело и топло край някоя елха, отрупана с блещукащи стъклени топки
и искрящ бенгалски огън. Обувките на музиканта бяха заострени и черни, от така наречения концертен тип, но понеже му бяха единствени, се бяха протрили напълно от
всекидневното носене, така че той се беше принудил да ги уплътни с вестници, за да
не влиза водата и кишата от улиците и да не се впръсква директно между пръстите на
краката му. Все пак водата, поради своята природа и способност да преминава през
всякакви препятствия, беше успяла да проникне в обувките и при всяка крачка се чуваше така неприятният за чувствителното му ухо шлякащ звук на втечнена хартиена
каша.
Така беше и тази вечер, когато за пръв път от месеци, през които той не бе пропуснал и ден без да репетира, най-сетне щеше да се изпълнява концерт на Римски-Корсаков. Там той щеше да удари с малката вълшебна пръчица любимия си Триъгълник
и да изтръгне от него най-подир така желаните вълшебни музикални съдържания.
Макар и с измръзнали крака, с провиснали отзад в зле осветения автобус крила на
фрака си, подобен на лястовица, забравила навремето да емигрира след лятото за
Южна Африка, той тихо се вълнуваше и със затворени очи си припомняше партитурите на музикалното произведение, което предстоеше да изпълни. Може би е редно
да се спомене, че освен към музикалния триъгълник, Музикантът беше развил и една
друга страст, в която влагаше почти изцяло микроскопичните си хонорари от редките
концерти. Тази страст се наричаше ментовка. Тя го привличаше не само с необичайният си зелен цвят, толкова ярък в обикновено сивеещата ежедневна палитра на живота му, но и с дружелюбната си цена и топлата си сладост, която заместваше отсъствието на разнообразие в доста спартанската му диета, състояща се главно от юфка с
ориз. Когато изпиеше една водна чаша с ментовка, в главата на Музиканта внезапно
избухваха Картини от една Изложба, сякаш нарисувани от Мусоргски, а пейзажът на
крайните квартали изведнъж му домиляваше и даже му ставаше някакси приятелски
и близък. След втората чаша, дори когато беше сам - тоест винаги - в своята единствена стая в панелния си апартамент, той получаваше вдъхновение, изваждаше Триъгълника от калъфа и започваше да свири познати произведения, но нерядко и такива,
които му бяха непознати, включително и такива, които още не бяха написани от никого, но той все още не подозираше това. Пътувайки с автобуса към концертната зала
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тази вечер, той беше точно в онова състояние “след втората чаша”, изпита набързо
преди да смени единствения си домашен халат с концертното си облекло и това го
изпълваше с приливите и талазите на божествената музика, която звучеше в главата
му, а следователно съществуваше и в единствената реалност, която имаше значение
за него. Увлечен в нея, той почти изпусна спирката на автобуса, но успя навреме да се
концентрира и с не твърде сигурна походка да се добере до залата, където другите
музиканти вече настройваха обоите, цигулките и медните инструменти, за да отдадат
заслуженото на Римски-Корсаков. В залата внимателно следяха приготовленията за
концерта двамата единствени посетители, грохнали под тежестта на годините и пред
отговорността на своята несравнима музикална култура, която им позволяваше даже
още преди да започне концертът, просто наблюдавайки начина за настройка на инструментите, да кажат дали концертът ще бъде провал или не. Музикантът с бавни и
донякъде несръчни движения отвори калъфчето на своя триъгълник и разгъна нотите
пред себе си. За да се стопли междувременно, размеси предпазливо студената каша
в прогизналите си обувки с пръстите на краката си. Оркестърът, кашляйки, завърши
настройките на инструментите и се втренчи в диригента, който беше толкова нисък на
ръст, че някои от музикантите дори не го виждаха. Това всъщност едва ли имаше голямо значение, защото всички отдавна искрено и групово го ненавиждаха. Диригентът
се наричаше Римски. Настъпи тишина и сега дойде ред на двамата единствени зрители да започнат неудържимо да кашлят. Когато и това спря, диригентът се надигна
на пръсти, насочи заканително диригентската палка към първата цигулка и понечи да
дирижира. В този момент Музикантът, все още пленен от втората ментовка и потънал
в света на своята собствена музика се сепна и погледна към своя пюпитър с нотите,
които трябваше да го инструктират кога да нанесе удар с малката метална пръчица по
триъгълника и да произведе онзи непредаваемо красив звук на зимно звънче на шейна, или може би дори на руска тройка, който композиторът беше замислил и облякъл
в нотна форма. Там обаче, най-отгоре, където обикновено стоеше името на композитора, стоеше само името “Корсаков”. Първата половина “Римски”, беше изчезнала,
както и самото тире. Това беше толкова неочаквано, че той се уплаши и в изненадата
си промълви: “ Ами сега?” Макар и тихичко, това се чу навсякъде из залата и един от
старците зрители, допускайки, че това е някаква иновативна интерпретация, се зарадва и дори изръкопляска. Диригентът първо прониза с поглед ръкопляскащият, а след
това се опита да открие провинилия се Музикант, но след като не можа да го открие
всред гората от духови инструменти, се отказа. Вместо това той укорително забоде
диригентската палка в посока на концертмайстера и замахна с две ръце. Музиката
мигом се отприщи и целият оркестър започна да се катери и да слиза по петолинията,
където композиторът бе начертал своите мечтания, приказни въжделения, любовни
разочарования и надежди, че все пак всичко накрая ще завърши добре в бравурен
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оптимизъм. Потокът от чувства, природа и емоции излезе от петолинията, плисна и се
разлетя из празната зала, докато запъхтян, диригентът се мъчеше да го догони и дори
да оглави процеса. Оркестърът обаче отказа да се подчини и с презрение продължи
да свири както си беше наумил, тоест в напълно произволен ритъм. Там, където според диригента темпото трябваше да е бавно, те ускоряваха в някакъв чардаш, който
изобщо не се вписваше в картината на руската природа, пасторално изобразявана от
композитора, а когато музиката трябваше да се извиси до тържественост и манастирска строгост, музикантите я пропиляваха в едно почти фалшиво бездействие, граничещо със светотатство. Точно в този момент Музикантът, все още изумен, че липсва
първата половина на името на композитора, внезапно осъзна, че именно сега е времето да изсвири онази музика, която никой никога не беше писал, но която кънтеше
винаги в главата му след втората ментовка. Изчаквайки една от музикалните фрази на
пиесата с Медния конник да завърши, той стисна Триъгълника и с невероятна скорост
започна да свири най-необузданите възможни композиции, които му бяха хрумвали,
или които бе сънувал през всичките тези самотни години насаме с бутилката ментовка. Ударите ту в левия, ту в десния катет на Триъгълника биваха пунктуирани от остро изсвирени ъглополовящи и внезапно ударени, но безкомпромисни бисектриси.
Звънтенето варираше от ангелски небесни звуци до ръмжащи заканителни почуквания, подсещащи за ударите на съдбата. Имаше и френетични порции от безцелни, но
добре структурирани епизоди, които никога нямаше как да хрумнат на самия РимскиКорсаков, но Римски, така или иначе, вече бе напуснал нотното полесражение, което
Корсаков със своите собствени сили нямаше как сам да възпре. Бушуването с Триъгълника продължи почти половин час и остави смаяни и безмълвни не само целия
оркестър с диригента, но дори и двамата единствени зрители. Накрая Музикантът
захвърли своя Триъгълник към диригента, който успя да се сниши между краката на
Концертмайстера, събу обувките си, останали без подметки и замери с тях старците
в публиката, като успя да удари един от тях толкова точно, че го умъртви, макар да не
беше сигурно дали той всъщност не беше вече починал поради естествени причини.
Оркестърът вече беше побягнал накъдето му видят очите, напълно дезориентиран,
понесъл със себе си бас туби, контрабаси и тромпети.
В този момент дойдоха полицаите…
Музикантът беше веднага хоспитализиран и надлежно прегледан за разгръщане
на епизод на умствено разстройство по време на концерт. То беше обозначено като
временно обезумяване, в частност делириум, вследствие десетилетия на хронична
злоупотреба с напитка, наречена ментовка. Консилиумът потвърди наличието на
това разстройство и прие, че пациентът е невменяем и нетрудоспособен. Лекуващият
лекар се казваше д-р Римски, макар че призхождаше от Битоля. Това по един благотворен начин успокои Музиканта, защото някакси допълни онова, което липсваше
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в неговата партитура и той прие лечението, което му беше предписано. То се състоеше единствено от венозни вливания на глюкоза с витамин С. Понеже забравиха
да му предпишат витамин В6 и В1, пациентът успешно излезе от делириума, но напълно загуби паметта си. С други думи, мозъкът му отказа да си припомня каквато и
да било информация от миналото след петата секунда и оттам-нататък започна да
живее само в настоящето. Лекарите обозначиха неговото състояние като Корсаков
синдром. Фракът му беше даден в склада на болницата за отговорно пазене, зачислиха му ведомствени гумени галоши и болнична пижама и оттогава той заживя щастливо, без повече да му се налага да се вълнува за неизбежните тегоби на живота,
като например сметките за тока в панелния апартамент, или рисковете да заседне
в повредения асансьор. Той преустанови мъчителните взаимоотношения, присъщи
на хората с памет, колкото и да бяха оскъдни в предишният му живот и заживя изцяло в тукашното и сегашното. Той дори изобрети за себе си една доста спретната
философска теория, че е невъзможно да имаш минало, ако нямаш бъдеще. Това го
доведе до едно смирено състояние на покой и съзерцателност, където всяка секунда
му изглеждаше безкрайна, а всеки негов ден започваше от нулата. Само понякога,
когато видеше нещо с триъгълна форма, започваше смътно да става неспокоен и в
него възникваше импулсът да го удари с някаква пръчица, надявайки се да изтръгне някакъв благозвучен тон, но скоро забравяше защо трябва да прави това и загубваше интерес. С течение на времето постепенно започна да се интересува и да се
привързва към неща не толкова с триъгълна, но и с кръгла и дори квадратна форма.
Както Римски, така и Корсаков бяха станали неговата доживотна, но несподелена от
останалото човечество съдба, макар и той вече да не осъзнаваше докрай това - единият като негов лекар, а другият-като негов синдром. Понякога, обикновено в неделя,
болничните надзиратели милостиво му позволяваха да обува продънените си концертни обувки, за да се почувства донякъде по-празнично. Но истински щастлив той
биваше само в онези редки моменти, когато диригентът, възползвайки се от ниският
си ръст, успяваше да се промъкне незабелязано през задната врата на отделението
за алкохолици и идваше на свиждане, скрил в джоба на палтото си бутилка ментовка
и един мъничък джобен трианголо. Те веднага се скриваха под кревата и набързо я
изпиваха. Не след дълго двамата, безмълвно и оживено, започваха да си разказват
един на друг музиката, нахлуваща в главите им с жестове, почуквайки Триъгълника за
наздравица и дирижирайки в мълчаливо разбирателство оркестри от въображаеми
тимпани, чела и тромбони.
Ето, значи, къде някои хора натикаха класическата музика и Римски-Корсаков!
А можеше да бъде другояче...
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ПЕСЕН ЗА ЛАС БРЕНЯС
Основаха те една нощ, под светлината на газена лампа.
Тъмнееше гората, гъсталак от дъбове и сенки.
Мъжете, всички до един, бяха взрени в зората.
Основаха те без месеци, без дати, без часове.
Беше една нощ, казвам ви, в която всички щурци
в полето подемаха гуляй след гуляй.
Беше нещо без речи, без думи, без химн.
Нещо на хора, които винаги са били безмълвни.
Лас Бреняс, родино моя, спомням си за теб в бъдното
с твоите обикновени хора, дърветата ти, улиците
и си мисля колко е хубаво, ако има душа,
тя да остане да живее по твоите улици.
Лас Бреняс, майко моя, малка страна на съня.
Любима, разпридаща светлината на химерите ми.
Пея и полудявам, оплаквам те и се обновявам.
Градчето, в което искам да ме покрие пръстта.

ПИШЕЩАТА МАШИНА
Сглобка от пейзажа на гостната и нищо друго
старата пишеща машина остава незабележима.
Милосърдна патина от прах я награждава
с отличията на меланхолията и забравата.
Машината войнствена и стоическа
да можеше
колко неща би казала
относно например космоса и мравката.
Ала немее, притихнала
като заспала люлеейки
в бебешка люлка вълшебни приказки
любовни писма никога ненаписани
и даже от някаква философия трошица.
В случай че се пробуди
под равния повей на умиращия следобед
бих й подшушнал, отсъстваща любима, да ти каже
че старата ми болка е като линията на хоризонта.
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където печата отделни свои творби.

МАРИО
НЕСТОРОВ АРЖЕНТИНА
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КАТО КАПКА СЪН
„В тази нощ съм самотен като душата ти
склонен над тъй чистата благост на любовта ти.
Сред жасмини си те спомням в тишината
на миниатюрната крехкост на градината ти в цвят.
Ти беше в бриза. В кротките следобеди
улиците бяха щастливи под твоите стъпки.
Като те съглеждаха, скалите заоблачаваха чела
гаснеха въжделенията, следобедът бе прегръдка.
Вятърът, все същият вятър прекосяваше червените
очертания на следобеда, тихите лезвия.
Вятърът някогашен рисуваше в очите ти
блаженствата на градчето, прости и честни.
И в тази благост, в тишината на скръбта ми
на съня по обратните стъпки, в покоя някогашен
скланям пред хоризонта ти носталгичната си болка
и ти казвам тъй тихо за любовта си почти забравена.
„Ако ехото на гласа ми би заглушило думите
нанасяйки рани на забравата. Ако ти сега
тъжно се усмихнеше, по-добре да не отваряш
болката ми стара”.
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ПЕСЕН ЗА ЧАКО
Небе в памучно поле – и небе,
небе в прохладното небе на моя Чако.
Светлината на северняка, която разтърсва
необятните гъсталаци на дъбовата гора.
Палещо слънце, осветяващо нашите кости
пристягащо ни със сенки към пръстта.
Луната, разхлаждаща заспалите села
окичваща на изток короните на палмите.
Земя на пуми, на отровните ярара и елени
от бездната на времето индианецът тоба
прокарва тесни бродове през планините
осява речните ръкави със своите пироги.
Това е моята земя,тук се оре и пее.
Това е моят Чако, ширнало се памучно поле
под следобедния вятър, който го развява
като звънко плющяща бяла кърпа.
Това е земята ми, където човек е безмълвен
и фатализмът ръфа своите вътрешности
в небето се разиграва драма на прелетни
скакалци, смрачаващи обработените земи.
Земя на традиции, на горчиво мате
на телешко печено и сладкогорчиви танци
земята на гаучоси, където се обсъждат
въпроси под блясъка на ножове.
Прекосявайки села и градчета
покоят се процежда дълбоко в нас.
Блаженство извира от хората
нещата излъчват простота.
Племето тоба владееше тази земя
когато слънцето бе слънце, планината
планина. Още има следи от биваци
като сън убягнал на нощта.
Индианецо с тъмно лице и тъжни очи
вкоренен в горите на тази земя
нека дам име на болката ти, братко
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листо от дървото на мъртва раса.
Това дължа на Севера на моята страна
земя, открита под лъчите на прогреса
запътена да срещне древен повик
запътена да срещне новата си участ.
Земята вика ни, привързва.
Тя – вечното затворено сърце.
Потеглил хиляди пъти, завръщаш се хиляди още.
Душата ни направена е от завръщания.
Бедната ми песен нека стигне планините
и нежността ми върхарите на дъбовете
далеч като тъжно дете
нося в душата небето на Чако.

ОДА ЗА ПЪРВИЧНОТО МАТЕ
І
Кой те посади на лицето на земята
мате, трева мате, златен прах.
Присъствието ти в кръвта понякога донася
катастрофални чернодробни разстройства
с мъртвешка бледност и среднощни линейки.
Твоето отсъствие също най-малкото подсеща
за себе си с кошмара на главоболията.
Кой те посади на лицето на земята
и защо трябваше аз да съм предопределения
да те възпява с речника на патологията
аз, дето те обичам толкова.
Веднъж
под съзвездия на други раси
и аз станах плячка на фаталното ти въздействие.
Далече бе небето на юга на Южна Америка.
И ти ми липсваше, първичен братко
изумруден прашец от тропическия лес.
И нещо ме болеше, сънищно, нематериално.
Напразно се лутаха психиатрите
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на черешата и снеговете.
Минаха месеци, минаха години
без мъничко трева под лъчите на душата.
ІІ
Накладете изконния огън от дънери
друго не си струва труда.
Ще си приготвя, ако позволите, моя чай в нощта.
Всичко да е прецизно, калибрирано
като виола
като константите на роза
друго не си струва труда.
Ще си приготвя мате, но нека бъда
надничарят, надзирателят, изплющяването на бича.
Аз ще избера чайника, водата, матето
тревата и тръбичката за пиене.
Не съсипвайте мерките
пропорциите, температурите.
Предлагам аз да го направя, другари.
Днес душата ми е добре темперирана.
(Това е тайната.)
Пулсът – в ред.
(Това е магията и загадката.)
И докато миг дели планетата
от нервен срив
ще приготвям спокойно мате в бездейната нощ.
И ако е рекъл Господ, тъй да ни завари слънцето
утре.
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СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА
ЕДНО СБОГУВАНЕ
Когато умра,
когато сърцето ми стане на птица
оттатък едно море без сънища,
ще дойде луната насред полето открито
да ми надене кръстчето на скръбта си.
Когато заспя,
щом в хризантема се окръгли сърцето ми
ще дойдат щурците под небето измито
със своята изнурена струнна музика.
Когато замлъкна,
на старата болка спусна котвата
в лазурния залив, впил се в душата,
ще дойдат лястовиците на лятото
може би със своето на добър час.
Когато забравя,
щом кръвта измори се да бие,
през един октомври тъмновиолетов,
ще дойде вятърът следобеден
с песен, която вече няма да ме разбуди.
Когато си тръгна,
когато очите ти кажат
прозирното сбогом, безболезнено вече,
от друго небе, ясно и сияйно,
ще те погледна с новия си поглед.
Превод от испански Владимир Сабоурин
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ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
Скачам в таксито и механично закопчавам предпазния си колан.
Още като се събудих тази сутрин, усетих, че дежурството няма
да е спокойно. С годините интуицията ми вече се е изострила до
краен предел, зная, че напълно мога да й се доверя. Затова никак не се изненадах, че още в осем часа ми позвъниха спешно от
полицията. Някаква млада жена се била качила на прозореца на
жилището си и крещяла, че ще скочи от четвъртия етаж. Живеела
от години сама, нямала близки. Съседите й я описвали като тиха
и учтива, но никой не знаел подробности за нея.
- Накъде да карам, госпожо?- сепва ме любезният глас на шофьора. Той дори не ме поглежда, зает е да обръща колата, зад
която две деца вървят и се замерят със снежни топки на път за
училище.
- Квартал „Митендорф”, улица „Розенек”, номер 11. – изстрелвам аз, прочитайки високо и отчетливо адреса от тефтера, който
по време на дежурство винаги е в ръцете ми, заедно със служебния мобилен телефон.
- Трудна работа – казва човекът и поклаща глава, сякаш го карам да ме вози на оня свят.
- Трудна ли? Че защо? Нали имате джипиес? – недоумявам аз.
Досега не ми се е случвало таксиметров шофьор да не може да
намери посочения адрес.
Аз не карам кола и когато съм дежурна се придвижвам до
мястото на повикване с такси. Така правя от години насам, не си
спомням някога да е имало проблем, даже през нощта.
- Имам джипиес, да, но не е там работата – отвръща мъжът и
заковава спирачки пред светналия в червено светофар. От спрелия на спирката градски автобус на пешеходната пътека се изсипва цял рояк ученици, преминава човек в ролатор, най-накрая
пристъпва възрастен мъж с две колита, които е извел на сутрешна разходка. – Тъкмо идвам от този адрес, преди вас трябваше да
откарам една възрастна жена до старческия дом, той се намира
на „Розенек” 13. – покашля се шофьорът, барабанейки с пръсти
върху коженото кормило.
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ЕВЕЛИНА
ЛАМБРЕВА
ЙЕКЕР ШВЕЙЦАРИЯ
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- Да, там отиваме и ние, само че на номер 11. Защо тогава да е трудна работа? –
поглеждам го аз и се мъча да прочета отговора от замисленото му, издаващо умора
лице. Мъжът, отдавна прехвърлил петдесетте, е гладко избръснат, възпълен, с къси
пръсти и оплешивяло теме, което се старае да прикрие под зеленикава бейзболна
шапка. Шапката му, в тон с резедавото ватено яке, му придава малко по-младежки
вид, и той сигурно го знае.
- Районът около старческия дом е отцепен от полицията чак до трамвайната
спирка, нещо се е случило там наоколо, имаше и кола на спасителната служба, и
една пожарна кола... – обяснява ми шофьорът.
- Зная, господине, затова ме викат там и мен, днес съм дежурна на разположение
като спешен психиатър.
- Някаква беля ли е станала? – поглежда ме любопитно човекът със сивите си
кротки очи.
- Съжалявам, нямам право да ви кажа, това е служебна тайна. – отвръщам сконфузено и започвам да зяпам през прозореца, за да избегна още неудобни въпроси.
По акцентът на немския му личи, че е чужденец, който, също като мен идва най-вероятно някъде от Балканите.
- Хората вече съвсем не издържат на натиска – казва сякаш на себе си мъжът.
– Миналата година и аз се разболях от депресия, всеки ден се чудех как да се самоубия. Работя нощем в една печатница, напоследък - все повече съкращения, и
работата - все по-несигурна. Изискванията растат, всичко трябва да се върши все
по-бързо, закъде е хукнал този свят, и аз не знам. Денем спях, нощем работех, и така
с години, имам да издържам дъщеря, жена ми почина. Най- накрая се сринах. Приеха ме в болница. Като се излекувах от депресията започнах да карам през деня по
няколко часа такси, ей така, за да излизам навън и да се срещам с хора. Вие сигурно
имате много работа сега в тази криза?
- Да – казвам- така е. Нашата работа става все повече. А на държавата вече не й
достигат психиатри, затова трябва да ги внася от чужбина.
- Жилище на кредит, кола на лизинг, натиск на работата, натиск да изплащаш,
стрес отвсякъде. Един по един хората се разболяват и превъртат.
- Никъде не е лесно. – повдигам рамене.
- Не е така – поклаща глава мъжът. - Нали гледам баща ми. На старини отиде да
живее в едно село до Белград, иначе сме от града, от Белград, сърби сме. Продаде
къщата и отиде на село. Има си лозе, произвежда си сам и виното, и ракията, гледа
си животни, и е доволен. Досега не се е налагало да му дам един франк - оправя
се сам, не е опирал до помощ от мен. След няколко години се пенсионирам и се
прибирам, само да завърши дъщеря ми. Там – на село. Тук не може да свикне всеки.
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- От колко години живеете в Швейцария?
- От близо тридесет години. – въздъхва шофьорът. От близо тридесет години е
все едно и също: работиш, ядеш, спиш, пак работиш, не смееш да се отпуснеш,
чакаш отпуската да се прибереш. Живееш само през отпуските. Те са единствените
празници.
- Но нали ние тук всичко си имаме? Вярно е, че няма много празници, ама човекът май така е устроен да иска все онова, което няма. – прекъсвам го аз.
- И какво си имаме? Като погледнеш – почти нищо не е твое. Всичко е на банките.
Като не можеш да си плащаш вноските, изгаряш.
- Да, но пък като си на работа, можеш да си позволиш много неща, които хората
в други държави даже и не могат да сънуват. – прекъсвам го отново. – Е, няма как,
така е вече навсякъде- имаш пари- нямаш време, имаш време- нямаш пари.
- А животът? Къде тогава остава животът като за него няма време? – погледът му
е спрял неподвижно върху хладилната камера на камиона пред нас. – Замразен в
един ей такъв хладилник да чака да му изтече срока на годност и да го изхвърлят
един ден, така ли? – казва иронично мъжът. - От друго тесто сме ние... Не можем
без раздумки, без веселие, без празници. Тук хората живеят само за себе си, така
са научени. Не е за всеки такъв живот. Само да съм здрав да се прибера, друго не
искам. Ще си гледам и аз лозенце, ще си произвеждам и месото, и зеленчуците, и
виното, и ще си бъда свободен – усмихва се на себе си човекът, сякаш съвсем забравил за мен.
Малко преди да влезем в квартал „Митендорф” попадаме в задръстване. Тук
по това време често стават задръствания. От много месеци насам пътят е в строеж.
Сега на всичкото отгоре е аварирал и някакъв микробус. Поглеждам часовника си.
Като тръгвах казах на полицаите, че след около четиридесет минути ще бъда на
посочения адрес. Вече е минал половин час. Колоната от коли не помръдва. Макар
че сме близо до улица „Розенек”, помолвам шофьора да избере друг път до нея, не
искам да закъснявам, а ако не потеглим веднага, вече наистина ще закъснея. Той
кима разбиращо с глава, прави маневра, навлича си гнева на чакащите след нас,
които натискат ядовито клаксоните, и след като успява да се измъкне от колоната
без да блъсне нито една кола, тръгва по един обиколен път, който пък е осеян със
светофари. От пет светофара улучваме три на червено.
- Дъщеря ми догодина завършва икономика, – продължава да ръзказва мъжът –
тя е родена в Цюрих. Като се върна в Сърбия, ще остане съвсем сама тук. Ама така
иска, тук била свикнала. Отгледах я сам, от четиринадесетгодишна, откак почина
майка й. Но не й се идва с мен в Белград даже през ваканциите, все насила я карах
като беше по-малка. Чуждо й било там, нямала приятели. Така е... Както навремето
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аз оставих баща си, така ще направи и тя с мен.
-Май вече пристигаме – казвам аз и му кимвам с глава към тълпата любопитни
хора, събрала се в двора на старческия дом, а наблизо наистина са спрени полицейски коли, линейка и пожарна. – Може ли да ми напишете фактура?
- Веднага, госпожо. Коя дата сме днес?
- Първи март – отвръщам. – При нас в България на днешния ден хората се поздравяват с „Честита Баба Марта” и си подаряват едни на други мартеници. Чувал ли сте
за мартеници? Знаете ли какво е мартеница? – го питам, докато ми пише фактурата.
- Зная, как да не зная. И ние празнуваме Баба Марта. И ние се поздравяваме с
мартеници на първи март. Вие православна ли сте?
- Да – кимам аз и му се усмихвам.
Докато бъркам в чантата си за портмонето се сещам, че в нея имам поне няколко
мартеници, които кацнаха една след друга в пощенската ми кутия през последните
дни от България. Изваждам едно целофанено пликче с Пижо и Пенда. Колата спира
на тролейната спирка. На нея, въоръжени с чадъри, чакат мъж и жена на преклонна
възраст. Двамата отправят любопитни погледи към таксито. Плащам на шофьора, а
той поема парите и бързо изскача от колата, за да ми държи вратата докато слизам
с двете си чанти.
- Е, тогава, – посягам към ревера му и забождам с безопасната карфичка Пижо и
Пенда докато се сбогуваме пред таксито – честита Баба Марта!
- Хвала, сестра! – отвръща ми мъжът засмян и ми стисва ръката за сбогуване.
Очите му са зачервени и влажни.
Зад блесналите под яркото слънце стъкла на колата, лицето му ми заприличва
на голяма пухкава мартеница, която потегля отново из града, за да не бъде на този
ден сама.
- Право казват някои хора, че вече май чужденците са най- добрите швейцарци.
Гледай ги тези двамата, уж чужденци, а жената окачи на таксиметровия шофьор
амулет със швейцарското знаме под формата на червена и бяла фигура. Такова
нещо не бях виждала досега! – коментира, поклащайки глава възрастната дама.
- Да, да, истински швейцарски патриоти! - смее се старият господин и потропва с
чадъра си по паважа.
Хуквам към „Розенек” 11. Дано госпожа Т.С. да не е скочила вече от прозореца, докато чакахме в задръстването. Лъскавите сгради от двете страни на улицата
мълчат дискретно. От няколко пилона на балконите им се поклащат величествено
швейцарски знамена. Днес всички те са се превърнали в мартеници.

MOPE

НЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЕШ АНГЛИЙСКИ,
ВАЖНОТО Е ДА РАЗБИРАШ
ЧУЖДЕНЦИТЕ
Ей, премести се човек в чужбина, поживее месец-два, че
като го зачатка тоя ми ти чужд език, като втори роден става.
Толкова е приятно, кога почнеш да разбираш тоя отсреща за
какво се плюнчи, значи все пак тая реч не е нечленоразделна.
Някой ти каже нещо, ти му отговориш. Пък хванеш и прочетеш
некоя книжка, пък вземеш та я разбереш. Хеле пък да напишеш
някой смс, имейл. Радваш се както български ром се радва на
социални помощи.
И аз така. Чаткам го тоя английски, та чак аз се чудя на себе
си. Радостта ми е голяма, нищо че разбирам какво говорят само
тия от моя клас. И то не всички, ама все пак.
Та, както си седя днес в нас и си мисля на английски с български акцент или на български с английски акцент, не съм сигурна
точно, и получавам съобщение на телефона от моята сръбска
приятелка от моя клас. И тя чатка здраво английския като мене.
Отварям го и… егати! Аз мога да го прочета, бе! Малееее, ма
аз мога и да го разбера, бе. Сърцето ликува. Затварям го. Викам
си – ще пробвам втори път. Пак го отварям! Пак го прочитам,
пак го разбирам.
Каква радост за ушите, какво тържество за очите. Значи все
пак мозъчната ми кора не е от дъб.
„Джери, здравей. Как си?“ Така започва съобщението. Туй е
по канадски тертип. Много са любезни хората в Канада. Мрат
си на ината да разберат как си. И хич не ги е яд, ако си добре.
Ама хич. Странни хора. Защо се радват, не знам.
„Утре вечер каня теб и твоето семейство у нас на гости.“
Ей тъй е тука. Ходи се само по къщите, щото ресторантите са
много скъпи. Социалът не стига за кръчми, дискотеки и вертепи. Уф, мила жена, още повече почва да ми е симпатична
„Моят съпруг – продължава съобщението – може да помогне на твоя мъж да тренира деца по футбол.“
Ебаси, такива хора харесвам. Няма шест-пет. Вчера се запоз-
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Родена в София.
Живее в Канада.
През октомври
2017 г. излиза първата ѝ книга - „Емигрантски неволи“,
чиято премиера бе
през май 2018 г. в
град Велико Търново.
Другото
и
призвание е театъра. Участва в
Международния
фестивал за комедийни театри, сатира и пантомима
„Велко Кънев“ - Тополовград, където
трупата е отличена с голямата
награда „Златна
камила“. Следващата й роля е „жена с
ягоди“ в спектакъла „Маршрутка“ по
едноименната пиеса на Елин Рахнев.
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ЕГОВАДИНЕВА КАНАДА
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нахме, днес ме кани на гости, че и помощ предлага. Че като се разчувствах, като
се отпусна тая душа. Значи и тука живеят добри хора, ще завържем приятелства,
ще свикнем… Ще настъпи такъв живот, че само си викам: „Ех, Канада, ех, Канада,
добре, че продадох старата си лада и доплавах до Канада.“ Е, не беше Лада, Тойота беше, ама стара си беше.
Тъй хубаво си се радвах, ама кратка се оказа радостта. Изведнъж някой сякаш
ме поля с кофа ледена вода. Всичкото много хубаво, обаче как аджеба аз ще отговоря на това писмо с моя нефелен английски? Ще се изложа пред чужденците.
Седя и мисля… Мисля и се тюхкам…Начиииии, най-мразим да мислим. Така
силно се напрягам, че всичките ми две мозъчни гънки се изглаждат… муха да кацне, ще се разчекне, толкова равно и гладко става. Изведнъж зацепвам.
Ами да! Детенце ще отговори. За какво дадохме толкова пари за уроци по английски в Българско. Научила е английския – ще свърши тая работа за мама. Тамън ще го напише разбрано, вярно и правилно.
Озарена от таз гениална мисъл, грабвам телефона в ръка и връхлитам с трясък
в детската, а там – чумата се е тръшкала… ама това е друга история.
Мен обаче нищо не може да ме спре. Прокопавам тунел в дрехите на пода,
прескачам кулата от учебници, тетрадки и книги, както Стефка Костадинова скача
на Олимпиада, и с последни сили допълзявам до леглото, където детето е заело
отбранителна позиция и ме гледа с онзи поглед, който казва „Начиииии, майка
ми, още не си си отворила устата, а вече ме дразниш адски много. Аре, казвай
квото ша казваш, и напускай острова“
На мен обаче хич ми не дреме за нейната досада. Три ваксини против бесни
тинейджърски настроения съм си шибнала. Нищо не може да ме смути. Подхвърлям ѝ телефона и казвам:
„Моята приятелка сръбкинята ми е написала съобщение. Моля те да ѝ отговориш, че не се чувствам сигурна с моя инглиш. Да не се излагаме пред чужденците."
Дъщеря ми взема телефона, поглежда ме и пита:
„Ако отговоря, ще се пръждосаш ли веднага?“
„Толкова ще съм бърза, че няма да можеш да ме настигнеш чао да ми кажеш“
– обещавам веднага аз. Озарено от щастие, детенце почва да чете.
„Не мога да отговоря на това съобщение“ – казва сухо след минута тя.
„Що?“ – питам аз с недоумение.
„Щото не разбирам к'во пише.“
Айде бе… ти да видиш. Докъде я докарахме. Аз да знам повече от нея… А уж в
нашата къща тя най-много го разбираше тоя английски.
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„Е, как бе, маме, не разбираш? Нали ходиш на училище? Учиш английски?“ –
леко започвам да се нервирам аз.
„Ми просто не разбирам – продължава да се зъби тя. Не чуваш ли к'во ти казвам. Не разбирам к'во пише в тъпия смс. “
Еййййй, как съжалявам понякога, че не го бия това дете. Начи в такива ситуации като почне да ми показва кариеси и да вика „удри, че бързам“, така ми се
иска да ѝ врътна един, та чак сополът ѝ да се завърти около врата. Да загърмят
едни шамари като заря, че да олабя напрежението, да ми стане едно спокойно на
душата, да ми олекне. Ама като баба ми е казала, че деца се бият само при самоотбрана, как да го шибна тоя изумруд по ехидната физиономия, а?
Затова винаги се нервирам спокойно, щото си пазя нервите, че ще ми трябват
за критическата.
„Добрееее – поемам дълбоко въздух аз – дай ми телефона. Какво, маме, не
разбра, да ти преведа? Здрасти, Джери! Как си? Утре вечер… – започвам да превеждам директно в ефир аз и изпявам отново целия смс. Свършвам и победоносно поглеждам чавенцето. А то, милото, седнало в леглото, свило устата и ме гледа
с една такава ехидна усмивка...
„Не те знам – вика – от какъв език превеждаш, но в този смс нищо такова не
пише.“
Ей, сега ме ядоса и самоотбраната ще придобие друг смисъл.
„Как от какъв бе? – качвам гласа на фалцет аз – от английски превеждам. Ти не
можеш ли да четеш на англйски?“
„Мамо – казва тихо детето, като натъртва на всяка дума – не знам какъв английски учиш в твоето училище, но в този смс не пише нищо такова, каквото ти
казваш.“
Ей сега вече не издържах… Направо не съм на себе си… И това ми ти дете го
сложиха в клас по английски за канадци… Ми то един прост смс за второ ниво не
може да преведе. Егати работата…
Едва дочаках благоверния да се прибере и още от вратата го почнах:
„Начи това дете никакъв английски не знае… Зян отидоха всичките пари, дето
ги дадохме на Британика. Един елементарен смс не може да преведе дъщеря ти.
Аз разбирам повече от нея… Ти представяш ли си го това? Ей на… прочети, преведи… на, на…“
Говоря, без да поемам въздух, и тикам телефона в ръцете му.
„Ай, виж... прочети… Ти нали беше шесто ниво? Ай сега преведи…“
Мъж ми, отдавна свикнал с моите налудности и отдавна се предал, взе телефона и почна да чете:
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„Здрасти, Джери, как си?“
„Аааа, анджак – викам аз… можело значи… разбираш, нали? Всичко точно си
го пише.“
„Утре на вечерта в 7 години аз щях да те идваш теб и семейството ти на кафе в
твоята къща. Мен мъж играеше футбол и разказах твоя мъж също играеше.“
Мъж ми ме гледа весело и се смее.
„Тоя па! К'во се бъзикаш сега?“ – разсърдвам се аз.
„Не се шегувам – вика мъж ми. Това пише в смс-а. Превеждам букално.“
„Да, бе, да – викам аз. – Тука пише…“и започвам отново да превеждам аз.
Аз превеждам, а мъжът ми и детето не спират да се смеят… И продължават да
се смеят вече втора седмица. И ми се подиграват.
„Ела – викат – да преведеш нещо на твоя английски… Гадняри…
Ама аз пък вече не им давам да ми четат кореспонденцията… И сама си отговарям на съобщенията, както знам и както мога.

ВЪВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА
НАРОДОПСИХОЛОГИЯ
Баба ми беше много умна жена. Винаги ми казваше: „Преди да кажеш нещо –
брой до 10. Не за друго, бабиното, ама ако можеш да спестиш некоя простотия на
света – спести я. Направи света по-добро място.“
Да, ама не всеки път ми се получава да следвам нейния съвет... Ето, например,
днес в училище. Гледаме репортаж за убитите по пътищата на Канада през 2015 г.
35 милионна държава, а учителката се затюхкала за някакви си 67 човека.
„Много – вика – мно-го са. Това е ужасяващо голямо число.“
Гледам я, слушам я и се питам чия дограма повече хлопа? В 7-милионна България убитите за 2015 г. са 708 души.
Докато се чудя дали да не взема отношение по този важен въпрос, госпожата
прави завой в разговора и започва да се възмущава, че много грубияни се навъдили в Канада. Ето, например, тази сутрин докато шофирала на път за училище, някакъв изключителен грубиян ѝ направил бележка, че не спазила 2 метровата дистанция, съгласно правилника за движение по пътищата в Канада, завила надясно, без
да погледне наляво, въпреки че не е задължително, но това, че тя не е достатъчно
концентрирана и внимателна на пътя, него емоционално го разстроило, защото тя
е потенциално опасна, а той деца има, мисли за тях…
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Изключителен грубиян… направил бележка… емоционално го разстроило…
След този разказ хич и не броих до 10. Казах само 1 и 10 и попитах: „А избити
зъби след свиркане с клаксон?“
Целият клас притихна и впери поглед в мене… Не разбират въпроса… И ме
гледат едно такова очаквателно… Викам си… ми ко да прая? Ще се обяснявам…
„Значи – започвам да разказвам аз – един си кара форда в София и един с джип
БМВ го изпреварва с бясна скорост отдясно, а тоя с форда днес не си е пил хапчетата и решил, че ще вземе да му подсвирне на тоя с джипа. След което джипът
спира на средата на улицата, като задръства движението, и шофьорът слиза и избива двата предни зъба на тоя от форда, като през цялото време, докато го млати,
се обяснява в любов на майка му… Къде в това време е ябълката на раздора, която всъщност се оказва слива, ние не знаем… Линейката идва, след като преди това
е посетила шест грешни адреса, не защото тази, дето работи на спешния телефон
е тънкоумна, а просто защото гражданинът, който подавал сигнала, фъфли, а на
всичкото отгоре се оказва зевзек, дето мрази министъра на здравеопазването и
решил да се погаври със спешната помощ. В крайна сметка пристигналите на местопрестъплението медици оказват помощ първо на русата жена в джипа, която
от резкия завой чупи нокътя на десния си показалец, което провокира агресивен
пристъп на паник атака. На другия така и така са му избити зъбите – няма какво да
се направи, поне жената да оправят… Все пак те са доктори, а не стоматолози... В
това време полицията учтиво моли онзи с джипа, ако не го притеснява, разбира
се, и му е възможно, да си отмести леееекинко джипа, та да пуснат движението
барем в едната посока… Прайм тайм-ът идва и гражданите бързат да се приберат
по домовете, за да разберат малката булка ще бъде ли омъжена насила, или ще
избяга с избраника на сърцето си...
Млъквам и бавно оглеждам класа… Всички са се опулили като мишки в
брàшно…
– Ама как… кои два предни зъба му избива? – бавно, със заекване, пита момичето от Бангладеш. И таз добра… тая на първото изречение ли зацикли?
– Как кои? Е тия – озъбвам се срещу нея аз. Добре, че мия зъбите сутрин и
вечер. „Жената винаги трябва да е с измити зъби и избръснати крака, казваше
баба ми, щото не се знае къде ще ги показва… Току-виж – викаше ми тя – счупиш
някой крак през зимата. Ще събереш очите на докторите в травматологията… Ще
те бръснат ли, ще те гипсират ли…“
– Ама защо му избива зъбите? – втрещено продължава да пита момичето от
Бангладеш. Ей, тая нема да мръдне от това изречение...
– Щото другият му свирил с клаксона на пресекулки, което по морзовата аз-
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бука означавало „абе, ей, педал, да не мислиш, че си хванал Господ за шлифера,
като си се качил на тоя джип“… Пък онзи с джипа бил моряк известно време, та
поназнайвал морзовата… – продължавам да обяснявам аз.
– Ама този отзад защо му е свирил с клаксона – пита заинтересуван единият
сириец.
– Ами ‘щото първият го е засякъл, като го е изпреварвал отдясно – пояснявам
внимателно аз.
– А този защо го е изпреварил отдясно – пита жената от Армения. Онази от Бангладеш продължава да се цъкли и да стои с широко отворена от ужас уста… Явно
още не може да асимилира двата избити зъба…
– Ми, ‘що… знам ли… у нас всеки си изпреварва откъдето си иска, откъдето му
е удобно. Бързал е за някъде сигурно… може билет да е имал за някой фолк концерт…
– Като бърза, може ли да кара с превишена скорост? – иранецът се присъединява към разговора.
– Ти пък… те у нас кога НЕ бързат, карат с превишена скорост. Когато бързат,
радар ги не хваща – гордо заявявам аз.
– Нямате ли знаци и табели – украинката и тя се включва заинтригувана.
– Па имаме… много даже… е, понякога са скрити в некакви шубраци и не се
виждат и не пише много верни неща по тях, ама имаме… Ама те са сложени да
може циганите да ги крадат и да ги предават на вторични за пари, че те по 7-8
чавета хранят, а правителството не може да им осигури работа и карат само на
помощи, пък те не са кой знае колко… тамън нищо не може циганинът да си купи с
детските помощи – не стигат само за цигари и ракия за месеца. А за храна откъде?
– Като не спазват знаците и правилата, не ги ли е страх от полицията? – момчето от Тайланд също влиза с двата крака в разговора. Онази от Бангладеш още седи
опулена. Тая па ша кажеш, че меле на пътя не е виждала...
– Ми, не… Те, наш‘те полицаи, са много убави хора. Любезни. Възпитани. Спре
те полицайчето, пък вземе да ти разказва колко е тежък животът на родната полиция, колко са ниски заплатите, как и той деца храни. Разказва, разказва, пък
по някое време вземе и те попита „какво ще правиме сега, а?" И на тебе ти стане
едно мило... Интересува се човекът от теб, от свободното ти време... иска да го
споделите... Пък си станете другарчета… А у нас, в българско, приятел в нужда се
познава… Па извадиш едни двайсет лева и скришом му ги подхвърлиш, докато
му даваш да ти прегледа документите за проверка. Ама съвсем скришом, никой
да не види… да не му накърниш достойнството все пак… и той е мъж… и той чест
има… Той пък от своя страна си вика „Абе, аз до приятелите ли опрях, баш тях да
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глобявам?“ И те праща по живо по здраво да си вървиш, със заръката друг път
така да не правиш… “
– Ама той като вземе парите, не го ли е страх от неговия началник? – мъжът от
Ирак също е заинтригуван от разговора.
– Е, как да го е страх от началника? Полицаят у нас е мъж на честта. Той е лоялен служител. Помага. Като знае, че началникът му е на същия хал, той му дава
половината на него. – казвам аз. – Ай, вий да видите сега за каква добрина става
въпрос.
– А началника не го ли е страх, че ще го уволнят за това? – пита симпатичната
жена от Испания. Симпатична, симпатична, ама глей кви тъпи въпроси задава…
– Не, що да го е страх? На него чичо му е депутат в Парламента от управляващата партия. А този с джипа, дето изби зъбите на онзи с форда, е шофьор на
депутата. А у нас шофьорът е пò шеф от депутата от управляващата партия. А управляващата парти я избира народът. А народът е суверенът у българско. Демек
този с избитите зъби е избрал да го управлява този, дето му избил зъбите, и някак
си сам срещу себе си не можеш да вървиш. Ти си суверенът, ти се управляваш, ти
можеш сам себе си да се млатиш, кога не си прав... Ако ме разбирате какво искам
да кажа…
Млъквам и се оглеждам. Целият клас съсредоточено води записки, ‘щото се
обърка в превода… По едно време момичето от Колумбия тихо прошепна:
– Кога каза, че падат визите за българите за Канада?
До края на 2017 – гордо заявявам аз.
Целият клас вдигна очи към небето и мълчаливо се прекръсти… Кой както
можа...

108

MOPE

Роден в София
през 1946 г. В корените на родословното
му дърво се преплитат съдбите на висши български офицери и австрийски
аристократи. Събитията от 1944 г. поставят семейството му в дълбока сянка. Това укрепва духа
му и го учи от малък
да разчита на себе
си. През далечната
1971 г. намира свободата си на Запад. Завършва средно и техническо образование
в България, институт по маркетинг и
мениджмънт в ЮАР,
и бизнес колеж в Австралия, където е
домът му.
Автор на стихосбирката “Прекършено крило”, издадена през 1997 г. и
отново - през 2015 г.
Сборникът от
сентенции и афоризми “Сентенции”,
публикуван през 2015
г. на четири езика.

ГЕОРГИ
ГЪЛЪБОВ АВСТРАЛИЯ

ПИРИН
Пътеката се губи сред скалите,
а после свива в гъстия лещак,
дочувам радостния жужел на пчелите
и влюбения славей пее пак.
Вървя сред борове вековни,
що шепнат за хайдути и за бран,
за люде всеотдайни и бунтовни,
де бранели народа от тиран.
Излизам на поляна, сред която
ромоли ручей ледено студен.
Поспирам да погледам езерата
разстлани в ниското под мен.
Величествени се издигат върховете
подпрели небесата с рамене
где еделвайс – туй чудно, нежно цвете
по острите им зъбери расте.
Дълбоко вдишвам аромата,
на боровете свежия упой
и сякаш диаманти по земята
росата е разхвърлила безброй.
Притихнал сред вълшебната омая,
като че ли с природата се слял –
за мен това е на земята Рая,
живота аз за него бих си дал.
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ЛЕГЕНДА ЗА БОЯНСКИЯ ВОДОПАД
Старинна легенда нашепва гората
за рицар безстрашен и смел като лъв.
В огнени битки калил си ръката,
щом рогът отекнел - бил винаги пръв.
В трудни моменти той царя си пазил,
с тяло засланял от вражия меч.
В кървава кал и по трупове газил,
врагът ужасен се разбягвал далеч.
С похвали и почести обсипал го вожда Боил го нарекъл и крепост му дал,
подарък направил му златна одежда,
приказен кон, меч и кинжал.
На пиршество шумно в двореца поканен,
в негова чест обявили турнир.
Болярите мразели рицаря страшен народът го тачел: за тях бил кумир.
В общата врява, музика, песни,
седял той бледен и с поглед унил едва се допирал до гозби чудесни,
от руйното вино дори не отпил.
Повикал го Царят и рекъл му благо:
- Кажи ми, Боиле, що тъй те мори?
Не свиди се мене, ни мило, ни драго,
ни врача ми личен, де всичко цери!
Цвета на войската ми - моята гордост,
не искам да бъдеш без битка пребит.
Измами те някой с някаква подлост ще бъде наказан: на кола побит.
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- О, мой Господарю, пред теб коленича
и верен ще бъда доклето съм жив,
че тъжен съм днеска, това не отричам,
от сън се събудих жесток и горчив!
Боянската твърд що лани получих,
с горите над нея и бял водопад:
за него аз нещо в съня си научих тълкува го Вещер превит - белобрад.
В съня си видях аз красива девойка,
изящна и нежна - същинска сърна.
След нея пристъпваше вярната дойка защото девица не ходи сама.
Таз прелестна фея сърцето плени ми
и влюбени лудо ний свихме гнездо.
Не мина година с близнаци сдоби ни момче и момиче с коси от злато.
Но някой злодеи що трона ти искат,
решили от мене да почнат със зло.
Близнаците с камък във вира затискат,
а майка им вкупом сквернили! Било…
От срам и от мъка по рожбите свидни
в гората се скрила кървяща и луда!
Демони се кискат, зловещи, ехидни,
в тоз миг на безкрайна тъга и възбуда!
До бял водопад се намерила в здрача
и долу съзряла две малки телца.
От болка и обич в бездната скача в смъртта си да бъде със свойте деца!
Щом рицарят свърши, неловко мълчание
в тронната зала настъпи за миг
и само от факлите меко сияние
проблясваше в шлема на някой войник.
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Пръв Царят съвзе се и тропна с меча:
- Я, вино налейте във всеки бокал.
Достатъчно чухме за сънища вече,
Боила ще женим - тъй дума съм дал.
И там появи се красива девойка,
изящна и нежна - същинска сърна.
След нея пристъпяше царската дойка,
защото княгиня не ходи сама.
И днеска, когато замръкнеш в гората
и сенки се спуснат над бял водопад,
сякаш, че някой ти хваща ръката
и кани те долу в бучащата хлад.

БЯЛО И ЧЕРНО
Какъв прекрасен летен ден:
небе – безоблачно и чисто
и ето, ти вървиш до мен
с очи щастливи и лъчисти.
Събирам горските цветя,
венчета нежни ти изплитам
и славя Бога и деня
любов, че мога да изпитам.
Разхождаме се из леса,
ръце във сладка близост вплели,
на люляк дъха твоята коса от щастие сме сякаш онемели.
Със трясък падат кофи от боклук:
пияните се бият пак след бара.
Щастливият ми сън завършва тук,
от мъка плача – паля си цигара...
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70 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА
ТЕАТЪРА НА АБСУРДА
ЙОНЕСКО И НАШАТА ПУБЛИКА

ОГНЯН
СТАМБОЛИЕВ

Още с появата си през 50-те години на ХХ век, театърът на
Йожен Йонеско/1909 – 1994/ предвизвика грандиозен скандал.
Но само за две десетилетия той се наложи не само във Франция, но и в света и първата му и най- прочута пиеса – комедията
“Плешивата певица”, както се шегуват някои критици, отдавна
пее класически арии.
У нас нормативната соцкритика го беше забранила. В СССР
го обявиха за “антикомунист”, без да е бил такъв. Играеха го
рядко дори в родната му страна. Всъщност Йонеско презираше
както политиката, така и политиците – считаше ги за “вредни
и безполезни хора”. Според него “политиците са хора, които
не умеят да правят нищо полезно и затова са станали такива”!
Странеше от всяка идеология и религия. И можеше да се каже,
че никога не е вярвал в Бога. В това се корени и тревогата му –
откриваме я в почти от всеки от текстовете му за сцената. Когато говори за смъртта, Йонеско разбира преди всичко биологичната смърт, “мига, в който прекъсва тънката нишка на живота”.
Натрапчивите му, тревожни мисли са резултат от убеждението
му, че от човека в крайна сметка не остава нищо. “Не мога да
проумея как става така, че от векове насам хората се примиряват да живеят и да умират при такива непоносими условия. Да
живеят с натрапчивата мисъл за свят в непрекъснати войни, без
истински да реагират: високо и категорично...”, пише той в своя
прочут “Дневник”.
За разлика от традиционния реалистичен театър, театърът
на Йонеско, наречен може би малко условно “Театър на Абсурда” /защото,както казва той: “Абсурден е и нашият свят!”/, ни
предлага действие без интрига, пълна или частична ирационалност на диалога, метафизичен поглед върху проблемите,
непредвидимост и дори абстрактност на ситуациите и мястото на действието, деперсонализация на действащите лица. Тук
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няма герои и дори образи в класическия смисъл. “Във всеки момент, както твърди
драматургът, персонажите могат да се превърнат в своята противоположност.”
Що се отнася до публиката, Йонеско е сред приетите и аплодирани от нея
днес автори. Чувал съм какви ли не мнения за пиесите му: “Глупави и напълно
безсмислени”, “семпли и банални”, “прекалено неразбираеми и метафорични”,
“претоварени откъм символи и послания, които не могат да се разберат”...
Но у нас, в България, публиката винаги го е харесвала. Защото Йонеско е автор
с изключителен чар, огромна изобретателност и рядко, несравнимо чувство за
хумор. Може би малцина знаят, че негов пряк учител и предшественик е великият му сънародник – румънският драматург Йон Лука Караджале /1852- 1912/. За
него Йонеско е писал неведнъж с преклонение и благодарност...
Спомням си възторга на нашата публика, с който бяха посрещнати някои от
най- успешните български реализации на негови пиеси: “Плешивата певица” /
реж. Елена Цикова в Малък градски театър, София/, “Столовете” /реж. Николай
Георгиев в Столичната библиотека/, “Кралят умира” /реж. Борислав Чакринов с
Йосиф Сърчаджиев в Бургас/, “Урокът” /реж. Венцеслав Асенов в Русе с Иван Самоковлиев / - постановки от последните десет- дванайсет сезона.
Изключителен успех имаше и първата реализация на “Картината или Палячовщина”, постановка на Иван Самоковлиев, сценография Виолета Радкова, копродукция на театрите на Русе и Силистра, представена от ДТ “Сава Доброплодни”/
Силистра/, гостувала с много голям успех и на сцената на световноизвестния букурещки театър “Нотара”...
И трудно ми е, все пак, да си обясня този прием като зная, че нашият театър в
България – до известна степен - е все още под знака на соцреализма, че други автори и направления, като например един Брехт, между другото враг и антипод на
Йонеско/!/, никога не са успявали да задържат задълго интереса на зрителите...
Да, публиката винаги е искала и иска обяснения и мотивации, а Йонеско просто не е склонен да й ги дава. Искала е и иска “уроци”, а той презира “историите
с морал и поука”. Търсила е и търси герои, а той предлага само “антигерои”. И
накрая: публиката жадува да бъде поласкана поне на финала, а този дързък и
неприличен автор постоянно я скандализира и шокира. Смехът му е смях през
сълзи... ”Аз така и не разбрах разликата между комичното и трагичното”, писа
Йонеско. “Струва ми се, че комичното като интуиция на Абсурдното е много поотчайващо от трагичното. Комичното не ни предлага никакъв изход. Казвам: “отчайващо”, но всъщност то е отвъд отчаянието и надеждата.”
Убеден съм, че театърът на този велик румънски французин ще живее още дълго /ще се превърне в неразривна част и от българския театър – през последните
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няколко години зачестиха постановките на неговите пиеси/, защото опорните му точки са много и ни засягат пряко:
отчуждението, разпадането на семейните, на човешките
връзки, страхът от самотата, самоизолираността ни, страхът от
смъртта, страхът от заобикалящия свят, бездуховновността, насилието, тероризмът...
Книгата представя част от най-добрите драматургични текстове на създателя на театъра на Абсурда както и текстове от
„Антидоти” – театрална публицистика и критика. Разговорът на
литературния критик Клод Бонфоа, под надслов „Между живота и съня”, ни дава възможност да навлезем в тайните на генезиса на творчеството му, връзката и взаимопреливането на
театър, литература и живот при Йонеско.
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ФРАГМЕНТИ
+
Миналото остава зад нас, бъдещето ни предстои. Но бъдещето не се вижда, вижда се само миналото. За съжаление нямаме очи на гърба си...
+
Да се премахнат старците. Странно желание! Старците били
извън света? А младите са глупави и посредствени.
Винаги съм презирал младите, особено когато бях млад.
Училищният двор, в търсене на желаещи да мислят - това беше
една от най- тягостните гледки за мен.
Господи, каква липса на достойнство, какво безсмислие и
каква разпуснатост!
+
Винаги съм бил раздвоен между обичта към себе си и обичта към другите. Може би това е моята най- голяма драма в живота, моят ад! Аз съм напълно неспособен да се откажа от себе
си заради другите, но не мога и да се откажа от тях в моя полза.
И сигурно нито другите, нито аз имаме някакво значение. Казвам, че не мога да търпя другите заради обичта, която им дължа. Не, не мога да се измамя. Накрая, това все пак, е за дълго...
+
Жул Верн е може би единственият писател-пророк. Това,
което той предвиждаше е вече реалност...
+
Днес се говори прекалено много за езика. Като че ли хората
едва сега проумяха, че говорят от хиляди години. А час сега са
се замислили, че трябва да разберат какво иска да им каже това
- говоренето! И се объркват без да искат или пък нарочно.
А езикът е мисъл. А също и израз на мисълта. Да, той е едновременно мисъл и израз на мисълта.
Езикът е едно нещо, а начинът на говорене - друго нвещо.
Начинът на говорене може да бъде и нечестна игра... А хората
не правят разлика между начина на говорене и езика.
+
Аз предпочитам Карл Юнг пред Зигмунд Фройд. Юнг не за-
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бранява религията. Известна е неговата фраза, че тя, религията, е “психологическа
необходимост”. А след като е необходимост, значи отговоря на някаква истина. Но
на каква истина? Религията е символ на друго нещо. Самата тя крие друго нещо.
И то не е това, което искам да ви кажа. Не смея да ви го кажа. Аз не притежавам
достатъчно смелост, за да вярвам...
+
Мисля, че заблудата на Брьотон бе в това, че се вземаше прекалено на сериозно. Трябва да свикнем да се вземаме по- малко на сериозно. Защото ако се вземаме много на сериозно, ще се чувстваме като в затвор, ще се задушим! Ще изгубим
“свободата на движенията си”. Ще се лишим от необходимото разстояние, за да ги
виждаме. Затова: трябва да сме поне наполовина сериозни!
+
Като разбрал, че му липсва обич, Зигмунд Фройд разбрал какво липсва и на
другите. Забелязал и друго: че агресията не бива да се отблъсква. Убедил се, че
животът трябва да се превърне в “обичана агресия”. Агресията, свързана с чувството за обич. По този начин ще може да се убива нежно, много нежно...Ритуално!
+
Ние, хората, сме комични същества. И би трябвало да се научим да се виждаме
от тази страна. Единствено хуморът - розов, черен или жесток, може да ни възвърне яснотата на възприятията.
Повече няма да пиша драми. Ще пиша само, за да се забавлявам. Всъщност, не
би трябвало да продължавам да пиша, но след като съм професионален литератор, ми се налага да работя за театъра, да съчинявам разни истории за сцената.
Това, разбира се, не е кой знае какво!
+
Литературата е просто една игра на думи - словоблъсканица! Кажете: какво
правим насън, ако забележим стена? Аз не я преминавам, не я разрушавам, нито
се опитвам да я разруша. Аз говоря, говоря и това ми дава правото да не правя
нищо друго.
Всъщност, литературата ме утешава - тя е нещо като алиби за мен, извинява ме,
че не действам като другите--- Реших да не пиша вече. Ще започна да строя неща,
подобни на малки вселени...
+
Винаги очаквам някаква благоприятна промяна. От всички лагери край мен аз
не избирам нито един. Намирам се в положението на някой, който би искал получи голямата печалба, но без да си купи билет от лотарията.
Човешката комедия ме поглъща напълно. И аз не съм напълно в този свят. Не
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съм нито тук, нито там. От страх, че няма да направя правилния избор, аз не приемам нито политиката, нито религията.
Нас, хората, ни погубва точно страхът ,че можем да се погубим. И опасението,
че мечтаната благодат може и да не се появи.
+
Сънувам, че съм останал само с един кътник и той се клати. Изваждам го с два
пръста. Зъбът е дълъг, с много голям корен. После го поставям на мястото му. Натискам го с пръст, за да се забие, а той едва- едва се задържа...
+
Колко е прав човекът от улицата, сигурно философ, който ми казва:
- Всичко на този свят би било много по- просто и по- весело, ако нямаше болести и смърт, ако хората се разбираха помежду си.
- И ако времето беше винаги топло и слънчево, ако не беше никога прекалено
горещо или прекалено студено...
- О, това би било твърде много, за да го искаме, нали?!
+
Умря един от моите най- добри приятели. Друг е вече на смъртно легло, а трети е много болен. И колко хора, Господи, воюват на този свят, колко страдат от
тирания или пък са по затворите! И все пак, понякога отварям широко прозореца
към големия, изпълнен с движение и живот булевард и гледам слънцето и света.
Усещам някаква еуфория, някаква радост, сякаш имам алкохол или наркотик в
кръвта.
Понякога, макар и твърде рядко, ние, хората, сме щастливи: забравяме страданието, страха, болката. Това състояние трае повече или по- малко, а след това
отминава. Понякога продължава цели три минути...
+
Да вдъхнеш живот на сенките, да ги накараш да изглеждат по- истински, да
създадеш свят между измислицата и истината, да се изкачиш до друго небе, да
въведеш нов свят в нашия свят, да се противопоставиш на Бог и на хората - ето
това е най- невероятното, най- страстното, най- вълнуващото.
+
В края на краищата - нима всичко, което ни заобикаля не е измислица, фикция,
плод на нашето въображение?
+
Нашият приятел умря. Ето празното му бюро, книгите, неговата снимка. В света
около нас мъртвите са вече повече от живите. Кога ли човек ще се научи да очаква
смъртта без да се страхува от нея?
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+
Трябва ли да стигнем доонова душевно състояние на старите мексиканци, за
които смъртта и повод за радост. Цялото човечество следва да познае това състояние, но за съжаление нашата цивилизация е възпитана да залага само на живота... И като залагаме единствено на живота, ние просто не живеем истински...
+
Сънувам, че някой ми казва: “Ти не можеш да намериш ключа на загадките, не
можеш да откриеш отговора на всички въпроси наяве. Трябва да ги сънуваш!” И
аз заспивам и сънувам. Сънувам пророчески сън. Събуждам се. Опитвам се да си
припомня този “пророчески сън”, но не мога.
Да, сънят, който трябва да ми обясни всичко, цялата истина за този свят, ми е
избягал, и този път...
+
Тези стени са непроницаеми. Мъча се да ги пробия, а те може би са самият
разум. Нали той е идигнал тези стени, за да ни спаси от хаоса. Защото зад тях са
Хаосът и Небитието. Да, зад тях няма нищо! Те са границата между онова, което
сме направили, и Празнотата. Отвъд тях е смъртта.
През тези стени не бива да се преминава...
Превод и обяснителни бележки:
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ
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Или както ви харесва –
Времето съвсем не е ограничено
Комедия
ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА:
ТОЙ
ТЯ
ВОЙНИК
СЪСЕД
СЪСЕДКА
ДЕКОРЪТ:
Обикновена, най-непретенциозна стая.
Столове, легло, огледален шкаф, високо стенно огледало.
Отзад прозорец, вляво и вдясно – врати.
Тя стои пред огледалото, което е пред лявата врата. Шкафът е до дясната врата.
Той крачи из стаята – не особено нервно, но все пак…
Държи ръцете си зад гърба, гледа към тавана, сякаш търси мухи, за да ги
размаже.
Отвън се чува шум, ругатни, стрелба.
Игра без думи – неговото кашляне, нейният утринен тоалет.
И двамата са в домашни халати и по чехли.
Неговият халат е доста износен, а нейният издава желание за кокетство.
Той е небръснат.
Тя и Той не са в първа младост.
ТЯ: Това е животът, който ти успя да ми дадеш. А какво ми обещаваше? Оставих мъжа си и тръгнах след теб. Романтика! Идеи! Мъжът ми беше поне десет
пъти по-добър от теб, а ти си един най-обикновен прелъстител… Съблазнител!...
Във всеки случай той не ми противоречеше като теб.
ТОЙ: Но аз не ти противореча… Защо да ти противореча? Но когато говориш
неистини, аз не мога да се съглася. В този живот за мен най-важното нещо е истината.
ТЯ: Коя истина? Нали ти казвам, няма разлика. Да, няма никаква разлика! Охлювът и костенурката – това е все едно и също.
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ТОЙ: В никакъв случай. Това съвсем не са еднакви същества.
ТЯ: Ти също си... същество. И то какво! Идиот!
ТОЙ: Ти… ти си идиотка!
ТЯ: Ти ме оскърбяваш?! Глупак! Гаден съблазнител!
ТОЙ: Изслушай ме най-после! Изслушай ме!
ТЯ: Защо да те изслушам? Цели седемнайсет години те слушам. Седемнайсет
години, откакто ме открадна от мъжа ми, от семейното огнище.
ТОЙ: Това няма нищо общо с проблема.
ТЯ: С кой проблем?
ТОЙ: С проблема, който сега ни занимава.
ТЯ: Добре. Вече няма проблем. Охлювът и костенурката са едно и също нещо.
ТОЙ: Не, те не могат да бъдат едно и също нещо.
ТЯ: Не, те са едно и също нещо!
ТОЙ: Всеки ще ти го каже.
ТЯ: Глупости! Нима костенурката няма черупка като охлюва.
ТОЙ: Има. И какво от това?
ТЯ: А охлювът? Има ли и той черупка?
ТОЙ: Има. И какво от това?
ТЯ: Охлювът и костенурката не се ли крият под черупката си?
ТОЙ: Да, крият се. И какво от това?
ТЯ: Не са ли бавно подвижни, слизести животни с къси туловища? Не са ли вид
влечуги, тоест рептилии?
ТОЙ: Да. И какво от това?
ТЯ: Виждаш, че съм права. Нима не казваме: „Бавно като костенурка” и „Бавно
като охлюв”? Нима охлювът и костенурката не пълзят?
ТОЙ: Не е съвсем така.
ТЯ: Не е съвсем? Защо да не е „съвсем”? Искаш да кажеш, че охлювът не пълзи... Така ли?
ТОЙ: Все пак...
ТЯ: Следователно охлювът е съвсем същото нещо като костенурката.
ТОЙ: В никакъв случай!
ТЯ: Твърдоглав гол охлюв! Защо?
ТОЙ: Затова!
ТЯ: Костенурката, а също и охлювът се движат заедно с къщичката, която са си
построили на гърба.
ТОЙ: Да, но охлювът е роднина не на костенурката, а на голия охлюв. Голият охлюв също е охлюв, но без къщичка. А костенурката няма нищо общо с голия охлюв.
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Така че ти не си права.
ТЯ: Тогава обясни ми, нали уж си зоолог, обясни ми защо не съм права.
ТОЙ: Защото...
ТЯ: Обясни ми разликите, ако изобщо ги знаеш.
ТОЙ: Разликите... разликите... Естествено, че има и сходство и аз не мога да го
отрека... А разликите... разликите са в това, че... Безполезно е... ти не искаш да ги
признаеш и освен това аз не съм във форма – доста съм уморен. Вече ти обясних
всичко – няма да започвам отначало. Стига вече!
ТЯ: Ти не искаш да ми обясниш, защото не си прав и не можеш да ми обясниш,
защото нямаш никакви доказателства. Ако беше по-искрен, щеше да си признаеш. Но ти никога не си бил искрен.
ТОЙ: Говориш глупости, винаги говориш глупости... Виж какво, голият охлюв
е към вида охлюви или по-скоро охлювът... не, костенурката... тя, костенурката...
ТЯ: Стига вече! Млъкни! Не мога да слушам твоите глупости!
ТОЙ: И аз не мога да те слушам. Не искам повече да ми говориш!
/Отвън се разнася силен взрив./
ТЯ: Ние никога няма да се разберем.
ТОЙ: Да, няма да се разберем. Никога!
/пауза/
ТОЙ: Почакай! Костенурката имаше ли пипалца или мустачки? Кажи!
ТЯ: Не съм забелязала.
ТОЙ: А охлювът има.
ТЯ: Не винаги. Само когато ги показва. А костенурката е охлюв, който не ги показва. С какво се храни костенурката? С трева. Охлювът също. Значи това е едно и
също същество. Кажи ми с какво се храниш, за да ти кажа какъв си. Освен това и
костенурката, и охлювът могат да се ядат.
ТОЙ: Но се готвят различно.
ТЯ: И освен това не се изяждат взаимно. Като вълците. Защото принадлежат
към един и същи вид. В най-лошия случай са варианти на едно и също същество.
Но това си е един и същи вид. Един и същи вид!
ТОЙ: А пък ти си представителка на вида на слабоумните!
ТЯ: Какво каза?
ТОЙ: Казах, че ние не представляваме един и същи вид.
ТЯ: Трябваше отдавна да го забележиш.
ТОЙ: Забелязах го още първия ден. Но беше вече късно. Трябваше да предвидя това – преди да се запознаем. Поне една вечер преди това. От първия ден ми
стана ясно, че няма да се разберем. Никога!
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ТЯ: Ти трябваше да ме оставиш на моя мъж. Твоите близки те обичаха и ти не
биваше да се лишаваш от тях заради мев... Ти дойде и ме съблазни. Прелъстител!
Вече седемнайсет години! Сам не си даваш сметка какво си направил. Заради теб
си зарязах децата.
/Пауза. Той я гледа удивен./
ТЯ: Да, аз нямам деца, но можеше да ги имам. Толкова деца, колкото бих желала да имам. Синове, които да ме глезят, да се грижат за мен и да ме защитават от
теб... Седемнайсет години!
ТОЙ: Ще минат още седемнайсет години. Колелото ще се върти още поне седемнайсет години.
ТЯ: И само защото не искаш да видиш, че всичко е ясно като бял ден. Първо:
голеят охлюв си има къщичка, но тя е скрита. И така: той е охлюв. Следователно
той е и костенурка.
ТОЙ /прелиства една книга/: Ах, ето, намерих! Охлювът е безгръбначно животно, мекотело, гастропод.
/Показва й книгата./
ТЯ /за момент поглежда книгата/: Ти си мекотело!
/Взема книгата и започва да я чете./ Ето! Гастроподите са безгръбначни мекотели. Като охлюва. Като костенурката. Разлика няма. Изплашиш ли охлюва –
скрива се в черупката си, като костенурката. Това е още едно доказателство, че е
едно и също същество.
ТОЙ: В края на краищата на мен ми е все едно. Вече години спорим с теб за
костенурката и охлюва.
ТЯ: За охлюва и костенурката.
ТОЙ: Знаеш ли повече не искам да слушам това.
/Пауза./
ТОЙ: Аз също оставих жена си. Наистина, вече бях разведен. Случва се с хиляди
хора по света, но мен не ме утешава. Не биваше да стигам до развод. Ако не се бях
оженил, нямаше и да се разведа. Човек никога не знае.
ТЯ: О, да! С теб човек никога не може да знае. На всичко си способен. Или поскоро на нищо.
ТОЙ: Животът без надежда не е нищо друго, освен надежда без живот. И дори
нещо по-лошо.
ТЯ: Има хора с шанс – щастливите. Неудачниците нямат шанс.
ТОЙ: Стана ми горещо.
ТЯ: А на мен хладно. По това време не може да бъде горещо.
ТОЙ: Виждаш ли, ние с тебе не можем да се разберем. Никога!
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ТЯ: Ти искаш да замръзна. Ти искаш да ме убиеш.
ТОЙ: Не искам да те убивам. Имам нужда от въздух.
ТЯ: Когато на теб ти е студено, ти също не ми разрешаваш да отворя прозоре-

ТОЙ: Когато на мен ми е студено, на тебе ти е горещо, а когато ми е горещо, на
тебе ти е студено. С тебе става винаги обратното...
ТЯ: Просто не чувстваме еднакво времето.
ТОЙ: Да, изглежда е така.
ТЯ: Ти всъщност не си като другите.
ТОЙ: В какъв смисъл?
ТЯ: Не си човек като другите.
ТОЙ: За щастие.
/Чува се силен взрив./
ТЯ: За нещастие.
/Втори взрив./
ТОЙ: За щастие!
/Трети взрив./
ТОЙ: Не съм нищожество като идиотите, които си познавала, преди да ме
срещнеш.
/Четвърти взрив./
ТЯ: Да.
/Пети взрив./
ТОЙ: Аз не съм кой да е. Канили са ме принцеси с деколтета до кръста. Имал
съм гениални идеи. Можех да ги запиша, да ги публикувам, дори ме молеха за
това. Можех да стана голям поет.
ТЯ: Въобразяваш си, че си нещо повече от другите. Аз също ти повярвах, докато един ден не си изгубих ума. Не, това не е съвсем така. Само си дадох вид, че
съм ти повярвала. Защото ме прелъсти. Ти си просто един идиот!
ТОЙ: Ти си идиотка!
ТЯ: Кретен! Съблазнител!
ТОЙ: Не ме обиждай и не ме наричай повече съблазнител. Нямаш срам!
ТЯ: Не те обиждам, просто те разобличавам.
ТОЙ: Аз също те разобличавам. А сега ще те зашлевя. /Удря й силна плесница. / Ще те науча аз!
ТЯ: Простак! Съблазнител! Съблазнител!
ТОЙ: Пази се! Или ще те...
ТЯ: Дон Жуан! /Удря му плесница./ Ще те науча аз!
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ТОЙ: Млъкни! Чуваш ли?
/Шумът става все по-силен: викове, стонове, стрелба, шумове, които постепенно се приближават до прозореца. Той се готви бурно да реагира, тя –
също. После се спират./
ТЯ: Какво се е случило? Я отвори прозореца! Виж! По-бързо!
ТОЙ: Нали преди малко ми заповяда да не го отварям? Нищо особено няма.
Трима убити.
ТЯ: Какви са?
ТОЙ: По един от двете страни и един неутрален. Сигурно е бил някой случаен
минувач.
ТЯ: Не стой до прозореца. Ще започнат да стрелят и по теб.
ТОЙ: Ще го затворя. /Затваря прозореца./ Шумът вече се отдалечи.
ТЯ: Значи си отиват?
ТОЙ: Чакай да видя.
ТЯ: Не отваряй!
/Той отваря прозореца./
ТЯ: Защо си отидоха? И затвори по-бързо прозореца, че ми стана студено.
/Той затваря прозореца./
ТОЙ: Още се бият. Виждам ги там, зад ъгъла. Не може да се излезе навън. Утре
ще вземем решение.
ТЯ: Да, утре! Его ти пак повод да не вземем решение.
ТОЙ: Случва се.
ТЯ: Така е било открай време и и така ще бъде. Ако няма буря, ще има стачка на
железничарите, ако няма грип, ще има война. Ако няма война, пак ще бъде като
на война. В края на краищата кога ще имаме спокойствие?!
ТОЙ: Ама ти още не си се сресала. Дори и леглата не си оправила.
ТЯ: Знам. Сега ще се подготвя за това прекрасно утро.
/Куршум разбива стъклото на прозореца./
ТОЙ: Ах, видя ли?
ТЯ: Не си ли ранен?
ТОЙ: Казах ти да спуснеш капаците.
ТОЙ: Ще се оплача на хазяина. Как може да разреши това? Къде е нашият хазяин? Разбира се, на улицата! Той просто се забавлява. Що за хора?!
ТЯ: Затвори капаците.
/Той изпълнява нареждането й. Става тъмно./
ТЯ: Сега запали лампата! Не може да стоим на тъмно.
ТОЙ: Стана тъмно, защото ме накара да затворя капаците. /Търси ключа за лам-
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пата и в тъмното се удря в някакъв предмет./ Ах! Ударих се.
ТЯ: Защото си схванат!
ТОЙ: Правилно. Къде е този проклет ключ? Никога не мога да се ориентирам
тук. Един Бог знае къде е?
/Тя става и отива към ключа, като се блъсва в Него./
ТЯ: Не можеш ли да бъдеш по-внимателен?
ТОЙ: А ти?!
/Тя успява да включи електричеството./
ТЯ: Ти ме блъсна.
ТОЙ: Ти ме настъпи.
ТЯ: Направи го нарочно, нали?
ТОЙ: Ти го направи нарочно.
/Всеки сяда на своя стол. Дълга пауза./
ТОЙ: Ако не те бях срещнал, какво щеше да стане. Може би щях да стана художник или нещо друго. Може би щях да пътувам, да се чувствам по-млад и посвободен.
ТЯ: А можеше да попаднеш и в старчески дом или да умреш в лудница. Може
би... Ако не се бяхме срещнали.
ТОЙ: Може би не бих се питал сега защо живея. Или бих имал други причини
за недоволство.
ТЯ: Може би щях да се радвам на деца. Може би щях да се снимам в киното.
Може би щях да живея в някой красив стар замък сред цветя и птички. Може би...
Може би... Какво бих правила... Какво бих станала?
ТОЙ: Аз ще изляза. /Взема шапката си, отива към вратата, в същото време
се чува силен грохот и Той спира до вратата./ Чуваш ли?
ТЯ: Не съм глуха. Какво е това?
ТОЙ: Граната. Сега атакуват с гранати.
ТЯ: Даже да се решиш, няма да можеш да минеш. Оказа се, че сме между два
огъня. Как можа да наемеш апартамент на границата между тези два квартала?
ТОЙ: Но нали ти го избра?
ТЯ: Лъжец!
ТОЙ: Говориш нарочно. Ти пожела да го наемем, защото ти хареса изгледа през
прозорците. Каза, че този изглед щял да ме наведе на други мисли.
ТЯ: Глупости! Измисляш си! За мисли никога не сме говорили.
ТОЙ: Нищо не бива да се предвижда. Нищо.
ТЯ: Ти избра този апартамент. Ти го измисли.
ТОЙ: Как може да съм го измислил, след като според теб, аз изобщо не мога
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да мисля?
ТЯ: Ти го избра.
/Чува се шум от ботуши по стълбището./
ТЯ: Чуваш ли? Те се качват горе. Затвори вратата.
ТОЙ: Затворена е. Трудно се затваря.
ТЯ: Тогава затвори я по- добре!
ТОЙ: Те са вече на площадката...
ТЯ: На нашата площадка?
/Силно чукане по съседната врата./
ТОЙ: Успокой се. Не чукат на нашата врата. На съседите чукат.
/Двамата се заслушват. Чукането продължава по-силно./
ТЯ: Отвеждат ги.
ТОЙ: Сега се качват на горния етаж.
ТЯ: Не, слизат на долния.
ТОЙ: Не, качват се.
ТЯ: Слизат долу.
ТОЙ: Не, качват се!
ТЯ: Аз пък казвам, че слизат!
ТОЙ: Ти винаги си права. Казвам ти, че се качват.
ТЯ: Слизат! Ти не можеш да различиш по звука. От страх!
ТОЙ: Качват се или слизат! Има ли значение? Следващия път ще дойдат при
нас.
ТЯ: Ние ще се барикадираме. Изтегли шкафа. Залости с него вратата. И още
твърдиш, че си имал фантазия?!
ТОЙ: Не казвам, че имам фантазия.
ТЯ: Шкафът! Ти чуваш ли какво ти говоря? Изтегли шкафа. Залости вратата.
/Двамата започват да тикат шкафа, който се намира до лявата врата./
ТЯ: Така ще бъдем малко по-спокойни.
ТОЙ: Спокойни?! И ти наричаш това спокойствие? Вече не мислиш какво говориш.
ТЯ: Разбира се. Мога ли да бъда спокойна, щом съм с теб?
ТОЙ: И с какво преча на твоето спокойствие?
ТЯ: Ти ме дразниш. Дори и да не го правиш нарочно, пак ме дразниш. Непрекъснато...
ТОЙ: Повече нищо няма да кажа, нищо няма да направя, след като те дразня...
Знам какво ти е в главата.
ТЯ: Какво ми е в главата?
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ТОЙ: Знаеш много добре, защо ме питаш?
ТЯ: Остави подлите си намеци.
ТОЙ: Защо да са подли?
ТЯ: Защото са подли!
ТОЙ: Не са подли!
ТЯ: Подли са!
ТОЙ: Не са!
ТЯ: Аз пък казвам, че са!
ГОЙ: Стига вече, престани!
ТЯ: Видя ли? Слязоха долу. И отведоха съседите. Вече не викат. Горките! Какво
ли им направиха?
ТОЙ: Сигурно са им прерязали гърлата.
ТЯ: Но защо? Защо?!
ТОЙ: Не знам. Не мога да отида да ги попитам. Не е моментът.
ТЯ: А може и да не са ги заклали. Може да са ги оставили живи.
/Отвън викове и силен шум. Стените треперят./
ТОЙ: Чуваш ли?
ТЯ: Виждаш ли?
ТОЙ: Сигурно слагат мини.
ТЯ: А ако стане нещо? Да слезем в мазето. Там е по-сигурно.
ТОЙ: Да, там ще можем да се скрием.
ТЯ: И няма да ни търсят.
ТОЙ: Защо?
ТЯ: Дълбоко е. Няма да предположат, че сме там.
ТОЙ: Но те ще претърсят навсякъде.
ТЯ: Тогава измисли нещо. Намери някакъв изход. Излез за малко навън.
ТОЙ: Няма да мога. Вали. Всичко е прогизнало. Студено ми е.
ТЯ: Нали каза, че аз съм зиморничава.
ТОЙ: И на мен ми е студено. Нима не мога да почувствам студ?
ТЯ: Разбира се, че можеш. Ти всичко можеш да чувстваш, само аз не мога. На
мене не може да ми е студено и топло. Господи, какъв живот ми устрои! Погледни
ме, огледай се наоколо. Полюбувай се!
/Посочва му жилището и шкафа пред вратата./
ТЯ: Весело, нали?
ТОЙ: Стига си дрънкала глупости. Нима мислиш, че аз съм отговорен за цялото
безумие на този свят?
ТЯ: Ти можеше поне да го предвидиш. Във всеки случай, можеше да се погри-
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жиш поне това да не става в наше присъствие. Ти си истински неудачник!
ТОЙ: Благодаря ти! Много ти благодаря! А сега, излизам. Подай ми шапката!
/Той иска да си вземе шапката, но в същото време снаряд пробива стъклото
на прозореца и пада в центъра на стаята./
ТЯ: Виж! Броня на костенурко-охлюв!
ТОЙ: Охлювът няма броня.
ТЯ: А какво има?
ТОЙ: Не зная... къщичка.
ТЯ: Това е едно и също.
ТОЙ: Ах, това е граната!
ТЯ: Граната?! Господи, тя ще се взриви! Стъпчи фитила! Бързо! Действай!
ТОЙ: Няма фитил.
/Взема гранатата в ръка и се приближава към нея./
ТОЙ: Дръж! Няма да се взриви.
ТЯ: Не губи време! Скрий се! /Крие се в ъгъла./ Ще се убиеш, глупак!
ТОЙ: Не мога да я оставя в средата на стаята.
/Изхвърля граната през прозореца и тя веднага избухва./
ТЯ: Видя ли, тя избухна. В стаята не избухна, защото нямаше достатъчно въздух.
Сигурно си убил някого. Убиец!
ТОЙ: Навън всички се бият, един убит в повече не е от значение. Поне ние се
спасихме.
/Шум./
ТЯ: Но сега не можем да се спасим от течението.
ТОЙ: Както виждаш, само с капаците не става. Трябва да използваме матрака.
ТЯ: Трябваше по-рано да се сетиш. За всичко се сещаш много късно.
ТОЙ: По-добре късно, отколкото никога.
ТЯ: Философ! Дървена глава! Съблазнител!... По-бързо! Помогни ми!
/Двамата вдигат матрака на леглото и го изправят пред прозореца./
ТОЙ: Тази нощ няма да има на какво да спим.
ТЯ: Ти ще си виновен. Имаме само един матрак. Не можа да купиш поне още
един. Моят мъж, когото ти ме застави да напусна, имаше цяла дузина.
ТОЙ: Той нали беше мебелист и сам си ги правеше. Така че не ми го хвали.
ТЯ: Но той не беше обикновен майстор на матраци. Той се отнасяше към тях
творчески, това беше неговата голяма страст. Правеше ги от любов към изкуството. И от любов към мен. А ти? Ти какво би направил от любов към мен?
ТОЙ: От любов към теб аз скучая.
ТЯ: Така ли?
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ТОЙ: Какво да правя?
ТЯ: Във всеки случай, не се опитваш да направиш нещо хубаво. Мързелив си!
/Отново шум. Дясната врата се сгромолясва на пода. Дим./
ТОЙ: Това е прекалено! Затвориш едната, а от другата се отваря...
ТЯ: Ти ще ме разболееш. Вече съм болна. Сърцето ме стяга.
ТОЙ /продължава/: ...или сама ще се строполи...
ТЯ: И пак ще кажеш, че не си виновен.
ТОЙ: Не нося отговорност за това...
ТЯ: Ти никога не носиш отговорност.
ТОЙ: Всичко се определя от логиката на събитията.
ТЯ: Каква логика?
ТОЙ: Логиката на случилото се, логиката на обективните събития.
ТЯ: Какво да правим с вратата? Постави я на мястото й.
ТОЙ /поглежда навън през вратата/: У съседите няма никой. Сигурно са излезли в отпуск и са забравили този взрив, дето сега избухна.
ТЯ: Колко съм гладна и жадна. Дали ще можем да намерим нещо.
ТОЙ: Сигурно ще можем да излезем. Съседите имат черен вход към двора. нам
улицата е по-спокойна.
ТЯ: Разбира се, ти мислиш само как да се измъкнеш. Почакай да си мзема шапката.
/Той излиза отдясно./
ТЯ: Ти къде отиваш?
ТОЙ /зад сцената/: Не може да се излезе. Една паднала стена е задръстила
площадката. Само развалини! /Връща се в стаята./ Не може да се мине. Трябва
да почакаме, докато нашата улица се успокои. Ще отдръпнем шкафа и ще излезем.
ТЯ: Искам да видя. /Излиза./
ТОЙ /останал сам/: Ако бях помислил по-рано, преди три години, или миналата година... Сега щях да бъда много по-добре. С моята жена. Щяхме да се помирим. А тя се омъжила. За някакъв си там... Аз съм жертва на нещастната си любов.
Сам съм си виновен. Заслужих си го.
ТЯ /връща се/: Какво си мърмориш под носа?
ТЯ: Намерих малко салам в хладилника на съседите. И бутилка бира. Къде да
седна, за да хапна малко. Гладна съм.
ТОЙ: Където искаш. На пода. Използвай стола за маса. /Двамата сядат на
пода до стола. Отвън – шум. Викове. Изстрели./
ТЯ: Те са горе. Този път се качиха.
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ТОЙ: нали каза, че били слезли.
ТЯ: Не съм казвала, че няма да се качат.
ТОЙ: Можеше да се предвиди.
ТЯ: Какво искаш да направя?
ТОЙ: Нищо не искам.
ТЯ: Какво щастие, че този път не ме упрекваш!
/Разрушава се част от тавана. Пада статуетка и разбива бутилката./
ТЯ: Боже, роклята ми! Най-хубавата ми рокля! Дето ми я уши оня прочут шивач,
който ми поиска ръката.
ТОЙ /събира късчетата от разбитата статуетка/: Това беше копие на Венера Милоска!
ТЯ: Дали ще можем да го залепим? А роклята ще занесем на химическо чистене. Знаеш ли къде е сега ателието? /Разглежда статуетката./ Това не е Венера
Милоска, това е Статуята на свободата.
ТОЙ: Но нали виждаш, че няма ръце.
ТЯ: Счупили са се при падането.
ТОЙ: Не, счупени са отдавна.
ТЯ: Това не е доказателство.
ТОЙ: Казвам ти, това е Венера Милоска.
ТЯ: Не е!
ТОЙ: И все пак. Виж я добре!
ТЯ: Ти навсякъде виждаш Венери. Това, драги, е Статуята на свободата.
ТОЙ: Това е статуя на красотата. Аз обичам прекрасното. Можех да стана скулптор.
ТЯ: Прекрасна красавица!
ТОЙ: Красотата винаги е прекрасна. С малки изключения.
ТЯ: Изключението според теб съм аз. Нали това искаше да кажеш?
ТОЙ: Не го мисля.
ТЯ: Не мислиш ли, че постоянно ме обиждаш?
ТОЙ: Ще ги докажа, че...
ТЯ: Нямам никакво желание да ми доказваш каквото и да е било. Остави ме на
мира!
ТОЙ: Ти ме остави на мира! Искам спокойствие!
/Снаряд пробива стената и пада на пода./
ТЯ: Нима не виждаш, че с тебе нямам спокойствие?
ТОЙ: Да, и аз също. Но от нашата воля нищо не зависи. Това е обективната истина.
ТЯ: Престани с твоите обективни истини. По-добре виж тази граната, че може
и да избухне.
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ТОЙ: Не, това не е граната. /Побутва снаряда с крак./
ТЯ: Внимавай! Ще убиеш и себе си, и мен. Стаята направо ще полети във въздуха.
ТОЙ: Това е парче снаряд.
ТЯ: Виждам. Ше се раздроби на по-малки парчета.
ТОЙ: Този няма да се раздроби.
ТЯ: Все глупости говориш.
/Поредният оръдеен изстрел разбива огледалото./
ТЯ: Ах, разбиха ми огледалото!
ТОЙ: Още по-добре.
ТЯ: Как ще се реша сега? Как ще се гримирам? Пак ще кажеш, че съм била
кокетка.
ТОЙ: По-добре си хапни от салама. /Шум отвън. От тавана пада кутийка.
Той и Тя се скриват под кревата. Шумът се усилва. Чуват се картечни изстрели
и викове „ура”. Той и Тя лежат под кревата с лице към публиката./
ТЯ: Когато бях дете, всички деца на моята възраст бяха по-дребни и по-едри.
Не бяхме на един ръст. Имаше и руси деца, и чернокоси. Учехме се да четем, да
смятаме, да пишем. Събиране, изваждане, умножение, деление. Ходехме редовно на училище. Някои имаха учители вкъщи. Наблизо имаше езеро. С рибки. С
живи рибки във водата...
ТОЙ: Ако бях учил техника, сигурно щях да стана техник. Да правя разни машини. Сложни машини. Много сложни машини. Все по-сложни, за да опростяват
живота ни.
ТЯ: А нощем спяхме.
/През това време кутийката продължава да слиза от тавана, който до
края на пиесата изчезва. Впрочем – и стените. Вместо тях се виждат очертанията на стълбите, на човешки силуети, на бойни знамена./
ТОЙ: Една дъга, две дъги, три дъги. Аз ги преброих. Нещо повече. Поставих си
въпрос, който искаше отговор. За какъв въпрос става дума? Как може да се получи
отговор, след като не е поставен въпрос? Дали отговорът зависи от въпроса, или
въпросът зависи от отговора... Една дъга, две дъги, три дъги...
ТЯ: Всичко е лъжа!
/Той се заслушва в шумовете и гледа спускащата се кутийка и падащите
в стаята старяди. Тези снаряди трябва да са комични. Например късчета от
счупени чаши, глави от кукли, парчета от лули и т.н./
ТОЙ: Вместо да умират от собствената си смърт, някои хора предпочитат да
бъдат убити. Просто нямат търпение. Или това им доставя удоволствие.
ТЯ: Или искат да докажат, че не им доставя удоволствие..
ТОЙ: Или може би така е по-добре.
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ТЯ: Нарича се колективно или стадно чувство.
ТОЙ: Убиват се подред. Едновременно не могат.
/Той и Тя се връщат към своите спомени./
ТОЙ: Стоях на прага. И гледах.
ТЯ: Там имаше гора с много дървета.
ТОЙ: Какви дървета?
ТЯ: Ами дървета, които растяха. Доста по-бързо от нас. С много листа. А през
есента листата падаха.
/Снаряди, които не се виждат, пробиват големи дупки в стените. Прах и
боклуци падат около тях и по кревата./
ТОЙ: Ох!
ТЯ: Какво става? Удари ли те?
ТОЙ: И тебе ли?
ТЯ: Защо извика?
ТОЙ: За малко да ме убие.
ТЯ: Вечно мърмориш и се оплакваш!
ТОЙ: Ти мърмориш!
ТЯ: А ти просто не мислиш за мен. Вечно мислиш за себе си. Ти си страхлив като
жена.
/Силен грохот откъм стълбището./
ТЯ: Те се връщат. Този път вече идват за нас.
ТОЙ: Видя ли, че съм прав.
ТЯ: Да, ти винаги си прав.
/Става тихо./
ТОЙ: Затихна.
ТЯ: Сигурно си почиват.
/Изпълзяват изпод кревата и стават. Гледат осеяния с парчета от снаряди
под и пробитите стени./
ТЯ: Сигурно ще можем да излезем през тази дупка. /Посочва дупката на стената./ Докъде ли води?
ТОЙ: До стълбата.
ТЯ: До коя стълба?
ТОЙ: До стълбата, която води до двора.
ТЯ: Значи до улицата.
ТОЙ: Там се бият.
ТЯ: Значи не става.
ТОЙ: Да останем тук. Свали си шапката.
ТЯ: Защо каза да излезем, като не може.
ТОЙ: Предложих това като вероятна възможност.
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ТЯ: Аха, като „вероятна възможност”.
ТОЙ: Мисля, че нямаме изход. И е напълно логично. Защото...
ТЯ: Стига си ми изнасял лекции по логика. Аз съм много по-логична от теб.
Доказала съм го.
ТОЙ: Не вярвам.
ТЯ: По-логична съм.
ТОЙ: Не си!
ТЯ: Съм!
ТОЙ: Стига вече! Замълчи!
ТЯ: Няма ти да ми кажеш кога да млъкна.
/Викове по стълбата и на улицата./
ТЯ: Какво правят там?
ТОЙ: Идват. Качват се по стълбите. Много са.
ТЯ: Сигурно ще ни затворят. Ще ни убият.
ТОЙ: Но ние нищо не сме направили.
ТЯ: Да, така е, нищо не сме направили.
ТОЙ: Тъкмо затова.
ТЯ: Но ние не сме се месили в техните работи.
ТОЙ: Точно така! Не сме се месили.
ТЯ: Ако се бяхме месили, сигурно щяха веднага да ни убият.
ТОЙ: И вече щяхме да сме мъртви.
ТЯ: Бомбите спряха.
ТОЙ: Качват се.
ТЯ: Да, те се качват и дори пеят.
/През пролуките в стените се виждат силуетите на качващите се. Чува се
тяхното пеене./
ТОЙ: Те вече не воюват. Пеят.
ТЯ: Да, пеят за своята победа.
ТОЙ: Те спечелиха .
ТЯ: Спечелиха? Какво?
ТОЙ: Не зная. Битката.
ТЯ: Кой спечели?
ТОЙ: Не знам.
ТЯ: А тези, които не спечелиха?
ТОЙ: Те трябва да са мъртви. Или ако са живи, сигурно плачат.
ТЯ: Защо да плачат?
ТОЙ: От угризения на съвестта. Тяхното дело не успя и те сега го съзнават...
ТЯ: Не успя? В какъв смисъл?
ТОЙ: Не спечелиха.
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ТЯ: А тези, които спечелиха?
ТОЙ: Те се оказаха прави.
ТЯ: А ако не бяха спечелили и едните, и другите?
ТОЙ: Тогава нямаше да има победители и победени.
ТЯ: И какво от това?
ТОЙ: Да, наистина, какво от това?
ТЯ: Ти май се страхуваш. Аз пък не се страхувам.
/Матракът пада. Виждат се знамена, илюминации, фойерверки./
ТЯ: Дявол го взел! Пак започва! Да се скрием под леглото!
ТОЙ: Не, това е празник. Празник на победата. Те маршируват по улиците.
ТЯ: Предполагам, че няма да ни принудят да участваме в техния парад. Дали
ще ни оставят на мира?
ТОЙ: Не сме чак толкова зле.
ТЯ: Да, нали...
ТОЙ: Омръзна ми с твоята философия. Ти си безнадежден случай. Животът не
те научи на нищо. Философ!... Каза, че си искал да излезеш. Излез, като искаш.
ТОЙ: Ще изляза, но не и сега. Ако изляза, може да ми се случи нещо лошо. Ако
ти искаш, излез, няма да те спра.
ТЯ: Виждам накъде биеш.
ТОЙ: Накъде бия?
ТЯ: Искаш да се избавиш от.
ТОЙ: Мисля, че по-скоро ти искаш.
ТЯ /поглежда към разбитите стени/: Ти вече ме остави на улицата.
ТОЙ: Не съвсем.
ТЯ: А навън тези хора са толкова весели, ядат, пият, веселят се, пеят, танцуват!
А ние с тебе?! Виж докъде ме докара!
ТОЙ: ти вечно ме укоряваш.
ТЯ: Не е вярно.
ТОЙ: Защо млъкнаха сега? Какво ли са намислили? Интересно... Престанаха да
пият и да шумят.
ТЯ: Ами, върви да видиш. Защо не мърдаш от тук? Заврял си се в тази стая. Толкова те е страх, нямаш и капчица фантазия. А моят мъж, първия, беше истински
гений. Защо ли се захванах с тебе? Глупачка! Голяма съм глупачка! /Пауза./
ТОЙ: Поне ще ни оставят на мира.
ТЯ: Дано. Какво ли ще стане с нас?
/Хаотичен шум. Разговори на хора по улицата./
ТОЙ: Преди бяхме по-добре. Имахме повече време.
ТЯ: Кога „преди”?
ТОЙ: Преди да започне всичко това...
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ТЯ: Дали ще можем да ремонтираме нашия апартамент?
ТОЙ: И аз това се питам.
ТЯ: Ще трябва да намериш изход и да го оправиш.
ТОЙ: Сега всички празнуват. Няма да намери майстори.
/Шумът и разговорите постепенно стихват./
ТЯ: Вече е по-спокойно.
ТОЙ: Събитията се развиват бързо, когато...
/Шумът престава./
ТЯ: Съвсем утихна.
ТОЙ: Да, но може пак да започнат.
ТЯ: Те просто не знаят как да се държат.
ТОЙ: Така им минава животът.
ТЯ: Но и нашият минава.
ТОЙ: Да, но те не скучаят като нас. Или скучаят, но по свой начин. Всъщност
всички скучаят, така е на този свят.
ТЯ: Ти, драги, винаги си бил недоволен от живота. Винаги си завиждал на другите. Сега трябва да направим ремонт. Така няма да можем да живеем.
/Един войник подава главата си през една от дупките в стената./
ВОЙНИКЪТ: Тука ли е Маруха?
ТОЙ: Каква „Маруха”?
ТЯ: Тук няма никаква „Маруха”.
/Съседът и Съседката се появяват през вратата отдясно./
СЪСЕДЪТ: Току. що се върнахме. Каква изненада! През цялото ли време бяхте
тук?;
СЪСЕДКАТА: Сигурно е било много интересно.
СЪСЕДЪТ: Бяхме в отпуск, искахме да се поразвлечем малко.
СЪСЕДКАТА: Не сме претенциозни. Можем да се развличаме навсякъде. Дори
където спорят или се бият.
ТЯ: Трябва да оправите вратата си!
ТОЙ /на Войника/: Тук няма никаква Маруха.
ВОЙНИКЪТ: Къде ли може да се е дянала? Тя трябваше да ме чака.
ТОЙ /на Войника/: Това си е ваша работа.
ВОЙНИКЪТ: Знам, че е моя.
ТЯ /на Него/: Трябва непременно да направим ремонта. После ще излезем.
ТОЙ: Ти ще излезеш после.
ТОЙ и ТЯ /заедно/: Ние ще излезем после.
ТЯ /на Него/: Постави матрака пак до прозореца. И го укрепи да не падне.
ТОЙ: Защо? Опасността отмина.
ТЯ: Но останаха теченията. Остана грипът. Останаха микробите, болестите.
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Всичко трябва да се предвижда.
ВОЙНИКЪТ: Вие знаете ли къде може да бъде моята Маруха?
/Тя поставя кревата до дупката, през която наднича Войникът. После двамата повдигат рамката на падналата врата. Над тях се чува шум от пила./
ТЯ: Чуваш ли, пак започва. Нали ти казах, че пак ще започне... Ти не беше на
това мнение, но пак се оказах права.
ТОЙ: Ти не си права.
ТЯ: Не, ти не се прав.
ТОЙ: Пак започваш.
/Отгоре бавно се спускат туловища без глави и куклени глави без туловища./
ТЯ: Какво е това? /Скача встрани, след като нозете на едно от туловищата
докосват главата й./ Ах! /Хваща една глава и я разглежда./ Какви забавни кукли! Какво ли означават?
ТОЙ: Да не си сляпа? Туловища без глави и глави без туловища. Да не си сляпа?
ТЯ: Сляпа бях, когато те срещнах. Затова не можах да те разгледам добре. А сега
като те гледам, ми се иска да ослепея.
ТОЙ: И аз искам да ослепея, когато те гледам.
ТЯ: Тогава, ако не си вече ослепял или вече не си станал абсолютен иди4от,
обясни ми... Виж, спускат се отгоре сталактити като в пещера! Защо?... Дали войната най-после свърши?
ТОЙ: Не, не е свършила. Горе има гилотина. Там ги обезглавяват... Не, всъщност,
войната наистина е свършила.
ТЯ: А сега какво ще правим? Добре се подредихме.
ТОЙ: Ще се скрием. Хайде да се барикадираме.
ТЯ: Помогни ми!... Какво стоиш и ме зяпаш?! Лентяй! Съблазнител! Безсрамник!
/Двамата барикадират прозорците и вратите, а през разбитите стени се
мяркат силуети, чуват се фанфари./
ТОЙ: Костенурка!
ТЯ: Охлюв!
/Удрят си плесници и започват отново да се барикадират./
завеса
Преведе от френски:
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ
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Кравите не летят
Тодора Чекнева бе разведена, застаряваща, обемиста продавачка на китайски дрехи. Търгуваше в гараж, пригоден на магазин, откак се помни. Улица "Окейкови" не беше от най-оживените, и клиенти за кичозните и евтини стоки, които Чекнева
зареждаше от треторазредни складове, все по-трудно се намираха. Градът бе голям и оживен, и тя гребеше с пълни шепи от
неговите шкембеджийници и дюнерджийници, които задължително посещаваше окичена с масивно злато от "Илиенци" и
любимият й тюркоазен комплект обеци, гривна и колие, който
си бе купила на едро за 5 лева.
Някога, един клошар я бе помолил: "Прасковке, ти най-умна
и красива на света, дай на бай ти Игорчо 10 кинта за водка и
цигари, цял живот ще те благославям." Тогава, раздрусана из
основи, цицорестата продавачка бе дала на пияницата не 10, а
20 лева, защото никой, никога не й беше казвал по-мили думи.
От този ден си повярва, че е умна и красива прасковка. Напоследък около нея цареше оживление. Имаше доста обожатели,
но все не можеше да попадне на подходящия - първият беше
напълно сляп и й го намираше за неперспективен; вторият пък,
84 годишен пенсиониран автомонтьор, и се струваше коцкар;
третият обещаваше да я носи на ръце, при условие, че заживее
при нея, заедно със старата си майка и 5-те им котки; четвъртият, оказа се, търсел строга господарка над 100 кг. Да, но Тодора
беше само 92 кг., и нямаше намерение да дебелее заради някакъв си. Петият за малко да я омагьоса, защото имаше висше
образование, но след третия заем, който тегли заради новите
му зъбни протези, тя се усъмни, че няма да напусне жена си и
3-те си деца, и може би само я използва. Да, знаеше си цената
къносата Тодорка, не беше вчерашна. С добре охранено самочувствие подмяташе пихтиестите си телеса, а на свлачищата й
не достигаха само 7 сантиметра, че да ги загащва в шарените си
шалвари. Но макар циците й с течение на годините да се бяха
провесили като уши на кокершпаньол, тя ги акцентираше с кръчмарски шпиц деколтета и блузки с надписи и пайети. И все
пак, Тода не беше това, което изглежда и целият квартал го зна-
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еше. Тя беше просветена и се беше качвала не къде да е, а на дървото на живота.
Но, както хората шушукаха, клонът, на който се качила, се бил откъртил от напора
на тежестта и алчността й, и клетницата пропаднала в дълбока яма. Спасили я, но
вече не била същата. Оттогава се беше сдобила с петнадесет мечти, между които
изпъкваха: мечта 7 - да заредя магазина с 560 броя шалвари на цветя, от които да
си избера 30 броя; мечта 3 - да сключа църковен брак преди да си отида от този
свят; мечта 12 - да кажа на зет ми да направи фотошоп, че ужким съм била на Венеция и на Хайфа, та да се пръснат от яд приятелките ми от фейсбука; мечта 8 - да
се заредя енергийно от Рупите, Кръстова гора и Бонсови поляни, да поръчам муска
от ходжа Дарина. Но сред всички мечти, фикс идея й беше мечта номер едно - да
отслабне. Беше сложила цели осем удивителни след тази мечта. И реши да отиде
на санаториум за отслабване. Никога до сега не беше посещавала санаториуми, а
само любимите си хотели от 5 звездната верига "Шизо" - единият се намираше в
столицата, на 4-ти километър, а другият в град Пловдив на Пещерско шосе.
Рече и отсече Тодора, грабна си телесата и куфарите с шалвари, закичи се с тюркоази и златисти ламарини, и цъфна начервисана и напайетена в едно малко, високопланинско градче, където се намираше най-прочутият филиал на веригата санаториуми за отслабване "КУР", чиято абревиатура означаваше Красива,Успешна
и Радостна. Във фоайето я посрещна голям, приветлив надпис: "Добре дошли, дебели дами, яхнете вашето бъдеще на "КУР!". Прихлопа сърцето й от радост, а когато се настани в стаята си, се тръшна на леглото в сластни предчувствия. Привечер,
в столовата до нея седна мъж, какъвто беше виждала само по филмите - пъстроок,
строен, красив, с риза хавайка. Представи й се - приятно ми е, Стефан, но ми викат
Чефо. Разговаряха, не спираха да се гледат в очите и да се усмихват един на друг.
Сладолед да бе, нямаше така да се топи сърцето Тодорино. Чефо бе не само привлекателен, а владееше интонации и омайни думи, повдигане на едната вежда и
всякакви изражения, усмивки и полуусмивки. Той беше печен в занаята, знаеше
как да издои и изработи простовати и самотни тетки, надушваше ги безпогрешно.
След клошаря Игор, беше вторият човек, който обсипваше Тода със заря от парфюмирани думи. На третата вечер в санаторум "КУР", вече безнадеждно влюбена,
лижейки трета чаша розе в снек-бара, Чекнева така се отпусна, че разказа на Чефо
всичко за живота си, включително за злополучното си падане от дървото на живота. Разказваше му за Буда, Кришна, Мохамед, баба Ванга и Дънов, за пин кода
на дебитната си карта, дори за кражбите и подлостите, които беше извършила в
живота си, а те бяха безброй. Очите й светеха със сексапила на копчета за тапициране, а устата й, като хербицидна фуния пръскаше ли, пръскаше. "Тая колко е
долна и противна, натруфена със синтетичния тюркоазен евтинджос, не е истина."
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- мислеше си Чефо, докато я фиксираше с възторга на току-що открил любовта
на живота си лалугер. Леко сбърчил нос, надушил усоето на подмишниците й, от
което се носеше аромат на водороден сулфид, той изрече:
– Прекраснице, камбаните в душата ми се блъскат като кошути на водопой, и
само на теб ще споделя една голяма тайна, която малцина знаят.
И Чефо й разкри шепнешком, че всъщност истинското дърво на живота е ееей
там, отвъд баира, в онази дива гора; пък дръвчето, от което тя си мисли, че е паднала, не било истинското, заблудили са я.
– Наистина ли?! - изцъкли се Тодора, опиянена и невярваща на просветлението, което й открива кармата- вече си представяше кройката и модела на сватбената рокля, чуваше ехото на църковните камбани.
– Ще поръчвате ли още нещо, щото затваряме скоро! - чу се някаква стържеща
заповед в приглушения сумрак. Лампите светнаха, музиката спря, сервитьорка започна да търка шумно масите и да размества столове. Просветлената и влюбена
продавачка плати сметката и задърпа любимия към стаята си. Но той, колкото и
да беше пиян, за такова кръвожадно чудовище не искаше да се прежали, макар
обикновено да нямаше проблем да преспива дори с бабички на по 80. Затова й
прошепна в ухото, завалвайки: "Ябълчице, нека първо да отидем до дървото на
живота, а после ще те откъсна и изхрускам.". Чекнева прие това като знак от съдбата, прозвуча й сякаш е обещание за първа брачна нощ, и с усилие стисна кълки,
за да укроти подпочвените води, които напираха и пълнеха тъмния й бунар, обрасъл околовръст с буйна растителност. Очите й почти изскочиха от орбитите си,
толкова силно го желаеше, че бе готова да вие, да дращи, да мучи, да крещи. За
нейно щастие, Чефо в този момент съвсем се гипсира от изпития алкохол. Горкият
залитна и се хвана за едното кокершпаньолско ухо, което се разтегна като ластик.
Тодора извряска, Чефо се стресна и изпусна ухото, което я цапардоса по челото.
Вместо тя да припадне, срути се той, но две мощни, женски ръце с вибриращи,
разлюлени трицепси, го поеха като перце и го положиха на спалнята. Цяла нощ
горкият Чефо меси козунаци, потъваше до лакти в тесто под звучите на страховито кравешко мучене, а на сутринта не можеше да определи сън ли е било, или
истина. Освести се чак към обед, и без да губи време, поведе Тодора на дългия,
сакрален поход към дървото на живота. Маршрутът беше необичаен лабиринт
- преминаваше по малки, коларски пътечки, които ту се губеха сред шарените
сенки на живописна, вековна гора, ту отново се появяваха. Точно така си беше
представяла Тода пътя към дървото на живота - тайнствен, криволичещ, само за
посветeни. Чефо в очите й вече беше не просто човек, а превъплатено божество,
родено от самата Богиня-майка. И ето, че сега това божество беше дошло на този
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свят за нея, най-достойната, за да я направи своя съпруга! А той толкова й беше
набрал, заради зловонната дупка, в която го беше вкарала, че сега, сред чистия
планински въздух, се чувстваше пречистен и прероден. След 6 часово бъхтене се
озоваха пред величествен бук на малка полянка. Денят преваляше, меки снопове
светлина озаряваха дървото, и то наистина изглеждаше нереално и магически.
"О, винаги съм си мечтала да получа предложението за брак на такова място!" - и
Чекнева хукна да прегръща и целува дървото.
– Трябва да се качиш на него, иначе не работи! - рече Стефан-Чефо и напъна
сили до краен предел, за да помогне на слоницата да отскочи и да сграбчи първия
клон.
Тодора беше амбициозна и здрава в ръцете, а сега, когато не просто мечта, а
чудото на живота й се случваше, нищо не можеше да я спре.
– По-нагоре, по-нагоре, ааа така, дай сега с лявото копито."- окуражаваше я
отдолу непрекъснато той.
Тодора, като гигантска, дебелогъза катерица, придобила чудодейно силата на
Крали Марко, подскачаше от клон на клон сумтейки, защото знаеше- дървото на
живота не е за всеки, а само за посветени, само за силни, умни и красиви прасковки, които знаят какво искат от живота и божествата. След 15 минутно славно и
историческо катерене, вече нямаше накъде. Запъхтяната, щастлива и потна Тода,
окрилена от любов, се провикна от високото:
– Стефиии, пардон Чефинка, а сега какво да правя, любими?
– Сега трябва да си намислиш едно желание, да разпериш ръце и да полетиш!
- пошегува се той.
Хич не му се вярваше, но тъпата продавачка наистина разпери ръце...
– Стооой! Стой мааа! - провикна се с цял глас Чефо - Кравите не летят!
Да, може да бе всякакъв, но убиец не беше той. Грабна раницата на вцепенената Тодора Чекнева, и весело свирукайки си, потъна в гъстата гора. Знаеше, че
лоената топка все някога и някак ще успее да слезе от дървото и ще се дотъркаля
до "КУР", но тогава той щеше да бъде някъде много, много далеч. Пък и не се казваше Стефан.
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ЗЕЛЕНА КАРТА
Ето защо трябваше да намрази морето. Бе петнадесетгодишен. На Китен беше чудесно: нищо не предрешаваше такъв трагичен финал. Духаше лек повей, но небето беше безоблачно, а
морето спокойно. Повяваше лек ветрец и водата изглеждаше
съвсем бистра и пенеста, и отвъд нея на брега преливаше в
тъмносиньо. Преброи три вълни и се впусна навътре в морето.
Пореше устремно вълните. Водата беше толкова бистра и спокойна, че се виждаше дъното и на двадесет метра надолу се
различаваха морските риби и раци, полюшвани от течението.
Водната шир бе съвсем гладка, виждаха се водорасли, прегорели от слънцето, жълтеещи се в ултрамариново синята вода.
В безветрието беше горещо. Рибите се извисяваха блестящи на
слънцето и се връщаха натежали, за да се гмурнат безшумно
в морето. Влезе още по-навътре в морето. И тогава забеляза
момичето. Бе тринадесетгодишна мулатка, с кестенява коса и
бял бански. Плуваше недалеч пред него. Опита се да я догони
и да се изравни с нея. В следващия миг тя необяснимо замаха с
ръце, давейки се, и изчезна от повърхността на морето. Доплува до мястото, където я беше видял за последно и се гмурна в
дълбокото, за да я извади. Не я откри под водата. Изплува, пое
си дъх и се гмурна отново. Нямаше я на дъното. Гмурна се пак,
и пак – още три пъти. Напразно – от момичето нямаше и следа.
Беше се удавила пред очите му.
Намрази морето. То бе свидетел на неговата вина. Не превъзмогна преживяното. Призна пред себе си поражението и
се срамуваше от случилото се. Никога повече не успя да се съвземе от кошмара. Будеше се от сън, целият подгизнал от пот,
която изсъхваше и лепнеше, и бе нещо повече от пот. Анализираше до безкрай действията си, затормозявайки ритъма на
живота си. Не беше се погрижил докрай за жертвата си. Това бе
повод за безпокойство и угризения: бе като рана в него, която
постоянно кърви. Не можеше да си прости.
Бунтуваше се вътрешно с бохемския идеализъм на младостта. Бе като танц на душата. Изпадна в студена, кротка приспивна депресия. Чувстваше се непримирим със смъртта на моми-
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изкуство, книги” и
сп. „Семейство и
училище”. Печатал
е във в. „Стършел”,
„Народна младеж”,
„Вечерни новини”,
„АБВ”, Литературен вестник; в сп.
„Родна реч”, „Съвременник”,
„Сезон”,
„Факел”,
„Витамин Б”; в алманах
„Море” и сборниците „Ангел Каралийчев”, „Фантастика,
прогностика, светоглед”, „Модели
1”, „Модели 3” и др.
Автор е на книгите
„Един стенен Исус”,
„Погребаният
свят. „Сънят на мимовете”, „Ниенте”.

ЕМИЛ
ОРМАНОВ

142

MOPE

чето. Нещо повече – смъртта й бе влюбена в него.
Самотата го гнетеше, но той я търсеше доброволно. Обзе го вселенско безразличие и апатия. Животът му изведнъж бе изгубил смисъл. Беше се озовал в безвъздушно пространство, сред лепкава, потискаща тишина и самота. Чувстваше се
изгубен и чужд на себе си. Странеше постоянно от всички.
Опита се да се съвземе и да преодолее отвращението си от морето. На двадесет години си издейства зелена карта и замина за Бермудските острови. Океанът
бе син и студен. На брега му се схвана кракът. Раздвижи го. Справяше се добре.
Морето продължаваше да се оттегля усилено и там, където блестеше като сияние,
подскачаха риби. Няколко островитяни ловяха риба с въдичарски пръти, чуваше ги
как разговарят и ругаят шумно, щом жертвата се измъкваше.
Тласкана от двигателите, яхтата „Атлантида”, на която се бе качил, напредваше
в спокойното море, порейки бързо вълните. Изтегна се на един от гумените дюшеци на кърмата. Легна по корем, за да напече гърба си, и загледа морето. Взря
се в хоризонта и се вслуша в равномерната синя хармоника на вълните. После с
бавни движения се плъзна в зеленикавата вода, като тялото му остави сянка върху
светлото бяло пясъчно дъно. То зацепи повърхността. Дланите му гребяха водата
и я изтласкваха, краката му шляпаха отзад с равномерно темпо, главата му плавно
се извиваше и той си поемаше дъх с леки, плавни вдишвания. Морето беше прекалено развълнувано, затова напусна водата, която бе много дълбока и прекалено
студена.
Гледаше от яхтата морето. Не се виждаше никой в него.
Тогава видя шапчицата. А след това и мулатката – шоколадова кожа, кафяви
очи, бял бански – също като момичето, което се бе удавило в Китен. Момичето се
давеше във водовъртежа. Оттласна се от яхтата и се спусна във водата. В морето
бяха само двамата – той и момичето. То бе далече от него. Мах с краката, както
тогава, и бе там, само че в друго време – сега. Водовъртежът я повлече. Замаха с
ръце. Успя да я хване и да я повлече с него. Тя се опита да се освободи от хватката
му. Но за нея вече бе късно. Водовъртежът повлече и него. Замаха панически с
крака. Прекоси с поглед коварното море. А беше само океанът и синята безкрайност на вълните. И капитанът на „Атлантида”, който го беше спасил. Той му каза, че
е извадил късмет.
– За разлика от момичето – отвърна.
– Какво момиче? – запита го капитанът.
– Знам ли – отвърна. – Стройно, тринадесетгодишно, мулатка, с бял бански.
– Не съм забелязал никакво момиче. Ти бе сам в морето, когато забелязах, че
водовъртежът те всмуква.
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– Вие не разбирате – каза. – Имаше момиче. Видях го, докоснах ръката му, миг
преди да потъне.
Тя, която и да бе, беше съществувала – уверен бе в това.
– Момент – каза на капитана – сега ще разберем. И се втурна повторно в разгневеното море. Трябваше да е някъде долу, на дъното. Гмурна се, за да я извади.
Но както преди, не я намери там. Свери мястото, където предполагаемо беше
потънала. Гмурна се отново. Видя между големите зелени клони на коралите черните, дребни плоскодънни рибки, но не я откри там. Изскочи на повърхността,
за да си поеме дъх и се гмурна за трети път, сега по-навътре. И тогава я видя – в
безсъзнание, между яркия зелен сън на коралите. Почувства как го присвива стомахът, сякаш нещо го бе сграбчило отвътре. Подхвана момичето с ръце и заплува
към повърхността. Изкусно пое въздух в дробовете си, когато изплува отгоре. Изкуствено дишане и масаж на сърцето, след като се качиха на яхтата и тя отвори
очи. Едва сега можеше да я разгледа добре. Беше със здрава руменина на лицето,
имаше хубави кафяви очи, отговарящи на цвета на косата, и ситни приятни лунички около носа и по бузите, признак на здраве и добродушие. Апетитното й тяло бе
с цвета на пречистена мед. Имаше вид на тийнейджърка, която бе водила здрав
живот на открито и слънце.
– Дълго те чаках. Доста се забави – каза тя.
И после:
– Добре, че си си извадил зелена карта.
Вкусът на поражение в устата му беше изчезнал.
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Родена в Бургас.
Завършва английска
гимназия.
Издава
първата си книга
– “Солена ябълка”,
поезия, 1994. Дипломира се като магистър по английска
филология в СУ “Кл.
Охридски“. Работи
като редактор и
журналист. Създава собствена книжна медия – сайта и
фейсбук страницата “Литературни
разговори”. Превежда израелския поет
Амир Ор. През 2019
г. излиза втората
й книга - “Потъване в мъртво море”,
разкази, за която
получава националната награда за дебют "Йордан Радичков" и номинация в
краткия списък на
"Портал Култура".
През 2021 г. излиза романът й „Нас,
които ни няма“,
който е номиниран
за наградите "Перото". Пише редовно
за "Литературен
вестник".

„Нас, които ни няма“ е изцяло бургаски роман, чието
действие се развива през 90-те, 80-те и 70-те години, проследявайки историите на две семейства чрез любовта на
двама тийнейджъри през 1994 г. Романът е автобиографичен, като в двете части разказът се води от името на един
от двамата протагонисти – Мартин и Антония. Книгата
отдава интимна почит на града Бургас – своеобразен главен
герой, с неговите улици, поети и писатели, актьори и чешити, назовани и присъстващи с реалните си имена. Включени
са автентични писма, откъси от култови за времето книги
и песни, задали естетическите модели на младите хора от
началото на 90-те, като се отдава специална почит на астрономията и фантастиката – типични интереси за момчетата от онова време. За сметка на това, стандартните политически, икономически и други клишета за 90-те са
умишлено пропуснати, така че разказът да е над-временен
и актуален за читатели на всяка възраст и от всяко време.
Това е „роман на израстването“ на едно поколение – това на
90-те, което до този момент няма отчетливо представителство в българската литература и култура, казва за книгата редакторът й Марин Бодаков.
Предлагаме ви откъси от романа, които се отнасят специално до Бургас:

От сюжетната линия през 70-те и 80-те
Откъс от роман

След като татко не ѝ се обади поне три пъти от сутринта в
АНТОНИЯ
проектантското
бюро, а в края на работния ден самата тя не
АПОСТОЛОВА
го откри в завода, майка хапна набързо и малко на инат тръгна към Клуба на културните дейци. Най-малкото Петко, архитект Чавдаров, беше там и както обикновено запиваше поне от
час. Тя беше неспокойна, вибрираща, но все още не изпитваше
истински страх за татко (както сега, след години). Само паяков
гъдел, онова лепкаво усещане, когато минеш през невидимата
паяжина, съчетано с облекчението, че в живота въобще има някой, за когото да се тревожиш.
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Взеха нова водка за Петко и коняк „Плиска“ за нея, заговориха за работа и
чертежи, за пенсионирането на дядо и за колеги архитекти, чиито имена будеха най-малкото съмнение в професията. Петко се беше сдобил с втория албум
на Шуфутински и накара бармана да пусне новите блатные. Постепенно клубът
заприлича на мъгливо одеско пристанище, димът се стелеше непрозирен, звукът
на чашите превъзмогваше хорския шум, някой пак рецитираше пияни стихове откъм своята разнебитена палуба. Противно на логиката, от пиенето абсолютният
меломан в Петко отрезвяваше, с потракващи пръсти той намираше точните ноти
по алкохолните петна на масата, повтаряше цели фрази от песните все едно й ги
превеждаше от някакъв друг, понятен само на него език.
През чашата му с водка, когато най-после се отпусна приятно упоена на масата, тя различи дъждовния профил на Фотев в компанията през няколко маси.
Около устата на поета – маскиран, помисли си, като най-обикновен пияница, – се
носеше пристанищен дим. Онази мрежеста морска мъгла, пълна с рибно мълчание, което предизвестяваше края на някоя негова афера – смъртоносна и вечна
като цигарите, които палеше една след друга. Тя се загледа натам. Биографията
на това неудобно и грозновато лице наистина беше над нуждата да бъде разказвана. Беше завършена и оттук нататък можеше само да се повтаря. Но той все пак
го прави, мислеше си майка, вече съвсем замаяна, приближена към тревогата за
татко, с отпуснато върху мидените й длани лице. И тя се сети за онзи Фотев стих:
„в любовно-съвършеното мълчание – семейството“, и пак загледа през чашата:
къде ли е татко? Не, наистина не разбираше какво толкова омаломощава жените.
Кльощавите балерини, унесените актриси с жестове на морски анемонии, аристократично гладуващите пухкавелки от провинцията – всички те в присъствието на
поета губеха ума и дума и изгълтваха по две-три пасти в сладкарница „Малина“.
Накрая всички си заприличваха – прелъстени момиченца с крем по ръбчето на
устите.
И все пак Фотев като че ли изначално принадлежеше на мъжките компании.
Беше го виждала почти само с мъже на улицата, в Клуба, в Интера, в сладкарница „Куба“ или в „Балканчето“. Изпитата му азиатска мъжественост напомняше на
босфорско въже с изпаднала котва, претрито и потъмняло от употреба, солено от
спускането в морето, захвърлено между всички тях. Но не беше само това, и това
не беше достатъчно, за да се обясни онзи фатализъм в начина, по който се хвърляха в него. Къде ли сега е татко, да не се е хвърлил пред някой влак?
Веднъж тя минаваше покрай "канцеларията" на Фотев на „Милин камък“ 1,
където беше Дружеството на писателите. Той седеше с гръб към главната, вглъбен
и прегърбен над изкараната отпред масичка. Помисли си: ето, съчинява стих. А
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всъщност решаваха кръстословица. До него с вдигнати по столовете крака бяха
насядали Бизито1, Тома Бинчев2 и един друг мъж с вид на лъстив капитан3, който
тъкмо псуваше някаква „изкелефенчена ентелегентска“ дума. Люскаха мастика в
неизмити от много напивания насам чаши, и тримата му гости нахално живи, невъзмутими за жегата, разголени като африкански фалоси.
И тогава, тъкмо като отминаваше, забеляза четвъртия. Спомни си го, без да го
е виждала някога. Беше бавният хлад по глезена, когато се спускаш в подземие,
беше белият плаж през декември, премълчаната смърт по лицето на лекаря – защото знаеше, че той е мъртъв от няколко години. Отметнатата му назад коса с
цвят на зимна вълна́, тази отсъстваща бледност, чупливите от самота и редене на
повторения пръсти… Но той вече не беше там, тя бе съзряла само крайчеца на
името му – Иван Пейчев, върху стихосбирката на масата. Книжката бе наполовина
покрита с вестника, затисната от мокра чаша.
***
Често двамата ме оставяха вечер на баба и дядо и пак минаваха по алеята на
Пушкин, където се бяха снимали както всички, завършващи гимназия в този град.
Тя още износваше парфюма, който татко й беше купил като студент в ХТИ-то с пари
от миене на нощните бургаски улици. Кожата й на вече раждала млада жена, на
аристократка в минал живот, в този родена на село (каквато твърдеше, че е), облагородяваше евтината му миризма. И докато дългият летен ден още държеше небето будно, някъде далеч в ума си те осъзнаваха, че може би вече само подражават на младостта си, на свободата с разголени от лятото рамене и инстинкта рано
или късно насред движението из този град да се взреш в морето, опряло края на
видимия свят. Те потискаха този страх от съзряването, сядаха върху някой бордюр
с постепенно разреждащи се приятели, смееха се на клюките им, на тяхното непохватно порастване, на техните мъничета с пандели по-големи и от главите им, на
още духовито разказваните лични драми. После на измислен италиански техният
бард – стопроцентов, паважен, бургаски Масимо Раниери – запяваше любимата
песен на татко – „Когато любовта се превръща в поезия“, а те припяваха с още поизмислени думи:
Io ti amo e gridarlo vorrei,
ma la voce dell'anima canta piano lo sai.
Io ti amo e gridarlo vorrei,
ma stasera non posso nemmeno parlare perchè piangerei.

MOPE

147

Чак докато задниците им се схванеха и по краката им запъплеше на иглички
предчувствието за далечна старост.
***
Господи, как белотата на актьорските лица стряскаше тъмнината в залата на
„Адриана Будевска“, извикваше нещо фатално, истинско, окончателно, падаше
покосена на пода или безшумно се оттегляше зад завесата. И декорът вече беше
друг, друг герой се смееше пресилено под слънце от станиол, друга героиня напускаше живота си в картонената къщичка и стигаше почти до ръба на сцената.
Дървени лодки, увиснали на въжета, талашитени гардероби, хартиена луна и
много столове, винаги куп столове. А по тях насядали имената, които татко вече
познаваше и обичаше: Венко Пиперов, Димитър Еленов, Пламена Гетова, Сава
Хашъмов, Димитрина Тенева, Ани Бакалова, Стоян Стоев и още и още. Сам се изненада как започна да го привлича тълпата в "Адриана Будевска". Суетността да
бъде там, тласкан и ръган с такава префинена неотложност, възбудата от закъснението за представление, опашките за тоалетната, цигарата под красивите ретуширани портрети по време на антракта. И колкото по-развълнувана бе тълпата,
колкото по-вежливо прикриваше ръчкането си до местата, своите умирисани на
„Феникс“ и кампари бохеми, прочувствените си провинциалистки, лъхащи издайнически на кратка девственост и сушени на тавана билки, толкова по-силно той
желаеше да види само за себе си онова, което щяха да гледат в същото време и
те – безлични силуети в контражура на спектакъла.

От сюжетната линия през 90-те
И отново тягата на ръцете. Рибарският възел, с който ме теглиш (да, да – не
мен, а Мартин, но не мога да устоя и сменям местоимението) подобно пресен улов към Часовника. Там, като на гара разпределителна, към нас понякога
се присъединяват и други, пристигнали не пеша, а с раздрънканите автобуси от
кварталите. Високият хотел „България“, след който наднича истинската гара с разписаното дишане на влаковете й, отвръща нашето движение и ние свиваме по
„Богориди“ край бившия Куклен театър, където бащата ме беше водил някога,
пресичаме „Лермонтова“ с Арменската църквичка отстрани и тръгваме нагоре,
покрай Библиотеката и сладкарница „Роза“, към „Републиканска“. Промъкваме се
между ниските стари къщи, изящно олющени, разгримирани, забравени между
фалиращите и променящи се всеки месец магазинчета, като възрастни госпожи
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отпреди Девети. Най-после минаваме през портала на ресторантите „Одеса“ и
„Златна котва“ и достигаме заветната Тераса. Заставаме отново там като пред края
на света и изпълняваме дълга към този някога космополитен град. Отдаваме чест
на огромните му метални ръце, размахани над танкерите и товарите на пристанището. После се обръщаме на север, към фантома на някогашното казино, и сякаш
в надигналия се бриз дочуваме потракващи зарове, свистене на карти, тревожните обувки на авантюристи. Но това е само резливият морски вятър и ние срещаме
с охладени гърди и разрошени коси неговото събитие – сякаш цялото море ни
прави изкуствено дишане. Изпълнени с дъха му, в подножието чуваме прииждането на света, прииждането на водата, която блъска тънката алея и едновременно
ни отделя и свързва с Океана. Избираме да тръгнем нагоре, покрай сцената на
„Охлюва“, чиято куха черупка е изписана с тъжно-подигравателни графити, през
бухлатия мрак по алеята на Пушкин, през спомена за някогашния градски зоопарк
до фонтаните и теменужките при Летния театър, край Пантеона, около чийто вечен пламък сме тичали по състезания като чавдарчета, надолу към космическите
кубета на Флората, откъдето градът сякаш всеки момент ще излети.
***
Вечер слизахме в града и сядахме в някоя кръчма с Маргата, Яската, Джини и
другите. С моите приятели – осъзнавах. Вече не ходихме в „Орбит“–а, там беше
настъпило „нетърпимо музикално съприкосновение“, както се изрази Яската. А и
не исках да се натресем пак на Поета. Ти беше задържала книгата – когато ставаше
въпрос за книги, етиката и моралът не важаха.
– Това е нищо! – викаше Яската. – Знаете ли какво става във „Версая“ в „Славейков”? Там се разцепват не само по дънките, ами по продължение на слънчевия
сплит и йогистките чакри. Ако ще ми думкат на ухото, нека да е Herman's Wolf
Band.
Сядахме в „Стария капитан” заради евтината прясна цаца, на „Рояла“ заради
музиката, или пък въртяхме през „Оху Боху“, „Моряка“, „Къртицата“, „Киров“, „Дъгата“, „Бръшляна“. Докато ти седеше до мен, с подпъхната под ризата ми ръка, ми
се струваше, че тези имена изобщо не са случайни, а част от онази лична география, която пускаше за мен въжета за преминаване. Ти вече беше част от нея и аз
гордо се настанявах до теб на предимно мъжката маса.
Яската тъкмо разказваше как някой си Митака правел музикални значки и ги
продавал. Всички трябвало добре да се замислим върху това:
– Кинти от значки или от значки за кинти – както искате го разбирайте. Обаче
онзи пишко – натъртваше Яската (не знам откъде му беше хрумнала тази дума, но
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странните названия бяха сигурен знак, че се е запалил по нещо и го казва съвсем
не без респект) – значките ги е купувал голи още от края на 80-те и ги е облепял
с изрезки от Metal Hammer, брат. Толкова е усъвършенствал техниката, че си изглеждат напълно гладки. Професионална интифа. И вече нямало да ги пласира
на ръка, ми щели да му ги джиткат в метъл шопа в Безистена на много по-мазна
цена. Ми то не може ли и ние така?
***
Помня, че под смокинята пред „Ротондата“ спрях да си взема фунийка слънчоглед от дядото с кривите крака, с когото ти по-късно ме запозна. Някаква болест
ги беше огънала като обръч настрани, а между тях, сякаш да прикрие празнотата,
той беше пъхнал пълната си със семки торба. Вземи си още една фунийка, сам се
не чопли, ухили се твоят паважен приятел, един от пръснатите из града възрастни
мъже, с които ти редовно общуваше. Като онзи в портиерната на Библиотеката,
който ти проверяваше книгите и ти посвещаваше римувани стихове за морето и
изгубената младост, или другия – зад разголените списания на будката, или ония
– на стража пред входовете. Старци, които покриват с гальовен шум мислите,
а когато изричат нещо трезво и окуражително, за да те отърсят от унинието на
шестнайсетгодините, стисват коляното ти с ръка, на самия ръб на невинността. Tи
го беше разбрала още тогава, нали – старостта не носи невинност, просто прикрива немощта на желанията. И ето, той се хили с жизнерадостни бели зъби, а през
тях потраква запуснатия му дъх на вдовец. Може би трябваше да се спра тогава,
да седна до него така, както после сядахме с тебе понякога (той, разбира се, не
помнеше да ме е виждал), да потърся още тогава някакво застъпничество, щедра улична грижа, но странната нужда да бързам ме тласкаше по настървения от
жегата плочник към Грамофона, към Казиното, към солената дупка, която всички
поклонници на този град отиваха да вдишат.
Тръгвам отново по „Богориди“, вървя почти неприлично, с разклатен ход и пошляпваща маратонка. В глъчката наоколо този звук от скъсано е като въздишка.
За да възвърна своята наглост, плюя шлюпките направо на улицата и ми струва,
че другото море – морето на преданата тълпа, загърбила залеза в дъното на главната и устремена към същото място като мен – се разцепва на две пред стъпките
ми. (…)
Купих си две соди от Гъбката, където доскоро с Дребния пиехме цветни газирани сокчета, изпих ги наведнъж и най-после се добрах до Казиното. От облегалката
на пейката, върху която се покатерих, се откриха морето и Моста. Едно струнно
момчешко тяло тъкмо се хвърляше от втория етаж в розовеещата, но още хладна
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по това време на годината вода. Потрепна, спусна се и потъна като метеорит в нея.
Под мен, току под краката ми, се спускаше вечното бургаско свлачище, наклонило
оградата, нагънало плочките с недосмукани фасове, вкопчило ужасени храсти в
ронливия си сипей над алеята. Никой с нищо не беше успял задълго да го укрепи – рано или късно почвата отдолу поддаваше и постепенно пейзажът се сурваше надолу. Помня как в онзи момент всичко наоколо – свлачището, безполезната
ограда, самото ми тяло в непривичното си състояние на очакване, ми се струваха
еднакво нестабилни, тръгнали по нанадолнището.
***
Бях разбрал къде живееш и понеже беше съвсем наблизо, във високите блокове до морето, тръгнах натам през разтурената градинка. Страшно ми се искаше да
те изпратя. По онова време в дъното на градинката, точно пред улицата, още стояха „Елените“ – рокерското павилионче, където висяха поети като Валдеса и застаряващи метъли. Онези с бавните движения, които вече не си падат по „енергичните простотии“, – освен когато крадяха от кутията със стотинки на бара, за да си
плащат после мезетата. Сигурно наближаваше два и последният клиент, изглежда
приятел на бармана, си допиваше водката, докато свободната му ръка подръпваше струните на въздушна китара. От тонколоната се носеше нещо на Kiss или на
Black Sabbath, вече съм забравил. Но в този късен час изведнъж ми се стори, че
току-що съм открил живот на незнайна планета – толкова бях замаян от всичко
случило се. Онзи ми заприлича на забравен на нея пророк; навярно ракетата им
беше катастрофирала и той, мисионерът, дълго време беше оцелявал сам. Странно чистата му коса се тръскаше над раменете, а по една от набръчканите кубинки,
преживели скапваща жега, ритници в приятели и може би дори казармата, проблесна храчка. И тогава, докато сякаш отминавах последното същество на света,
се усетих отвратително омърсен – поразен от същата самота, която само допреди
дни бях приемал за обичайното си състояние.
***
Следвам тягата на дланите, която ви спуска в града. Под разлистените сводове
на бомбардираната от гълъби „Александровска“. Към Альошата, чиято вдигната
ръка едновременно ви възпира и приканва да продължите покрай накацалите по
стълбите скейтъри. Продължавате не наляво, покрай Свободния и претъпканите
кафенета като “Понс”-а, а надясно – заради книжарницата. Там пръстите ви – обнадеждаващо за мен, гледащия с очите на другия – щяха да се развържат. Но само
за малко, докато ръката ти набожно влиза в своята обител – книгите, а Мартин, в
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началото може би просто от скука, започва да имитира движенията й. И така за
първи път отгръща напълно непознати за него бургаски поети: Димитрина Баева,
Елин Рахнев, Николай Искъров, Керана Ангелова, Петьо Пейчев, Димитрина Равалиева, Роза Боянова... Аз влизам обратно в себе си и наслуки зачитам отвсякъде:
Дете бях. Сънувах как моята майка си тръгваше,
понесла вързопа с големите мъки и малките радости,
с походка лисича, с походка зла и нащърбена…
…
Спасихме този град от всичко, което му принадлежеше,
което древното му тяло, подобно музика извая.
…
Небето не предава тези, които са родени в него.
…
До сърцето си един човек поисках
дръзко, като във митична приказка.
Радвах се на всичко, а не биваше.
Без да е дошъл, той вече си отиваше.
...
И ангели със кадифени нокти ще ме вдигнат
над свечерения Созопол...
…
Съществувам само когато вали тогава не припадам от съмнение.
Този задъхан полет на първите редове. Почти мистичната увереност, че нещо
чуждо е написано за теб, отнася се единствено до теб самия в същия този миг. Ли-
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цето ти отразява светлината на страниците, очите ти са взрени в тях сякаш удържат
стройния ред на буквите. Не можеш да се стърпиш и четеш на място, но винаги си
тръгваш с по някоя крехка, опитомена от теб книжка, малка залутана деветдесетарска стихосбирка, скрепена сякаш от хербарийни листа. Също като тях, евтината
вестникарска хартия въздиша и шумоли между пръстите ти. Колко ли години ще
издържи?
***
След къпането се бях прибрал гол до кръста, тениската ми беше станала мокър
парцал, ризата ми – цялата набита с пясък. Докато се катерех към „Сан Стефано“,
се бях присетил за Кроноса, който от време на време обикаляше чисто гол покрай
капаните, качен на зеленото си колело „Украйна“. Той изникваше като същ варварин, като Винету и Оцеола едновременно, и надаваше боен вик „Изроди-и-ии, Крони е гол“, като си показваше срамотиите на седящите по масите. Беше ми
толкова приповдигнато след облекчението, че си добре и сигурно вече заспиваш
изтощена, мислейки си за мен, твоята надеждичка, както ме беше нарекла, че ми
идваха всякакви глупости на акъла. Та Кроноса винаги се връщаше изневиделица,
след като уж си беше тръгнал, и се пенявеше като злодей от филмите: „Изродии-и-и, треперете! Крони се връща“. Ха-ха-ха, Джини даже разправяше, че имало
две медицински сестри, които му играели голо хоро вечер. Кроноса ги намерил
в някаква болница, докато там го… обрязвали, представи си. Знам, знам, че ти би
се смръщила на подобна просташка история, но на мен ми беше смешно и исках
да ти го напиша – а и ти също се смя, признай си. Виж, на Яската, който като мен
изобщо не се интересуваше от момичета, тази история особено му допадаше. Ако
някой я споменеше, той винаги питаше съвсем искрено за подробностите: ама
какви са били сестрите, ама колко високи, ама на токчета ли играели. В какъв свят
живееше ти, дето дори не знаеше, че Кроноса понякога виси точно в кафенето на
Пиргоса пред блока ти?
***
И ето че за да заглуши онзи плъх, който виеше от касетката, в главата ми нахлуваше с ритъма на машинно тракане: „Тя е малка и хитра – на лисичка прилича,
но какво да направя, като пак ме обича“ . Бях излязъл на обяд и минах покрай
„Хеликон“ и „Унисон“, защото исках да си купя нещо бургаско заради теб, и си взех
само тази касетка с песничките на Недялко. Знам, знам, че ти се струват прекалено
елементарни, защото си спомних как като вървяхме покрай морето, ти ми каза как
никога не би писала специално за морето, защото само трима души можели да го
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правят – Фотев, Пейчев и дори Данчо Кръчмаров. Знаех само Фотев и дълго рових
сред тънките стихосбирки, за да ти избера една малка книжка с бургаски стихове,
която се надявах, че нямаше.
***
Колко прекален в близостта си изглеждаше Бургас след седем вечерта: керемидено-синкав, порозовяващ по краищата, пълен със сиви сгради, червенеещи
покриви и кръстове на антени. С безпардонни крадливи гларуси и мутирали градски гълъби, които акаха за единия кеф по первазите. С викове „чуваш ли какво ти
казвам, бе момченце“ и безброй човешки глави, поели в ниското под липите като
добре прицелени билички . От тук можех да различа Альошата, Дома на нефтохимика, Свободния университет, хотел „България“, дори Казиното – все височини,
по които опъвах невидимо въже и преминавах с боси крака. Така се стигаше чак
до крановете на пристанището, до Моста и до хоризонта с танкерите, които ти
виждаше без никакви препятствия от високата си тераса. Искаше ми се да тръгна
по яката мислена нишка и да стигна до петнайсетия ти етаж. Ти сигурно нямаше
да се изненадаш – отново щеше вече да знаеш.
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Съвършеният ден
Съвършеният ден идва по тъмно. Със звъна на три леки и
жълти капачки от буркани, закачени на връв и разклатени от
сутрешния бриз. Звънът на капачките трябва да гони надалеч
къртицата от двора. Всъщност, тя си е отишла още преди година, ужасена от вятърничавата мелодия някъде, надалеч към белите хълмове над морето. Сега капачките обаче пак мелодично
подрънкват – те са още тук, заради съвършения ден.
Откъм тъмния изток бумти стар дизелов двигател на лодка.
Някой се е събудил преди него. Поглежда нагоре, където се
плъзва с тихо съскане сив силует. Чайката бърза към монотонното тракане на далечния мотор и празните каси за риба.
Чайникът прилича на слънчоглед – грее жълт, с черно капаче
в средата. Усмихва се, защото точно в този момент си спомня, че
чайникът е холандски и си представя картина с чайници, нарисувана от гениален художник. Жълтият съд просвирва леко на
газовия котлон – точно като носа на сина му, когато една вечер
заспа уморен и той го зави внимателно с лекото сиво одеало.
Съвършеният ден потича в чашите. Реши да ги има, след
като видя в едно далечно пристанище турски рибари да пият
чай преди залез слънце. Мустакатите мъже седяха край малка
масичка на палубата и си говореха спокойно. Завидя им. После си купи чашите. И едва сега, в тъмното на съвършения ден,
разбира, че чашите всъщност са с формата на лале. Гледал ги е
хиляди пъти, но ги вижда чак сега и е озадачен от себе си. Блестящото стъкло се изпълва с червеното на чая. Отдолу е синята
чинийка...
Сините чинийки са от стар сервиз, напуснат отдавна от своите чаши. Те се чупеха на стотици парчета през годините. Последната от тях го направи по изключително зрелищен начин. Падна
и отскочи от ламинирания паркет цяла целеничка. И внезапно
– във въздуха - се пръсна като сърце.
Осиротелите чинийки се шест. Лалетата – също. Съчетанието
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на чистото празно стъкло и турското синьо е съвършено. Толкова съвършено, че
никога не бърза да налива чая... Но сега внимателно вече носи две синьочервени
лалета в ръце. Съвършеният ден е все по-близо.
Гледа я през отворената врата на колата. Тя тича към рибарския магазин на
стръмната улица като дете. Възторжено и с високо повдигаще се пети. Жената зад
щанда също се смее и и говори весело. Било нещо от рода на радвам се пак да ви
видя, вече ще се срещаме по-често и хубав да е денят ви. Но денят не е хубав. Той
е съвършен и вече е тук.
Разбира това, когата усеща слънцето с тила си, а тя внезапно прикляква с разтреперани крака пред голямата риба, идваща от тъмното зелено на водата. Прътът на въдицата вибрира също като слепоочията и. После тя тихо си киска, присвивайки рамене, за да не дразни рибарите наоколо. Макар че, защо ли! Всички са
усмихнати като нея пред щедрото море.
Лебедът идва около обед. Неочакван е като картичка в пощенска кутия. Очаквано бял като малките платноходки „кадет” с хлапета в залива. Децата и лебедът
се обикалят взаимно, описвайки съвършени, плавни кръгове. Липсва само Щраус
и затова сега танцът е плясъчно безмълвен.
После пристигат циганите. Шумна група с много въдици и една голяма кофа.
Друг път би се намръщил, но днес им се усмихва. И те на него. Тежестите на въдиците им пляскат във водата като градушка.
На кея кацат два гълъба. Единият е по-едър и това ги прави да приличат на
семейство емигранти – изтощени от път и чувства. Като паспортни визи на червените им крачета се четат жълти пластмасови пръстени. Птиците залитат от умора
и глад и кълват невидими трохи между тях и веселата група. Един от циганите
се отделя от останалите и тръгва към двете птици. Той дъвче лакомо хляб, чупи
и хвърля едри парчета към гълъбите. Те доверчиво го приближават, а циганинът
ги гледа със спокойна и странна загриженост и после се връща при шумните си
приятели.
Внезапно усеща, че ще се разплаче и обръща глава... Вижда делфините. Тя
също ги вижда и започва да подскача от възторг и да скимти като малко кученце.
Някой или нещо и повикало черните им перки тук, а той с недоумение гледа към
лебеда, гълъбите, циганите, пълната кофа с риба, луковицата на градската църква
на стръмния бял хълм, децата в платноходките, майката с количката над главата
му, момичето и момчето, молещи рибар да ги снима, замрелите кранове на пристанището, далечния плаж отсреща...
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И разбира, че съвършеният ден си отива. Тя също го усеща, защото го поглежда
и леко повдига рамене. Но не е тъжно, а двамата изпитват дори някакво необяснимо облекчение. После си говорят за това, докато вървят към града, заедно със
завръщащите се от морето лодки. Рибарите хвърлят дребна риба във водата и викат към чайките: „Яне! Яне! Яне!” Силуетът на птицата от сутрешния мрак е там и
е сит като всички днес...
Чак седмица по-късно разбира всичко случило се, когато по някакъв банален
повод изписва думата „съдействие”. Също като при историята с чашите, внезапно вижда всичко. После съсредоточено започва да подрежда с подострения като
спринцовка молив думите една под друга – съчувствие, съпреживяване, съпричастност, съжителство, съвместимост, споделяне (учил е стъробългарски и знае
къде е изчезнало „ъ”-то), съприкосновение, съмишленичество...
Обляга се назад и слага ръце зад главата си с усмивка. Разкрил е тайната на
всеки един съвършен ден. Сега ще я сподели с всички...
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Кахърна съдба
Откъс от роман

Целият съзнателен живота на средно статистическият
човек преминава по часовник; първа, втора, трета смяна…
Лошо-хубаво, кой с ръце и крака, кой с ума и таланта си деветдесет процента я докарват до пенсия. На 57 години, завършил техническо училище бай Колю с чука и клещите се
пенсионирал. Напуснал фабриката и се заклел, до края на
дните си кракът му да не стъпи там. Колко е живял след пенсионирането, един Бог знае. Докато е работел с ръце и крака, момичето в което се влюбва от пръв поглед го довежда
до една простичка истина: „Всичко, което правиш Коко, само
за себе си умира заедно с тебе…“ Намирало време, влюбеното момче да посегне към белият лист. И преди умората
от ежедневните кахъри, да затвори очите му за сън в няколко изречения да опише преживяния и безвъзвратно отминал ден. Сега държа в ръцете си тези пожълтели от времето
тетрадки и чета мълчаливата изповед на едно сърце, което
влюбено, тревожно и гневно крещи от тези старателно изписани страници.
„Да не казвам голяма дума, споделя ни в последните си
редове бай Колю, но аз хем не исках да вървя с тълпата, хем
се влачих 35 години след нея като мърша… Ако, не дай Боже
един ден, тази моя сърдечна изповед стигне до читател, сигурен съм всеки ще ме разбере... Именно, влачех се след стадото като онази болнава овчица, дето и вълците не я ядат…
Когато бях малък, мечтаех да пътувам до звездите… Защо
се усмихваш? Всичко беше толкова просто. Не ми трябваше
нищо, освен едно ясно вечерно небе и легнал по гръб, върху тревата на двора, да наблюдавам едрите звезди и да си
представям, как един ден ще се разхождам на някоя от тях…
По-късно, когато видях учителя ми по физическо, как грижливо си пази часовника, мечтаех да си купя часовник. Пораснах и от първата си заплата, вече задължително трябваше
да имам часовник… Този проклет часовник изяде всичките
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ми мечти и времето ми за живот изяде… До там я докарахме; да работим работата, която не ни харесва, да ядем евтина храна, и да купуваме скъпи дрънкулки, които ни обсебват… Вече не мечтая. Скоро май ще тръгна да осъществя
първата си мечта от детството…
Не можете да ме попитате, въображаеми приятелю, но знам, че се съмнявате вече. Не мразих нито съдбата си, нито хората, които ме заобикаляха! Макар
да знаех, че няма нищо по артистично от това човек да каже, че обича хората.
Приемах света, такъв какъвто е, дори от заръките на дядо, омразата ми към
себеподобните се превърна във вдъхновение. И за да не отнеса в гроба тревогите и страховете си от часовника, който на всичко отгоре броеше и времето
ми за живот, реших да ги съхраня върху белият лист… Не бързай да си мислиш,
че съм добър човек. През целият си живот съм стискал зъби… Точно това ми
заръча и дядо: Да не се опитвам да раздавам справедливост. „Кривото дърво,
синко, ме подсещаше от време-навреме, живее по-дълго, правото го секат за
материал…“ Не съм добър, но поне разбрах колко мога да бъда лош. С апетит
бих ограбил банка, но да бръкна в джоба на човек, още по-малко в душата му
– никога! Не, не като слугите на Бога… Виж, ако се съмняваш, че съм вървял
след някого, и тук грешиш! Страхувах се да вървя и пред тълпата… Не-не, не, че
не знаех пътя! Тъкмо, защото знаех верният път, се страхувах да не ме сгазят.
Незрящата тълпа, по-бързо се ориентира в тъмното. И когато види светлина,
мачка всичко пред себе си… Но моля ви!.. Казах; не мразих никого, но и не
мислете, че бях във възторг от хората. Да! Просто отбягвах всеки спор… Стига
бе! Не, че нямах отговори на човешките ни прищевки, но нямаше кой да ме
чуе. Всички край мен искаха да са вечни, а не можеха да бъдат постоянни един
миг… Да си призная съжалявах стадото, от което бях част, но не ставах нито за
негов пастир, нито за водач…“
Ако средно статистическият човек не е съгласен, че е роб, на млади години
момчето се замисля: „Кое го кара да прави това, което прави?“ И само си отговаря: „Бедата, май не е в това, че всички, дето щъкаме по земята сме роби, а че
с мечтите и надеждите си, всички искаме да летим, а стомасите и очите ни са
ненаситни… Прав беше дядо: „Ние хората умираме в преследване на бъдеще
и богатство, синко, повтаряше ми стареца, а птиците летят, защото търсят само
храна…“ Това съждение ме накара да се зачета в тези старателно изписани
редове…
Но нали всяко литературно произведение е лист откъснат от нечии живот.
Нека започна да прелиствам страница по страница, ред по ред на това мълча-
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ние превърнало един живот в тишина – „Стискане на зъби“, както го нарича
самият автор.
„Да възкресиш това, което умира в тебе, докато си жив, само то има значение“, пише младият работник. По всичко личи, че автора на тези редове не е
нито благороден, нито великодушен, най-малко духовен… Да-да, едно младо
депресирано момче. Вместо за себе си, той се е безпокоял за хората… Ама,
разбира се! Такива хора, тълпата обикновено ги вземат за луди. Какъв да е?..
И той е бил „хората“, а „стремежа на всяко общество, пише самият Коко покъсно, не е ли стремеж на лудите, към луди цели?“ Не казва полуделите! Той
знае, че обществото води скучен живот, и няма как да полудее… Така е! „Самата скука в този свят е най-страшното безумие, пише автора, самият живот е
една голяма кахърна депресия… „Всички търсим великите хора, а намираме
само маймуните на техния идеал.“ – прочел някъде тази мисъл и въздъхнал.
„Де да можех да се освободя от товара, който ме смачква и да ми останат малко сили да нося само себе си и да ми е леко през житейски път. “
Да седне да пише човек, макар и доноси, си мислех пък аз, докато четях
тези редове, не е професия, а душевна диагноза, скъпи читателю, Обичам тези
тревожни зевзеци, чиито мълчаливи сърца крещят, а те се лутат в лабиринта
на своя ум… Благоразумни със себе си, луди за тълпата, дето дори не могат да
полудеят… Този човек е знаел, че с нищо не може да промени света. Но надвесен над белият лист, да запишеш всички тревоги и ядове, които го хвърлят в
лудост, през целият си живот поне е променял себе си. Кога и как е отпътувал
към звездите, един Бог знае… Намерих тези изписани тетрадки, един живот
роман, изпълнен с грижи и тревоги изхвърлен на бунището… Такива мъже,
вместо да са всичко за хората, стават всичко за някого и забравят не само, че
са родени да живеят, ами престават и да живеят.Не искам да се намесван в текста, но се налага да добавя още няколко важни подробности: Автора на тези
записки е бил на две години, когато свършва втората световна война. Оставил
три невръстни деца, като по чудо, баща му се завръща жив и здрав от кървавата епопея на река Драва. „Божа работа!“ – зарадвал се дядо му, щом видял сина си жив. Няколко години по-късно, когато започва колективизацията,
баща му проклинал късмета си, че се е измъкнал жив. „Дързостта му беше посилна от търпението“. – пише момчето за баща си. „Смелите герои след победата не са удобни вече на водачите…“ – рекъл дядо му. Не послушал мъдрият
си баща, героя от войната. Една нощ, го повикали в управлението за справка и
не се върнал… Но това са исторически факти, ще ги прескоча. „Каузите, както
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ни правят герои, така ни правят и горките… Не можем да променим нищо…“
– пише младият автор на записките. „- Героите на всички победи са много, но
са мъртви! – рекъл дядо му, когато поотраснал. – Няма благородни каузи,
синко, има убедени глупаци в тях. Трябва да се радваш, че някой те е довел
на този свят. Стъпвай здраво на краката си и се вземи в ръце! Съдбата е твоя
грижа, момче. Не е важно по кой път ще вървиш. Ако не си избереш посока,
много дълго ще се луташ, в краткият си живот… Не мрази хората, но и не бъди
във възторг от тях. – предупредил го старият му дядо. – Не допускай главата да
ти създава проблеми, и не се осланяй на късмет си, защото няма да разбереш
кой си.“
Майка му се поболяла, на свой ред и тя си отишла, от този свят… Изпратила
децата си, баба му покрила мъката с черната забрадка, но след месец два, и
тя ги последвала… „Къщата опустя. Сестра ми се омъжи. Брат ми завърши УТР
и остана в града…“ – пише младият автор на тези записки. „Щом ни отнеха
земята, и ти синко нямаш работа на село. Върви и ти в града! Ако те мързи да
работиш, изучи добре законите, стани разбойник, крадец… Ако искаш да командваш, трябва да се научиш да убиваш… Тя, олум, лошотията е вътре в нас,
зависи на коя страница ще отвориш указанието на Бог, как да си служиш с ума.
В големият град и в казаните да се рови едно младо момче, залъка ще му е посладък, отколкото да работи нечия земя, от сутрин до вечер за единият хляб…“
Послушал дядо си и дошъл в града.

MOPE

ВЕЧЕР В СРЕБЪРНА
Смрачава. Сребърна сребрее
и сребърно звъни тръстика,
а въздухът от кадифе е.
Замлъкват песни. Става тихо.
И пеликанът от водите
излита като боинг тежко,
понесъл в гуша към звездите
души на риби в лунни дрешки.
Съблича потна шир небето
във жадни пазви за да пусне
духът на Сребърна да свети
в среброто на прохладни люспи.

ЛЮБЕНА ЖЕНА
Гърдите си щастливи носи,
извива кръст и задниче подмята,
а под петичките й боси
с усмивка се върти земята.

МОЛИТВА
Тя има милион лунички
под рижия си небосвод.
О, Боже, за да ги целуне всички,
за всяка дай му ден живот!
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МОРЕ
Вдигам бързи платна да напусна
суетата над плажа надвиснала –
колко сол се втвърдява по устните,
как внезапен на бриза е изстрелът!
От вълна на вълна – все към изгрева –
гоня вятъра, бягам от себе си.
Мами бездната – светла и гиздава,
с преобърнати ниви и хребети.
И завиждам, че някой по картата
преди мен разчертал е маршрутите,
с книжни кораби от букварчето
в ураган и в безветрие лутал се.
Ще опитам до колко копнежът ми
има сили да стигне екватора.
...Или пак ще се хвана във мрежите
на попътните песни на вятъра.

ЗВЕЗДНИЯТ РУЧЕЙ
Мама ли пее или нощта е
влязла в душата ми, сякаш с памуче,
ала тихо и чисто чертае
своя светъл път звездният ручей
да събуди с лъча си момчето
със косици от слънце и слама
за да слуша гласа от небето:
- Мама пее... Пее ми мама!
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ГЕРГЬОВДЕН
Молитвата на хлорофила
чу Бог и свойто чудо прати –
със сребърни игли съшива
дъждът небето и земята.
Огрява слънцето по пладне
за да целуне плодни ниви.
Кръвта на жертвеното агне
съедини днес всички живи.
Със буково листо закичен,
на бял кон свети Георги язди.
И аз, като в библейска притча,
за син скиталец вдигам празник.

ХУБАВО МОМИЧЕ

На Софи

Така – с коси от тишина по-гъсти,
с очи от тишината по-дълбоки,
с по-дълги и от тишината пръсти,
си като струна.
Кой ще те докосне –
да звъннеш –
от дъжда по-тънко,
по-късо от подскока на врабчето,
но той от звън
безсънен да осъмва.
И само тишината да му свети.
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Роден
на
08.10.1970 г. в Шумен. До 27-годишна
възраст е живял в
Ямбол, след което
се озовава отново
в Шумен. Този път
за дълго. Завършва
социална педагогика в Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”. Доктор по социална педагогика
(2012). Живял е още
и в Пловдив, а към
момента битува в
Карнобат. Вероятно това го прави
жител на половин
България. Автор е
на осем стихосбирки. Носител е на
множество национални литературни
награди. Редактор
и съставител на
редица
поетични
книги, литературни
сборници и алманаси.

старицата и текста
когато автобусът закъснява
тя започва да чете Рембо.
томчето е колкото дланта ѝ,
капелата му хвърля сянка,
не виждам нищо от очите,
но мога сляпо да се закълна,
че бръчките по бузите и устните
се стичат право в текста.
после автобусът рязко очертава
времето, в което пуши и дрънчи.
помагам и да стъпва колебливо.
сядам на последна пейка сам.
гледам сградите с плакати и графити,
рекламите, които стрелят
право в главния ми мозък
и улучват рано или късно.
било е толкова прекрасно
преди век и половина,
когато привилегия да пишат
са имали малцина.

писмо до небето
ТОНИ
ТЕЛЛАЛОВ

мамо, добре съм
и вече знам какво
искаше да кажеш.
няма да се прибера.
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клошарят, който приближава
самотата му отива и е във синхрон
с жълтите мустаци и връвта, с която,
ту си връзва гащите, ту балона на детенце в парка.
разказва дълго на младежите истории,
които ги разсмиват на неправилното място.
има няколко балтона и напролет ги подрежда,
край шосетата на изходите на града.
за да са му под ръка на идване, на тръгване,
на зимата и всяко бебе-таралеж,
което го е страх да прекоси асфалта.
веднъж нахрани възрастно момиче
с жълъди, намерени под есента
и тя живя със него чак до сутринта,
на пейка в липово убежище.
после тя пое по летен склон,
а той смени квартирата –
внезапно беше взел
да предпочита кестени.

***
колко много самота прозира
в дните
в нощите
в кръчмите
в сърцата на заклетите борци
със бикове и други тикове
любители на скорости
на стръмните жени
на хранене за вечни времена
на странните влечуги
чакат
първо вечерта
а после сутринта
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защото нямат друго
за очакване
колко много самота прозира
във това очакване
животът да приключи

* * *
на верандата отсреща
пее пияна жена
за отминалите шансове,
за изкълчените глезени,
които вече не стоят на токчета
16 сантиметра.
той и казва, че пее фалшиво,
а аз си мисля,
защо не вземат да млъкнат и двамата,
за да послушат нощта.
щурците, чакалите, котките,
особено котките,
знаят как стават нещата.
нищо ново под Слънцето.
болка!
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другата река
реката, край която не съм бродил
и никога не съм се взирал в нейните мъгли.
реката, във която не съм плувал
и никога не съм пресичал, въпреки надигналата се вода,
навярно носи кал и пясък,
носи гниещи легенди,
трупове на пренебрегнати мечти,
натам където аз съм тръгнал.
някой ден ще стигна до брега ѝ,
през наносите неживян живот ще мина
като остарял от глупост рицар,
пробягал ера подир ера
и стъпил върху здрава суха почва,
безброй огньове лагерни ще видя,
с мъже, които в пламъка се взират.
един от тях ще се изправи,
ще хвърли меча си и дрехите,
гербът си, перото и мастилото
и в огъня ще влезе гол и сам.
другарите му ще посочат
неговия безнадеждно празен пън
и свойски ще ми кажат: сядай!
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Родена и живее
в Кюстендил. Завършила е Икономически факултет
на ЮЗУ „Неофит
Рилски”. Работи във
финансова институция. Нейни стихове са включени в
български и чуждестранни поетични
алманаси.
Автор на поетичните
книги
„Неща за обичане”
(2015) и “Е.” (2017).

СЕЛЦЕ
Има си
бахчи
мегдан
гробище –
по-голямо от него.

КЪМ НИКЪДЕ
пустота лениво маха с опашка
ни куче
минава край слепите къщи
само копривата
наглежда двора
на училище бездетно.

ГЛАД И ЖАЖДА

СВЕТЛА
РАДКОВА

По-лек от вода,
от нарязана болка по-тежък,
в тунела на сънища непроменими –
спомен несбогуван.
С лице на прошка.
Татко е.
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НА БАИРА
под дърво
над камък
селце –
кости и кожа
едва удържа каруцата
на живота съдран
кураж си дава:
И сам раят е рай.
Камъче
дето по надолното чака
невинно припява:
И ада, и ада.

БЪРЗАМЕ
Варосвам
дръвчетата на двора.
Татко
облаците в Рая.
Пролет е.

ЕДВА НАБОЛО ЗЕЛЕНО
сянка и панта подпира
на изсъхнала къща.
Памет е.
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И БЕЗ ДРУГО
не иска нищо
неизтребима
увива живота
и го обикаля
сянка му е

ДА НАМЕРИШ
път от думи,
ключ от написано,
хляб от стихове –
не е истина.
И лъжа не е.
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приумиците на смъртта в жегата
смъртта броди нощем
по прашните улици
след като цял ден
е спала на сянка под узрелите джанки
още и сладни по устните
но вече надушва кръв
тя отдавна не е онзи скелет с косата
има съвременен образ на млада жена
с пищни устни
и пухкави бели ръце
отбягва да се претоварва денем
заради жегите
обича предизвикателствата
не е удоволствие да отнесеш някого
който те чака от месеци
има странни приумици
питайте Сарамагу
нощем преди разсъмване
е хладно и тихо
прахта хлипа
под босите и нозе
кой ще ти слуша прахта
ето ти бял объл камък
пасва на младата ти ръка
хей момче
удряй удряй удряй
всичко е в удара
обичта и омразата
болката вярата и неверието
врелия ненаситен гняв
към света и покварените му жители
към всички
към всеки
към пожара
разпален в собствения ти мозък
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Родена в Ст.
Загора, завършва
ВТУ “Св.св. Кирил и
Методий“, специалност английска
филология
Автор на поетичната
книга
– „Вторникът е
зелен”, една книга
с лимърици – „99
лимърика с български привкус”, един
сборник с разкази
–
„Плетачката“,
стихосбирките
„ОцеНяване на видовете“ и „Помпейско червено“.
Публикувала е
преводи на Вл. Висоцки, Р. Рожденственски, Марсианските поети /UK/ в
сп. „Факел”, ”Литературен вестник”,
сп.”Море”. Печатала е свои творби в
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Преводи на нейни творби са излизали на английски,
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и персийски език.

ЖИВКА
ИВАНОВА
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дай ми сега
това смачкано кърваво още топло тяло
да го прегърна
да си го отнеса
после ще дойда за теб

ода за ореха
о, прекрасен кичест орех
клекнал като квачка в канавката
празно е под крилата ти
пътищата са слепи
само ти махат с вятъра си
тревата е излязла на слънце
хората профучават
яхнали ярко его
не им трябвала сянка
единствено дребен жълт багер
гризе корени
хърка и се промъква
след малко ще се катурнеш
и никой
дори неродените ти пилци
няма да искат да ги пази
квачка
без крака

MOPE

да те подуши Матилда
звучи сякаш
Матилда е дребен гол пинчър
който се дере от лай на алеята
поне на пет метра от теб
просто защото умира от страх
при вида на
бягащата насреща му фигура в анцуг
със затапени от слушалки уши
или
добродушна вълнеста шотландска овчарка
която пъха остра любопитна муцуна
между ръба на дънките
и маратонките ти
иска да ти близне чорапа
и да отскочи
за да си играете
Матилда
хубаво име
има мелодия в него
само ония
които четат Драго Янчар
настръхват
и си представят
заскрежените борове
пълзящите между тях
униформи в два цвята
натъпкани до краен предел
с отчаяние и безразсъдство
да се дебнат
по човешки
сърцата им да се вледеняват
от дъха на Матилда
а душите им
да избухват от страх и злост
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пак и пак
докато по земята
се заселят
само
празните униформи
------------------------------------------

„да те подуши Матилда“ = да се разминеш на косъм със смъртта /Драго Янчар, „И любовта също“/

да счупиш костилка от кайсия
искам да съм ядка от кайсия
да се свия в тъмното на себе си
ти да си костилката триръбеста
и мълчания да ми постилаш
някой да ме хвърли сред косите
чернопръхкави на изорана нива
фибите й сламени да пукат
да ме близне споменът
за гущерче
искам да забравя сока дъхав
да не ми тежи онази
месеста оранжева обвивка
на говорене и на споделяне
нито пък червените й лунички
нека всички пътища напечени
кашляйки да плюят маранята си
да препиват с грохот и обичане
аз ще си люлея тишината
ще си чакам гърбавите есени
стъклените зими - бели кучета
на протяжни пролети
елените
ако искаш
мога да покълна
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или
мога бавно
да отровя
някого
който
преднамерено
те счупи

щедрост
старостта
ти връща изхарчените
безумни нощи
с лихвите
щедро добавя
и дни
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Професор д.ф.н.
в Института за литература към Българската академия
на науките. Неговият основен научен
интерес е към философията на Чарлс С.
Пърс, чиято теория
ползва в книгата
си
Conceptualizing
Metaphors.
On
Charles
Peirce’s
Marginalia, публикувана в лондонското
издателство
Routledge през 2006,
преиздадена през
2014. Книгата е
преведена на японски език и отпечатана от издателството Keiso-shobo
Ltd. в Токио през
2012.
Младенов
преподава в много
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проф. Иван Младенов е гост-лектор
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ИВАН
МЛАДЕНОВ

Откъс от романа "Раз/сдвоение"
ПРОЛОГ

Кораб пори океана към пазвите на нощта. Облаците светкавици и дъжд разплискват. Небесният гръм няма в какво да
се блъсне, барабани-многоточия свода обхождат. Като кит по
водните билà корабът се хлъзга, килът му лъсва, прострелян от
лунни тирета. Илюминатори – взривени гюлета примигват. Или
всичко замира, люлеенето застива и незнайно е скок ли ще последва, или бяг по водните алеи. Писък под корпуса скрижали
разлиства.
Това не е „Титаник“ от глъбините погълнат, а кораб реплика,
по-малък. Моторът му не е парна турбина, а от мед обвит хибрид-хербарий, от слънцето и от вълнението зареждан. Задачата му не е с нов рекорд през голямата вода пътници да превежда и с комфорт да изкушава. Този „Титаник“ е метафора и факт,
кълбо от загадки понесъл. Той е измислен и истински, чужд и
неизвестен. Този „Титаник“ може и да не потъне, но няма да
оцелее. Вълни ще разгръща, ще звънти и проблясва, нощта ще
гони и няма да посреща изгрев. Друга е неговата мисия. Засега
пътниците я не подозират, опасения нямат, макар да чакат изненада. Затова бясно флиртуват, нищо че младостта им е назад,
не познават умора, чаши с пукащ лед стискат, имена на погледите дават, аромати на ласките подушват, като за последно се
влюбват. Пътниците на „Титаник“ до сетния нит подновен, но
и такъв, какъвто от Саутхамптън за Ню Йорк потегля. Онези ли
са от деня на катастрофата, други, или същите? Ерих Мария Ремарк и Пол Томас Ман, Вирджиния Улф, Рилке с тъмен поглед,
забравеният Фреге, Витгенщайн, Лизе Майтнер, Мария Райтер,
артистите Лале Андерсен, Юси Бьорлинг, Зара Леандер. Те ли
са? Художниците Магрит, Емил Нолде, композиторът Едвард
Григ е тук, съпругата му също. Казината просветват, но нямат
шанс пред жадните жени, които от ъглите дебнат, уюта с поли
обират и с локви от съблазън. Харесвани са и не спират да канят
или отказват с обещание и утаено в очите им разкаяние. Униформите на екипажа ги привличат и умът на хора, тук попадна-
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ли незнайно. Вълнува ги мястото и корабът от сумрака изплувал. Възбужда ги заплахата на сантиметри от луксозните тапети с лиани от звуци на роял размесени.
Соул оттогава с лъх наркотичен, който разголва, без да съблича. „Болеро“ в стон
замръзнал, Сибелиус, Рахманинов, Глук и само не Шопен, цвят „капки мока“. Срещи нефатални. Няма лампи, на коридорите фурнирът от само себе си свети. Под
таваните от кедър светлината е по-ярка, там ангелчета се гонят. На балкон като
обърната камбана музиканти въздуха освежават. Но защо са всички анонимни?
Жени в рокли от непознати марки. Пианист шармантен спиричуъли вае. Мимолетни. Блус – синьо и тъжно.
Като от Хундертвасер изписан е този „Титаник“, вътрешността му на пръстен
прилича с камък и чалма. Три златни минарета над палубата греят. Пръстен, чиято
дъга времето заскобява. Прозрачен похлупак кораба покрива. Не от стъкло, гладък и без цвят. Жив, осезава.
Корабът е метафора над друга спусната по-стара, над устрема на Падналия ангел, над пещерата край Рихаб, на Дедал и сина му Икар, и на най-големия грях, с
Бога приравняването. На живота прослава и на земния път целта забравена. Той
е катедрала. Катакомба под „Пале Гарние“, кула на Мон Сен Мишел, градина на
Моне, поезия бълбукаща. „Титаник“, който не пристига. Заминава. На пристанища
спира кратко. Без да е бил, отплавал. Но е навред, завъртял се умно, безпардонно. Саксофон с контрабас. Дисонанс, какъвто след любов отзвучава. Старомодно.
Тронно.
I.
ГОЛЕМИТЕ

Appoggiatura

ХЛАДИЛНИКЪТ

Събира ни хладилникът на моя приятелка. Купила го е същия ден, но не го
е инсталирала, защото не може, няма сила, а и се изискват технически умения,
каквито тя не притежава. Затова ни моли да минем у тях и да ѝ помогнем. Доста
пийнали тътрузим този хладилник няколко души, накланяме го настрани, подпираме го, накрая някак го монтираме. За съжаление, не можем да си получим наг
радата – още пиене, – защото заспиваме. Приятелката ми си е вкъщи, а нас ни
чака нощта. Може би от виното още във входа, докато излизаме, започваме да се
целуваме като гимназисти. В лятната нощ вече знаем – обичаме се. Желаем се.
Неистово, както никога досега не се е случвало на никого от двамата. Минаваме
през обичайното „У нас или у вас?“, мога да си го позволя – жена ми за пореден
път ме е напуснала, едно от нейните безбройни бягства. Отиваме у тях.
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В светлата нощ роклята ѝ се плъзва като лунен лъч от рамената и открива две
ангелски крила над гърдите ѝ. Носи симетрично скосен бял сутиен, игриво накъдрен отгоре; не палим лампа, не търсим опора, срутваме се в бездната на страстта
си, която ни залюлява без обещание за приземяване. Телата ни се впиват едно
в друго, не откриват всички дълбини и рифове, потъват като обречени кораби.
Имаме толкова неотдадена нежност, че никакви пози или изтънченост не ни привличат, искаме само да сме един в друг и това да не свършва. Желанието ни не
може да се изговори, изпише, изтанцува. Страстта не ни пуска за нищо различно
от себе си. Трудно ми е да възстановя в съзнанието си уредбата на дома ѝ, знам
само, че е чисто и приятно. Леглото ѝ е тясно, не можем да лежим един до друг.
Тя носи бельото, което ме възбужда най-много: фино, с цветни орнаменти, бяло.
След време опитва други цветове, но без същия успех. Всичко в мен звънти – искам я, опитвам я, тя все се изплъзва, увивайки се около моите твърдини. Същото е
и за нея, усещам го. Тялото ѝ ми напомня хладилника, с който се борим допреди
малко – блестящо, гладко, канелено, току-що се е върнала от море. Отделяме се
след много часове и аз пожелавам да си тръгна, а тя не ме спира. Утрото е близо,
но не искам да се будя до нея, да я харесвам по друг начин; това идва после.
Таксито кара жена с хубава фигура, задраскана от предпазния колан през гърдите. Флиртува с мен – не вулгарно, опитно. Описва сексуалните игри с любовника си, подчертавайки колко доволен оставал всеки път. Имам чувството, че знае
всичко за нощните ми часове, всъщност убеден съм. Подушила ме е, без да знае
каквото и да е за мен. Пристъпил съм праг, около мен е лумнала светлина и молекулите, от които съм съставен, се променили. Може да е от тестостерона, напиращ
от порите ми. Или от синьото електричество. Шофирането ѝ е „секси“, колата танцува, жената сменя скоростите, а дланта ѝ се отърква в панталона ми на необичайно място, в това време очите ѝ блясват, извръща глава, а косите ѝ ме перват по
лицето. Избира път с много завои и жестовете ѝ се учестяват. Не спира да говори ту
протяжно, ту накъсано. Откъсва ми квитанцията, удължава устни, докато ми казва,
че там е телефонът ѝ. Изхвърлям я.
На другия ден около обяд тя ми изпраща кратко съобщение без съдържание.
Трябва да се видим. Разбира се. Нямам търпение да разбера на дневна светлина
какво ме носи към нея без обичайната лека досада. И най-важното, как така изговаряме едни и същи неща, как така мислим заедно! Трябва да я видя на живо
и да се разочаровам до обичайната степен, че да овладея сетивата си и те да не
ме подведат, така става. Сядаме на кафе, увиваме ръце, а тя ме моли да спрем
дотук. Да не се виждаме повече. Да скъсаме, ако така може да се каже след еднаединствена нощ. Моментално се съгласявам, изпитвам същото като нея, нередна
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е такава близост и двамата долавяме опасност. Облекчени сме, а скъсването ни
на шега избива. Тя от него своето любовно име създава, частица за раздяла и
котешко мъркане. Буква заменя от първата сричка, получава се „целувка“, аз от
втората променям друга, кръстното ѝ име излиза, съединяваме ги – Кисмар. Учтиво пожелавам да я изпратя, учтиво тя кимва, а когато стигаме дома ѝ, няма съмнение – ще се любим. И двамата сме си въобразили, че сега ще се разочароваме
и по-лесно ще сложим край. Не сме първа младост, аз съм в разпадащ се брак, тя
има зад гърба си два развода, починал съпруг и три деца. И пак същото – страстта
ни приема в своя алков, току-що устроен за момче и момиче, влюбени за първи
път, открили своя булевард, водещ към градина с езеро и лодки. А светлината
ръси телата ни с многоточия от извивки и плете безгрижие гъсто като сянка. Прави
ни необикновено весели и щастливи. Не влагаме старание, не ползваме техники,
нито фантазия, нямаме нужда от нищо освен от една магнетична другост, която
скоро като припомнена чуждост припознаваме. Друга, присъстваща в споменното „сега“. Не както при déjà vu, когато ни облъхва познатост за място, където никога не сме били, а ясна непознатост, която изплува в емоционалната памет като
спомнена. Спомнена чуждост. Наша, без да принадлежи на никого от двама ни.
Единствена, макар и двойна. Аз съм „ние“, тя – „нас“.
Докато пътувам към нея, вярвам, че летя; както, убеден съм, това ми се е случвало като дете. Прекосявам площад с огромна сграда по средата, приличаща на
кашалот, улица с много коли, вървя по тротоар покрай олющени кооперации и
вече не стъпвам, този отрязък ми се губи, не помня как го изминавам. Апартаментът ѝ се намира в стар блок на предпоследния етаж. Изкачвам стръмните стълби
с възторг, предвкусвайки тялото ѝ; никога не ми стигат устните, косите, очите, мисля я като цялото ѝ тяло, това, че ще говорим, говорим, говорим, не непременно
с думи. Тя вече ме чака зад открехната врата.
– Извинете, вие бяхте...?
– О, прощавайте, сгрешил съм апартамента.
– Е, нищо, така и така сте вече тук, влезте – докато разменяме тази шега се
вкопчваме един в друг и я събличам. Тя е направила чуден сладкиш, който „трябва да се опита, докато е топъл“, но вече сме в леглото.
Само в началото се чудя, че когато най-после сядаме един в друг в дълбокия
фотьойл, тя пуска на грамофона същата музика, която слушам вкъщи, чете „моите“ книги и нямаме различни вкусове, които иначе са капризни. Класика, малко джаз, нещо френско, старо италианско, аз привнасям скандинавска екзотика.
Апартаментът ѝ е с продълговат хол, светла кухня, гигантска тераса, спалня, която
тя използва за работно място. Едва във втората половина на месеца излизаме
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на просторния балкон с бутилка вино, което никога не довършваме, страстта ни
запокитва обратно във вътрешността, преди някой съсед да е завидял на буржоазното ни благополучие. Никъде не ходим в онзи първи месец, страстта ни не би го
позволила, не отиваме дори на кино или на гости, впрочем за последното има и
друга причина: не мога да се показвам с нея.
Нейното Аз е разпръснато из дома ѝ, обирам го от стени и прозорци като каймак, омотавам се с него, вълнообразни петолиния ме обгръщат, доближавам вкусния сладкиш с печена ябълка, отпускам се на стола пред книга, нито веднъж не
заваля, а щеше да попие капките ненаситност от клепачите ни, кафето промива
отстъплението на пръстите, коняка разреждаме със старо разкаяние. Напиваме
се с коктейл от нас сдвояван и в мигове вакуумни не спираме да попадаме. Това,
което не проумяваме, е как така не сме се познавали – нали има прозорци, които
са гледали към нас, стени, през които сме минавали, небеса, в които сме се опознавали, и паркове със свежест, която ни е изумявала. Нейното „нас“ и моето „ние“
през тътнещи магистрали и замълчавания се разминавали. Нашият миг сме улучили, а той ни окуражава, че няма да ни се присмива, ще е моето „ние“ в нейното
„нас – отминаване“. Мигът, в който пропадаме...
Тя скъсва с мен.
„СУРИЕЛ“

Не трябва да има вибрации, достатъчно опити са извършени с гигантското витло, за да се намали ъгълът на прикрепване, при който въртенето не се предава на
корпуса. И все пак вибрации има – ако се докосне лъщящата ламперия, по върховете на пръстите бодежи протичат като от жива мисъл. Вътрешността на кораба
на православна катедрала прилича с ар нуво тавани, които блестят, сякаш с какао
намазани. Извивките на перилата в долната част с бронзова скулптура свършват, а
в горната – с кадилница от разтекли се петолиния. Вратите без звук се захлопват.
Всеки детайл е за ръката създаден, която го докосва. Това е обвивката на кораба.
Пасажерите могат извън нея да излизат и да се разхождат из куполно-остъклените палуби. Подходите към апартаментите и залите не са коридори, а криволичещи улички. Не се върви по паркет или килим. Начесто изникват площадчета с
настилка от павета и къщи със средновековни фасади, а умни машини следят въздухът извън домовете да е различен. Невидими отвори общия лъх на благочестие
поддържат. Топлината не се натрапва, гали. Игралните помещения са по високите
палуби. В остъклената част на вратите медни нишки са вписани. Ресторантите напомнят китайски чайни. Сякаш навсякъде доминираща домакиня шета, която на
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собствен ред държи, но с неясни правила. Като че ли на всеки лично правилата
доверява, но разрешава отклонения. Залите са шест: Кристиания, Хагеланд, Фугалия, Хаугесунд, Апулия, Арисби. Във всяка стоящ часовник без украса времето
брои. Зеленината е по английски разюздана. По стените висят дипломи с латински абревиатури. Сладкарници с масички пред витрините се редуват. На първата
палуба са гимнастическите салони с басейните, кината, двата театъра и оперната
зала. Името на този кораб не е съвсем „Титаник“, той е кръстен „Свети АрхангелМихаил“, но помежду си пътниците го наричат „Суриел“, понякога „Уриел“ или
„Суруфел“, рядко, когато никой не ги слуша, му казват „Амнедиел“. Те са малко
и макар на пръв поглед да няма нищо необичайно във вида им, нещо не е както
трябва. Облеклото им е извънвременно дори при дамите. Стои им добре, но и
като униформа. И мъжете, и жените са облечени един нюанс под елегантното,
което ги прави да изглеждат като заможни пролетарии. Очите им са без зрителен
ъгъл, сякаш фотографски бленди. Когато върху някого спират, той усеща погледа,
дори да е с гръб, а дамите твърдят, че миризми с очи подушват. Не изпъкват, ако
трябва да се опише някой, ще се получи разказ с възклицания.
Събират се в Арисби, която е библиотека и читалня, стените ѝ са догоре запълнени с книги. Обикновено тук масите са разпръснати, но сега са събрани и
образуват една голяма, а креслата са наредени около нея. Залата е осветена от
плафониери в ромбоидни розетки. Издържана е в състарено бяло в средата с крепяща колона с йонийски капител. Цяла стена е в прозорци с тъмночервени арки,
а в срещуположната е вградена камина с фриз.
Пристигат две дами и трима господа. Носят журнали и писалки. Аз съм един
от тях, с нищо не се отличавам. На кораба съм неизвестно откога, имам в емоционалната си памет опит складиран, вероятно моят. Е, знам на плаването целта.
Донякъде. Знам и че успехът ни на едно изречение виси. Търсим отклонена мисъл – за сравнение, музика, цвят, тишина и точка за яснота. Природата е изгубила
яркост, мисленето – акустика, изкуството – обем. Нужно е да се поднови историята. Слово да отприщи четенето, да върне паметта за отношение. От улея мисленето да отскочи.
Липсват обичайните типажи на сбирката. Една жена се отличава, макар че и
тя се движи на дъги, сякаш нещо невидимо заобикаля. Облечена е с прилепнала
рокля в изпепелена охра, с цип от горе до долу, с гердан от едри мъниста и шапка.
Пред лицето ѝ се спуска воалетка, от скулите надолу е стръмно, трапчинки отделят сякаш с музикална пауза правилните устни. Усмивката ѝ е осветена от очите,
замрежени с медни нишки. Това е Мария Райтер1 – „Мими“ или „Мици“, както я
1

Maria Reiter (1911–1992). Първата любима на фюрера.

182

MOPE

знаят пътниците. Заредена е с очакване като другите: Магрит, Томас Ман, Рилке,
Лизе Майтнер1, Ремарк, Зара Леандър, Емил Нолде2, почти пред всяко име изричат „доктор“ или „професор“. Не и пред това на Мими. Тя не принадлежи нито към
академичната, нито към артистичната група, но не е и от обичайните любители с
хоби на подобни форуми да присъстват. Очите ѝ са готови темата да ги погълне.
Влизат днешните водещи, това са Фреге и Витгенщайн с един човек от Кардиф,
специалист по британски емпирицизъм. Като че ли главният е един професор по
теология, за когото не става ясно откъде е. Пръв той заговаря, името му не буди
никакви асоциации, Винфрид Сеговия. Тясната му специалност според представилия го Фреге е философия на Византия, но някой подхвърля, че има и специализация по психология. На ръст среден, суховат, с остри черти – човек, който не би се
отличил измежду трима, ако не е изразът на лицето му, приканващ събеседника
да се съгласи с нещо непристойно. Професорът е около шейсетте, с плешивина и
останала коса около ушите и над челото. Подвижен с всички части на тялото си,
които, докато се концентрира, сякаш заемат позиции. Той разхвърля пред себе си
купчина листа и започва да чете, но скоро се отказва, обляга се на стола и заговаря: „Ще посетим места, в които спира дъхът и плисва покой, а мигът замръзва,
капнал в опал. Ще погледнем капката срещу светлината на единствено изречение,
което може да я съживи, за да докажем пълно и безостатъчно, че ангелите съществуват!“
ПРЕДИ ВРЕМЕТО

Ангелите са прорези към светлината

– Съществува една загадка отпреди измерването на времето, когато знанието
още не се осъзнава като ценност, а именно – грях ли е да се стремим към него?
Грях е да трупаме знание, защото това е възгордяване, но е единственият път към
богопознание. Отдавна Църквата дава отговор на това противоречие в присъщия
ѝ стил – трябва да бъдем водени към знанието, а пътят ще ни помогне да изкачим
небесната стълба. Глаголът да застине в причастие. А рвението остава двусмислено, добре е да го има, но да не е прекомерно. Любовта протяга ръка на знанието,
а то извежда към Бога, който е истина. Така истината е безусловна, но пътят към
нея може и да е погрешен. С това е положен фундаментът на най-тъмната загадка,
научаването на истината не се състои само от верни ходове. Последиците също
Elise (Lise) Meitner (1878–1968).
Emil Nolde (роден Emil Hansen; 1867–1956).
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са объркани, макар и достатъчно разисквани, мъдростта е лична, няма мъдри
общности, държави или нации. Единствено Църквата обединява пътищата към
знанието. Затова не е добро оспорването ѝ като посредник между вярващия и
Бога. Църквата е библиотека за молитви, памет за грешните стъпки по небесната
стълба. Но и в Църквата не стихват победите, пораженията, тълкуването на личните примери на светците за това как се постига знанието, как се съхранява, предава
и нараства. В това ниво е заложено първото противоречие, трупането на факти
ценност ли е, или по-важно е да се знае как се стига до тях? По жлебовете на
мисловните навици? Как получаваме знание, чрез интуиция или разсъждение?
А любовта? Една ли е? Може ли да се усъвършенства? С усърдие? С усилие? Или
трябва да е наивна, както е според Исус? Да си задаваме ли въпроси за нея? Или
да се оставим на божествената ѝ същност, без да се питаме къде ще ни отведе?
Защо човек все се пита това, откакто знанието се осъзнава като средство за оцеляване и постигане на благополучие? За да си отговорим, ще трябва да се върнем
назад до елементите (началата) на знанието. И да започнем отново.
Този увод на проф. Сеговия не вещае изумителния скок, който следва.
– Малко подвеждащо за обекти на познанието Платон избира идеи от математиката и по-точно от геометрията; да си припомним урока на Сократ, даден на
неукия роб на Менон, който се оказва, че някак познава геометричните фигури
отпреди обучението.
– Неоплатонистите обогатяват идеите с ново съдържание, но все още в сянката
на аристотелизма до началото на Ренесанса, когато геометрията и възникналите
науки връщат интереса към Платон. Впрочем хеленизирането на християнството
продължава и до днес. Като изброява небесните чинове на ангелите в съчинението За небесната йерархия, Псевдо-Дионисий Ареопагит1 майстори диалога между
тях и Бог в триадични системи. Разсъжденията му са извлечени от практикуването
на християнството. В неговия V век се появява и друг капитален труд – За божия
град на Блажени Августин, – като тези две съчинения залягат в основите на разделилите се по-късно църкви, Източната и Западната. За Псевдо-Дионисий само
практикуването на християнството носи познание за божественото, така единствено правилно е мистическото познание на Бога, както е озаглавено и едно от
четирите му основни съчинения, За мистическото богословие, влизащо в корпуса
Ареопагитики. Въплътяването в думи на религиозната практика е възкачване като
по стълба към Бог, който е неназовим с положителни (катафатически) слова, защото те не могат да изразят неговата всеобемаща мощ и благост. Качествата му
са непостижими за човек, остава отрицателното (апофатическо) говорене, което
Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης (V–VI в.).
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съдържа ритъм от действена и творяща сила. Така всяко слово в прослава на Бога,
езикът най-общо, се превръща в поведение-свързване между практикуващия и
Бог.
– Как? – Въпросът е на Фреге, той не го пояснява, няма и нужда. – Kак се създава ритъм само от „друго“ на положителното? Не е достатъчно подразбиращото се
по-голямо положително.
– Възникването на нещо от процес също е процес, няма възникване, което не
е отношение – отговаря Сеговия, минималното отношение-начало може да се съдържа в точката преди началото на процеса. Точката не е монада, а сдвоен ембрион на началото.
– Видимият свят Бог създава в края на своето творение, а небесния – в началото, йерархията е от първостепенно значение за първия и се разпростира във втория. Като представя своя апофатичен метод, който отнема от материалността на
символите на Стария завет, Псевдо-Дионисий се стреми към постигане на „чистите
форми“, така създава един превърнал се в универсален нàглед за творене; как
се отстранява горният слой на камъка, в който се съдържа абсолютната красота
на изваяната статуя. Творци и мислители след него, например Микеланджело и
Лайбниц, повтарят този израз. Той пронизва естетиката на Средновековието, като
изтъква опасността красивите по себе си символи да подведат възхождането към
абсолютната благост и развива усет за красотата на „най-малките подобия“, на
това да се търси далечно символното в онези имена, които най-малко внушават
мисли за богоподобие. По такъв начин се осъществява парадоксален мистичен
синтез-кръг на апофатичното говорене-търсене на символни форми в неподобията, което се съединява с естетиката на абсолютното благо и добро в положителното изразяване.
– Сещам се за примера, с който илюстрира как функционира този синтез не
само при даването на имена на нещата, но и при Светата Троица – заговаря художникът Нолде. – Дионисий използва един, както той казва, „привичен образ“, сравнение със светлина. Ако в една стая има множество източници на светлина, ние
не различаваме кой от тях колко светлина излъчва, но ако от стаята се изнесе една
факла, тя изнася своята светлина, без да повлича светлината на останалите светилници. Така е и с въздуха, и с други вещества, и така се обяснява свръхединението в
множеството и в отделното. В божествените свойства единенията превъзхождат и
предшестват разделенията, а обединяващото не намалява и след различаването
в него на единното. Тази мисъл завършва с привличане на нещо платоновско, а
именно идеята за движението на душата като кръгово, пулсиращо от вън навътре.
– Ангелите са на педя от вълненията на душата – продумва Сара Хедберг. – При-
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вечер, когато паля факлите в моята градина, а вятърът откъм морето обърква пламъка им, светлината не мени посоката си, остава равномерно посипана по цветята. Задържат я ангели с беззвучен смях, малки трапчинки от нея си правят и щом
плъзват нощни сенки, изплискват я оттам и ги прогонват. Сигурно после идват
по-главни, които се грижат тъмнината и светлината да са поравно. Не съм чувала
смеха на ангелчета, не съм виждала пръските светлина, но съм спокойна, защото знам, че е така. – Сара Хедберг е облечена в тънка дълга рокля, един нюанс
по-светла от цвета на тялото ѝ, която пробягва около нея, докато се движи, или
трепти на къдри, докато седи. Самата тя е като скулптура на ангел с ведро-печалния израз на лицето си и с късата, сресана на букли коса. Как иначе да изглежда,
когато в тази рокля пали огъня в мраморните купи на своята градина.
***

Ако любимата ми би била пресъздадена от Ван Гог, ще прилича на детска рисунка: от двете страни на главата ѝ се спуска черна къдрава коса африкански тип,
лицето ѝ е с израз на постоянна веселост, тялото ѝ е като съставено от две части,
горната прилича на изящна статуетка, завинтена върху стройни крака. Но последното завъртане е небрежно и не стига до момента на застопоряване, така се появява едва забележимо разминаване между долната и горната част на тялото ѝ,
когато е отпусната и освободена. Също както лекия дефект на предните ѝ зъби,
единият с крайчето си покрива съседния. Когато след изтощителна операция тя го
връща на мястото му, всички са единодушни – нещо от чара ѝ си отива.
Представям си я със симетрично разперени ръце, изпънати в лактите, и с два,
най-много три пръста на дланите. Седнала, изглежда като скосена в две части
от долу нагоре, такъв е и погледът ѝ, винаги образуващ остър ъгъл с наблюдаваното. Всяко състояние е като нов триъгълник или сгъвка от оригами, завършено
и изящно. „Режеща любов“ трябва да се нарича онова, което излъчва. Почти не
се гримира, не се парфюмира, не се труфи и никога не ме кара да я чакам, за да
се кипри пред огледалото. Красотата ѝ е функция на емоциите ѝ, когато изрича
нещо, прави го с цялото си тяло, с всички части и тъй като изразява премерени
съждения, красивите ѝ фази се разкриват една след друга като в музей за модерно изкуство: попадане на неочаквана площадка, излизане на стълби, които
не водят наникъде, пристъпване в зала, в която няма нищо, или се появява, след
като окото свикне със зърнестата повърхност на стените, оказали се самите те изкуство. Дори когато сме безумно заедно, я виждам като серия от кадри-разсъждения: мислеща за нас, за пътуванията ни, за хотелите, за филмите вечерта, за
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необмислените ни фантазии. Няма я в съзнанието ми преходна, разпадаща се,
без грижа за мен и за себе си с мен, ние сме кърмà и нос на една лодка. Облича се
в съзвучие с предстоящите мигове, не мога да си представя облеклото ѝ без онова, което правим, дали отиваме на гости, пътуваме, или просто седим вкъщи на
нейния балкон, няма нито една част от дреха, която да не е свързана с изричаното
или правеното в момента. Никой от нас не е освободен от корпуса на лодката,
дъгите на страстта ни обгръщат.
Това, което би направил Ван Гог с помощта на скоби-щрихи, е така да усуче фигурата ѝ, че да пресъздаде скритата женственост на гъвкавото ѝ тяло. А може би
Егон Шиле би бил по-успешен с нагънатата си линия. Но и двамата ще са безсилни
пред избухването на нашата радост, когато сме заедно. Каквото и да правим, се
получава с ангелска лекота, на която телата не пречат. Когато се срещат след раздяла, те се втурват едно към друго, без да овладеят жаждата за допир. Така е дори
сред хора, за там телата си изработват език за докосване и размяна на милувки.
Първо успокояват копнежа си да намерят гънките и трапчинките на другото тяло
и се укротяват готови за света. А той повече не им се съпротивлява.
След една раздяла телата не си дават почивка в продължение на много часове,
търсят била и долини. И също както при изгребването на вода от кладенец, всяка
вълна от близост идва по-чиста и по-мощна. Скоро начинът, по който се любим, е
осветен от неизпитвана и от двамата благост. Аз се научавам да не се напрягам,
докато влизам в нея, а тя поема поривите ми с извивка в повече, която усмирява
тласъците, докато стигаме до люлеене един в друг. Поканва ме, а аз я следвам в
трептенето на плененото ѝ тяло, докато сам се озова в плен на нейното. Изчезват
физическите закони и ласките ни се насищат с повече от тяло, сливаме се с едно
по-чувствено, което ни повива като седеф. Светлината сякаш ни кръщава. Кръстна
любов!
Тя скъсва с мен.
***

– Ангелите имат ли характер? – въпросът тема е на Томас Ман.
– Бог ги е създал от светлината, която е Негова същност. По-близко са до Него
и Неговите енергии, но пък, за разлика от човека, в който има душа, т.е. нещо от
самата същност на Бог, те не могат да станат единосъщни с Него – първи отговор
Рилке дава.
– Ангелът е завършено творение, не може да се усъвършенства повече от онова, което му е зададено, не изпитва емоции, не се гневи, не тъжи, не завижда на
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по-високопоставените в йерархията други ангели, как тогава е всеотдаен? – пита
Лизе Майтнер.
– Ангелите са метафори на Неговото слово, с които назовава неизразимото –
обажда се назидателно Томас Ман. – Те са действени както енергиите Му, но и
представящи като думите, затова не е грешка да „виждаме“ ангелите, да разсъждаваме за езика им, за крилете им, за това как се хранят, наказват или награждават.
– Ангелите моделират своето поведение според Неговото, затова имат и пълно право на титлата ангел – вестител, т.е. посредник, ангел не е име, а функция,
название на служене, защото на тях първо Той разкрива тези откровения, а те ги
предават на людете.
– Но не правят това пряко, а чрез своите отговорности, за които са създадени,
затова никога не се отклоняват. Имат пост, който е подготовка на глагол и нито
едно прилагателно – вметва Витгенщайн.
– Как така са и метафора, и глагол? – пита Нина Григ.
– Представяния на метафора и представяния на глагол – уточнява Фреге. – И
едното и, другото е функция на действие. После са определени още веднъж спрямо мястото, което заемат в стълбица на длъжностите.
– Никой не е виждал ангел, как да си го представя като „друг“, не като степен
на съвършенство, а по отношение на съвършенството – настоява Нина Григ. – Не
като Паднал ангел, който също е събирателен образ. Питам не за различна функция, а за отношение към себе си като преносител на функция. Ако успея да го видя
като друг по отношение на себе си и съвършен в себе си, ще избягам от неизбежното очовечаване на образа му.
– Думите са ангелите на мисълта – театрално подвиква Витгенщайн, но допълва по характерния си начин, сякаш говори на себе си. – Кое е ядрото на мисълта,
безспорно това е сдвоение на спомен с картина, страна от домино, която пасва
към следваща плочка, чиято втора част е неизвестна. А думите са ефектите на мисълта, те причиняват действия и отгласи-трептения. Има ли ангел на мълчанието?
Въпросът предизвиква оживление.
– Има ли ангели, които събират мълчания? – изяснява въпроса на Витгенщайн
Лизе Майтнер.
– Такива, които не могат да понесат функцията, с която са натоварени, и склоняват глава пред наказания, комуто носят вестта?
– Или потъват в мълчание, защото вестта е непоносима?
– Досещам се – отронва Рилке, – Амнедиел, единственият ангел, който не пожелава без надежда изоставените да накаже. Спомням си колко ме озадачава,
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когато чета за него, заради моите разговори с Бог. Но никъде не намирам цялостна
история. В мъглявите „Изгубени евангелия“ може би я има. Но те се ронят в тютюнев разпад. Малцината художници, които рисуват Амнедиел, го крият в ярки багри,
за да не се разпознава. В него мигът на светлината е неподвижен.
– Ако езикът на ангелите е пълен и безостатъчен преносител на вестта, то какво
е тяхното мълчание? Как мълчи Амнедиел?
– Човешкото мълчание е премълчаване.
– Ангелът премълчава ли?
– Амнедиел носи плочката от доминото, на която няма бели точки.
– Какво е това?
– Замръзнал миг.
– Остава ли вестител?
– Да. Най-скръбният.

Какво е „сега“?
Без да коментира казаното, специалистът по британски емпирицизъм спира
продължителен поглед на двете дами с благодарност и изрича:
– В книга трета от своята Метафизика, глава V, Аристотел се пита за същото, поскоро емпирически потвърждава, че „сега“ не е субстанция, а променлива, същото
е с точките, линиите и равнините.
– И св. Августин стига до този извод в своите Изповеди, при това със станалия
анекдотично известен отговор на въпроса „какво е време“ – напомня Фреге: – „Ако
никой не ме пита, зная, ако ли искам да го обясня на някой питащ, не зная.“ Макар
и изначално сбъркан, отговорът му е ценен, защото, представяйки си времето като
права линия, той отчаяно се пита за протичането: какво е миналото, „Кога е било
дълго – когато е било вече минало или когато е било все още настояще“? Така се
натъква на абсурди, отричащи самата постановка на въпроса. Но тъй като е дълбок
мислител и честно питащ, той се добира до красиви и верни мисли за времето в
други свои съчинения, например в XII глава от За Божия град, където казва, че „да
се говори, че е имало време, когато не е имало време, е също толкова абсурдно,
както и да се говори, че човекът е съществувал, когато не е имало човек“.
– Вярно е, че си представя времето като права линия – обажда се професор Сеговия, – но това е обща човешка грешка, времето обзема, не протича, нито лети,
нито минава, затова не се и „връща“. То винаги „е“, но това „е“ не означава сегашност, защото това предполага наличие на непредставими минало и бъдеще.
Означава безброй сегашности в различни времеви отрязъци. Изразено обратно,
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но също толкова точно, времето винаги е точка по отношение на себе си, така е
едновременно вечност, миг или безкрайност. Цитираните му мисли от За Божия
град силно се доближават до такова разбиране.

***
Отново сполучваме с квартирата; къщата, където отсядаме, освен много стара
е масивна, на два етажа, боядисана в синьо и както повечето къщи в този град половината ѝ фасада е покрита с бухнали цветя. Собственикът е възрастен симпатичен мъж от онези дългогодишни стопани, допълващи доходите си с отдаване под
наем на такива като нас. Мигновено ни преценява, но и ние него, водим двусмислен разговор, в края на който той се извинява, че банята и тоалетната са отвън на
етажа и ни оставя с ободрително пожелание. Ползвайки я през нощта, откривам
тръбите на пневматична поща. Медни тръби мигове неловкост поправяли. Стаята
ни е с високи тавани, с невиждано ъгловато легло, огромни гардероби, в които
нищо не оставяме, защото се боим на сутринта да не го забравим, когато пак ще
бързаме. Витае облагородено буржоазно благоденствие, гледката е към пленителна уличка с име „Гоген“. В дълбокото легло се любим просветителски изтънчено и щедро. Участват линиите от нашите длани. Милва ни ангел с тъжно лице.
Тя скъсва с мен.

***
Често споменаването на ангелите избива в неконтролируемо веселие, някой
подхвърля нещо за поведението им, което, погледнато сериозно, е хипотеза, но и
лековата страна. И сега Лизелоте Вилке пита със смях как така ангелите доставят
вестите, но не виждат лицата ни, тъй като трябва да са винаги обърнати към Бога.
Смешно е, защото артистката в нея изиграва блестящ етюд как един ангел гърбом
подхвърля нещо към човека, за когото е вестта. Прилича повече на жест между
капризно разделили се влюбени. Ръкопляскат ѝ, но и спонтанен смях избухва.
Прави го да изглежда сякаш се обръща, но погледът ѝ зад нея не обгръща нищо,
защото не се е отклонил. Всички започват да измислят жест, който да съчетава
двете, но изпадат в откровени пародии. Не че не се стараят, но им се получава
тромаво, като че ли използват перодръжки за ветрило. Е, ангелите не носят вест
материално, нито я подават в ръка, но остава въпросът как така не се обръщат към
нас с лицата си, как така са наши пазители, а не ни познават. Накрая се стига до
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полурешение. „Винаги обърнати с лице към Бога“ е езикова фигура, символ, как е
в действителност, в каква действителност? Всъщност докато не се намесва професор Сеговия, който донякъде разваля играта с напомняне, че това, което правим,
е едновременно мило и тъпо. Мило, защото е незлобливо, а тъпо – всички знаят,
че Бог няма посоки.
– Когато говорим за ангели, всички си представяме „нещо“, хайде да си кажем
какво. Нали съществуват независимо от нашите мисли, но не могат да са извън
представите ни за тях. – Подканата е от Лизе Майтнер. Най-неочаквано се обажда
Фреге:
– Имам братовчед в родния Висмар на Балтийско море – започва той. – Откъм
страната на майка ми е и неговото семейство идва от Полша. Той отглежда гълъби
на просторния таван на къщата им. Много обича гълъбите, прекарва часове с тях.
Говори им. Понякога взима и мен, казва ми, че тези гълъби са от много рядка порода, не точно пощенски, а „спортни“, не разбирам каква е разликата, но една от
особеностите е, че където и да се пренесе такъв гълъб, той ще намери пътя си към
дома. Другата, която ме впечатлява, е, че вечер братовчед ми ги пуска от кафеза
през капандурата „да се налетят“. А след час те до един се завръщат в клетката.
Когато се приближава към тях, те приглушено се радват, но ако идвам и аз, се разбягват, летят насам-натам, издават резки звуци. Опитвам се да ги спечеля, като им
давам храна – не става. Само отдалеч зад братовчед си мога да ги гледам мирни.
А си струва, защото като дете така си представям ангелите. Бели, но в нюанси на
светлината са сиви или маслиненозелени. Имам чувството, че са голи и се срамуват от мен. Голи или в пълно знание – нали ангелите са изпълнени със знание.
Затова не ги виждаме, както пълното знание или чистата любов. Ако душа с тяло
ги погледне, те се тревожат. Ние оценяваме и сравняваме, а ангелите са в Неговата
любов. Изцяло.
Никой не се обажда след този изненадващ спомен на Фреге. Все още в настроението отпреди началото на беседата се обажда художникът Магрит:
– И те общуват помежду си, за да коригират и допълват знанията си. А май никъде не сме срещали да се казва, че ангелите си говорят. Имат език, това е известно, той не прилича на нашия, но и не им служи за разговори.
– Да, така е, първият ангелски език, за който се споменава в библейски текстове, е староеврейски, затова и имената им са староеврейски. Но в книгите на
Талмуда се казва, че ангелите разбират „мислите на сърцето“. В други ангелически
учения се твърди, че ангелският език няма нищо общо със звуковете в природата,
а се долавя директно и без превод от онзи, за когото е предназначен. Приема се,
че разбират всеки език. Визионерът Сведенборг, който вярва, че е бил и на небето,
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и в ада, пише, че ангелическият език произтича от привързаността на ангелите
към мисълта и съединява мъдростта и любовта, които са тяхна единосъщност.
ДЖУБОКС

Огромният, празен хотел от шейсетте е безлюден, оставен само на нас. Всъщност на мен, за любимата ми стопаните не знаят. Оставят ми ключа и казват, че
заминават на почивка. Няма никой да идва, мога да правя каквото си искам. Тя
е с мен и целият хотел е за нас, а ние живеем в леглото. Е, и плуваме в басейна
до насита. И изхвърляме най-после миризливото сирене от хладилника на етажа,
което ни кара да се смеем неистово дни наред, измисляйки си истории за хората,
минаващи покрай хладилника. През деня ни няма, бродим, държавицата граничи
с четири други, накъдето и да тръгнем, след двайсет минути сме в чужбина. Има
си чар това. Не е топло, а веднъж изпускаме удобния автобус, свиваме се един в
друг и цял час говорим, чакайки следващия, няма никога да чакам автобус (кой
ли го чака) с по-голяма наслада. Не знам за какво говорим, за какво ли не, но е
сладко, гальовно. Разказвам ѝ, че тук, където сме, не е само име на местност.
Висш офицер със същата фамилия (Шеленберг) преди време в тъмна афера се
замесва със загадъчна дама, която приема за противника да шпионира, защото
оттам е нейният възлюбен. Участниците живеят като в роман, но краят е щастлив,
ловката дама се справя със смъртни опасности, изнудва шефовете си за огромна
сума пари, с които спасява любимия си, после измамва един изобретател и узурпира продукта му, чиято марка до ден днешен е символ на лъст и лукс. Какво чува
топлещата се в мен жена – не съм сигурен.
Една вечер отиваме в единствения местен ресторант, а сервитьорката, млада,
напращяла мома почти от моята страна, започва да ми дава аванси, които дълго не разбирам. Даже не мисля отначало, че е това, намига ми, гледа ме. Дали
влюбеността ми не ме прави по-привлекателен по незнаен начин? Милата ми
забелязва, разбира се, едновременно прозира и умно се преструва, че не е, за да
ме остави да правя каквото си ща. Изведнъж разбирам, че искам да съм ѝ верен!
Неизпитвано чувство, мислел съм, че е само при жените. И това откритие ме изпълва с непозната радост. Искам да ѝ го кажа, но тя отново някак знае. Любим се,
като че ли по-лудо, иска ми се да покажа, че не мисля за кръчмарката, че не мога
да мисля за никоя, докато обичам нея, и тя да разбере, че това ми е за първи път.
Дето искам само нея, дето не желая никоя друга, като съм с нея, дето така ми се
ще тя да почувства, че диво се радвам на своята обич. Тя и това знае, и още повече
ме възбужда. Не ѝ казвам, както и толкова пърхащи думи не изричам, боя се да
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не се повтарям – свещената глупост на мъжа. Да, тя знае, дори ми казва, че няма
съмнение колко я обичам. Но можех повече, можех по-добре.
Седмицата в рая свършва. Имаме една-единствена вечер, преди тя да замине.
Слизаме в ресторанта на празния хотел. Любимата ми се облича скромно, но облеклото ѝ е в изискана линия, която личи и в най-простата ѝ дреха. В допълнение
слага различни шалове, които точния акцент на срещите ни придават. Сега шалът
е златножълт, може би най-необичаен за нея. Във все същия тесен бял панталон
и синя жилетка. Изглежда като приготвила се за път. Знаем, че един ден ще поискаме повече свобода. Това е щипка „изтощен разум“, която неутолената ни страст
не желае да помирише.
Този ресторант също е с мебели от шейсетте, без нито един по-късен предмет.
Мястото в средата заема импозантен джубокс със стотици плочи. Пием вино, но
мъката ни не се оттича, у нас остава като в запушен улук. Дъжд плющи, вие вятър,
хотелът е на хълм само с две-три празни къщи наоколо. Намирам електрически
ключ, който, щом врътвам, отваря дупки по стените като рибешки хриле, така се
проветрява от цигарен дим. Не измисляме нищо, което човечеството да не познава, пускаме плочи на джубокса и всички ни харесват. Прозорците се пълнят
с дъжд, който вятърът във всички посоки върти, не можем да си обещаем нищо,
няма утре да е тук един от нас и това ще ни е за първи път след цяла седмица.
Телата ни дъхтят на вяра и дъжд, така съзираме в ъгъла Бог. Засрамен, лепи стари
плочи пукнати. Вдигаме от пода една, думите на песента ни грабват.
ДЖУБОКС
Хотелът „Шеленберг“ е празен и пуст,
заминали са домакините, оставили са ни ключ,
и табела на вратата с дата и час.
В необятния салон с мебели от шейсетте
джубокс пръска спомени
от стари плочи изронени.
Върти вятърът в стъклата дъжда,
бумтят тирета електрически,
синкоп слива думи неизричани.
Танцуваме, танцуваме, танцуваме,
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докато ни сграбчи ритъма, ритъма, ритъма.
Тактува ни своето врачуване свети Амброаз.
Хотелът „Шеленберг“ е празен и пуст,
прелива от чашите блус.
На канапе изтърбушено Той реди плочи за нас.
Тя скъсва с мен.
II.
РАЗ/СДВОЕНИЕ

Sotto voce

СЕВЕРНАТА ПРИНЦЕСА

Питам се: как Нина би разказала историята? Впрочем знаем, че дамите също
споделят свои истории, колчем се сберат отделно за традиционното си шери. Желанието ми да науча как те интерпретират разказите ни се сбъдва по-скоро от
очакваното. Нина Григ кани единствено мен от мъжете да присъствам на техните
предобедни сбирки в избелялата беседка, кацнала неправдоподобно на хълма
до къщата им, където те пият кафе със сладки. Обяснява, че би искала да ми каже
защо не се е разделила с Едвард, след като научава за парижката му любима.
Поканва само мен, защото очаква да разкажа на мъжете аферата му от своя перспектива, докато на дамите чете черновите от писмата на съпруга си и отговорите
на любовницата му, които намира между страниците на нотните тетрадки, а после обсъждат мотивите на единия и другия в драмата. Изглежда, Едвард не крие
кореспонденцията си, защото това е работната му тетрадка; невъзможно е да не
се досеща, че може да попадне в ръцете на Нина. По-скоро нехае, защото взема
решение да се разделят. Вечерта когато тя му разкрива, че е чела писмата, но за
нея те не са променили нищо, Нина пожелава това да стигне до него чрез мен.
Присъединявам се към дамите в утрините, през които Едвард свири, а мъжете
пушат на остъклената веранда с чаша в ръка. Нина предупреждава, че писмата
са разбъркани със стихове и композиции; някои на съпруга ѝ, други записани по
различни поводи и оставени без упоменат източник. Тя не ги отделя, а ги чете
така, както са в тетрадката. Повечето са нотирани като песни, но има и оригинална поезия с невинаги ясен автор. За да предам разказа свързано, моля Нина да ми
даде и стиховете и тя го прави.
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***
Поддавам се на вярването, че ако променя мястото и работата си, ще потисна
болката от „мига“. Заминавам за северна страна, за да поема нова служба. Част
от мен се освобождава, за да работи; трябва да се доказвам отново. Познавам
малкия университетски град отпреди, та не ми се налага да се приспособявам.
Средновековен, неразрушаван през войните, до най-малките детайли запазен: в
друго време преместването би ме довело до възторг. Настанявам се в безличен
нов квартал и почти не слизам до центъра. Живея в просторен приземен апартамент, където работя. Нямам какво друго да правя, не ходя никъде, защото чакам
да се преместя на друго място, което се проточва. Изкарвам повече от месец в
студен полумрак, просветване до обяд и протяжен залез. Харесвам това преди,
сега не ми понася. Но затова съм дошъл, казвам си: „Ето ти разнообразието, теши
се.“ Чета.
Преместването в новия апартамент не се оказва толкова повратно, колкото очаквам. Да, много по-голям е, по-уютен, с повече удобства и най-важното – намира
се на една от онези исторически улички в стария град с къщи от XIV и XV век, но
това си има и неудобства. Тъй като е на партера срещу една от тези прочути къщи,
всяка сутрин за моя прозорец залепват гърбовете на хората от поредната група,
прилежно зазяпана в указаната от екскурзовода посока, а аз не мога да отворя
прозореца за утринната си гимнастика. Но пък започвам с познанствата и пак с
обезпокоителни съвпадения. Приятелка, на чийто вкус се доверявам, ми препоръчва да прочета нещо от автор, чието име забравям, но в една книжарница го
зървам и купувам книгата. Изчитам я с известна изненада, но и с благодарност.
Макар и лековата, е четивна. Изненадвам се, защото това не е вкусът на приятелката ми, книгата разказва за болно момиче, което се влюбва в момче от своята
поддържаща група. Не е натуралистична, макар че проследява с медицинска прецизност всички фази на рака, но и съпровождащата го любов на двойката момче
и момиче, знаещи във всеки момент колко време им остава и какво още искат да
изживеят в дните си до края.
По това време около мен закръжава млада жена, уреждаме си безобидни приятелски разходки все още за опознаване на града. Един ден ѝ заемам книгата, а
тя изчезва. Обажда се след два месеца и пожелава да се видим. Казва ми, че е
благодарна за всичко и особено за книгата, която хвали със силни и точни думи. С
нея употребяваме сленг с много ирония, открили сме, че и двамата не изричаме
и едно изречение, ако не е драпирано със сарказъм. Наричаме се с титли, това
идва естествено, защото нейното име е благородническо с една от онези северни
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частици, показващи произхода. На всичко отгоре тя би трябвало да ползва две,
защото и откъм рода на майка ѝ, и на баща ѝ са благородници, та има десетина
имена, кажи-речи две изречения стават, ако ги използва всичките, а едно съвпада
с екзотична марка автомобили. Младата жена притежава парадоксално чувство
за хумор, и то тъкмо за произхода си, а още по-вълнуващо е, че умее да се държи
като аристократка. До края не разбирам кое поведение имитира и кое ѝ е обичайното. Най-обикновена студентка е и превъзходна благородница, отнасяща се
с ирония към което от двете пожелавам според ролите, които си избираме при
вижданията ни. Чудатостите ѝ нямат край, например шампионка е на страната
си по голф. Преди да я срещна, дори не знаех, че има голф за жени. А, да, язди,
разполага с достатъчно средства, но живее в скромен, вечно разхвърлян апартамент. Да добавя ли, че свири модерна музика в момичешка група, а нейният
инструмент е тромпет?
Когато се появява отново след дългото си изчезване, ме кани в нощен ресторант в града, където след полунощ можело да се поръча пица почти без пари. И
„наши височества“ се оказват насред кротко забавление с тиха музика и възпитани хора, пред погледа на собственика, човек на моите години, с когото веднага се
сприятелявам. Той не е впечатлен от красивата ми спътничка, виждал я е и преди,
но очевидно се мъчи да разбере в какви отношения сме. Правя му комплимент за
музиката, звучи ненатрапчив джаз кавър на Del primo pianto1. Разговорът ми е основно с нея, с моята истинска херцогиня – това би била съответстващата ѝ титла,
предците ѝ са едри земевладелци. Това, което ме изненадва, са възгледите ѝ, зрели, с тънка самоирония, не мога да се наситя на общуването ни, беше дар. Не съм
решил дали да ѝ доверя историята си, все ми се струва нечестно към младостта
ѝ; мисля си, че лесно мога да я отегча. Но се понапиваме и тя ме изпреварва, пожелавайки да сподели нещо, което според нея съм разбрал неизвестно откъде.
Знам, че си има приятел, с когото отношенията ѝ май не вървят. Мисля, че за това
ще ми разказва. Друго се оказва.
Елизабет е с превъзходна физика от талията нагоре, но бедрата ѝ са с една
идея по-обли в ханша и очевидно твърде яки, за да бъде наречена фигурата ѝ
съвършена. Седнала на маса, тя прилича на „дама каро“ от карти за игра, създава
впечатление за перфектна красота. Руса е, но очите ѝ не са сини, а с кафеен цвят
и необичайна форма, ромбоидна. Няма „кукленска хубост“, става хубава на моменти, когато духовността я оживява, а и притежава чудна дарба: може да слуша
с непресторена гама от емоции.
– Ваше Протеклоносие, дали ще благоволите да разкриете нишките, извели ви
Ария от операта „Турандот“.
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от бурното всекидневие в този управляван от могъщия ви род, град? – започвам в
нашия детински стил.
– О, ще направя нещо повече, Ваше Книжноблажие – отвръща тя, – ще съпроводя своя наратив с древно шумолене от истинска приказка. Ще ти покажа едно от
чудесата на това място – допълва. – Тръгвай.
Отиваме до стена, в която са издълбани отвори, накарва ме да пъхна юмрук в
един.
– Аа, вече си бил тук, с коя? – пита Елизабет. Общуването ни включва и игра на
любовници, каквито не сме.
– Нима така лесно се издадох заради един юмрук? Но пък реверанс за интуицията ви, Високоносие.
– Приемам комплимента и заради неговата уместност спирам с въпросите. –
Все пак не се стърпява и ме пита бил ли съм вече тук наистина. Не, не съм. Тогава
тя ме кара да разтворя дланта си в отвора и любопитства какво намирам там. Не
мога да позная.
– Ами издърпай си ръката де – подканва ме.
– Искам да събера малко от това, което напипвам, но в юмрук не мога да си
изтегля ръката обратно. Това е то, ръката ми си е на парий.
– Е, то се знае, но заради господарката си ще измислиш начин. – Издърпвам
шепата си, пълна с необелени фъстъци, а тя се разсмива на разочарованието ми.
– Сега ще видиш, че не е чак толкова безсмислено – казва ми. Отиваме до масата си, чукваме се с хубавото вино, което сме си поръчали, и започваме да ядем
фъстъците.
– Не събирай черупките, Любезни – спира ме Елизабет. – Хвърляй ги на пода,
така е заповядано.
– Ами няма ли да ни изгонят от двореца?
– Не и от този, притежавам го. Тук това е обичай, а след полунощ всички дами
да се превърнат в Пепеляшки са поканени.
– Как, „Висше Благо“? – Успявам да запазя с това обръщение нивото на предишния ни разговор за св. Блажени Августин.
– Като стъпват с кристалните си обувчици по хрущящите фъстъчени черупки,
които да напомнят за изтичащото им време.
Нещо в тона ѝ ме озадачава. Все още е лъчезарна, но очите ѝ не светят. За да
отклоня смътното си подозрение, питам собственика дали е вярно това за черупките, той потвърждава, може да ги хвърляме по пода, който е от старо дърво.
Елизабет заразказва иронично-високопарно историята на своя род, като започва с книгата, която съм ѝ дал, а тя прочита и изпада не разбрах съвсем в какво.
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Заслушвам се в новата мелодия от бара – еднообразен „груув“ с нежни цимбали. Нейната майка умира от рак на трийсет и седем години и това е пределната
възраст, която жените от рода ѝ достигат. При моята херцогиня ракът се появява
значително по-рано, изваждат ѝ множество органи, за да го спрат, включително
лишават я от мечтата ѝ един ден да си роди дете. Макар че лекарите правят почти невъзможното, успяват да изолират здрава яйцеклетка и да я замразят, сега
трябва нейният приятел да направи същото със свои семенни клетки и да намерят
сурогатна майка да износи плода. А той отказва, макар че тя все още не губи надежда. Постоянно е на кръстопът да скъса ли с него и да опита с друг, но този поне
знае ситуацията, а друг би ли се съгласил? Въпрос. Шокиран съм, че въпросът е
към мен, трябва да дам съвет, да предизвикам решение, действие. Аз съм ѝ дал
тази книга, точно тогава. Сякаш знам цялата история. Впрочем тя така смята, че
някак съм я научил. Мога ли да ѝ кажа как попаднах на книгата? Ще повярва ли,
че просто съм объркал името на препоръчания ми автор с друг, непознат?
Мълчим и би било тихо, ако не сме в ресторант много след полунощ и Елизабет не стъпва от време на време в купчината фъстъчени черупки на пода, за да
чуе изхрущяване. Пред дилема съм, преди дни са ме диагностицирали с цели три
заболявания, включително нейното, които в перспектива нямат положителен изход. Но не ми стига енергия да се съсредоточа и изпитам каквото и да е. Някак не
мога да изрека: „И аз също.“ Емоционално съм изгребан, не ми се удава да мисля
за боледуване, лечение, възстановяване, може да е и защитен механизъм. Не ме
напуска болката от раздялата с моята любима, посрещам всички събития от живота си откъм невъзможността да ги споделям с нея, само това има значение. Сега
пред Елизабет, ако разкажа, може би нещо от двете ситуации ще се промени. Но
кое? Трябва да говоря дълго и рано или късно думите ми ще зазвучат фалшиво.
Утихвам с нейното мълчание. Това, което тя споделя, е отвъд думите. Елизабет
няма друг живот и избор, тя живее с мисълта за своята обреченост и целите за
нещо хубаво свързва с човек, който да ѝ даде мечтаното дете. Но на каква цена?
То също да е обречено. Ако той откаже, тя не може да го кори. Какво да кажа? Моите мъки са гнили, топли и влажни, тези на Елизабет сухи, населени с пепеляшки
и тролове. Не знам дали тогава не се появява видението на сълза в хербарий,
целият живот на Елизабет е в хербарий. Живот до полунощ, докато хрущят фъстъчените черупки.
Моята северна херцогиня отново изчезва за дълго. Докато я няма, не посещавам никое от местата, в които ходим заедно. Обажда ми се в предпоследния
ден на моя престой. Пожелава пак да се видим. Тъжна е, скъсала е с приятеля
си; не по начина, по който се скърби за изгубен любим. Двойно, като за изгубен
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миг. Спечелила е престижна стипендия, която ѝ осигурява три безгрижни години
в университетския град с мисъл единствено за бъдещата ѝ дисертация. Темата ѝ е
„аурата“. Казва ми, че е постъпила с приятеля си, както е направила моята бивша
любима с мен. Мой ред е да се изумя как е разбрала и да науча, че за някои хора
състоянието ми е изписано на челото ми – или разказано от аурата ми. Затова ли
още нямам думи за него? Тази вечер тя идва в моя апартамент за цяла нощ за повече от говорене, но не за всичко. Мъчно ни е не само заради раздялата. Различно. Изместено. Тя повече не се обажда. Аз също. Не чувам нищо за нея.
СПОМНЕНА ЧУЖДОСТ

В града като дете съм ходил по павета, всяко от които чатка искри-мизерия.
Няма бедност, тя „е“, никога нещо излишно в джоба. Две найлончета, които получавам съвсем малък като подарък, зашивам и вече имам минипортмоне. Слагам
вътре изрезка от вестник, снимка на „най-грозната жена в света“, както гласи надписът. Това показвам гордо на момичетата, това е първото ми богатство, така важнича и съм интересен. После от улицата със спечелени от игра на топчета стотинки
си купувам снимка на черен културист, вече съм съвсем цялостен, започвам дори
да се промъквам на кино без билет. Източвам се още малко и откривам места, за
които инстинктивно разбирам, че не е прието да се говори. Забутано кино, където прожектират забранени филми, овехтели кафенета в неподдържани квартали
с музика, която само там може да се чуе, слабо осветени магазини с вещи като
простреляни птици.
Идва време да се доказвам пред другите момчета. Свръхчетенето и тук изиграва роля, изобретателен съм в игрите, затова търсен, но пък имам пребогато
въображение, което ми пречи да се бия по всякакъв повод – представям си много
ясно какво може да се случи и гледам поне да не започвам пръв. Но да не се бия
няма как; раста кажи-речи на улицата, няма на кого да ме оставят през деня. Имаме банди, детски, правим си мечове от дърво и се дуелираме до кръв. Дали тогава
у мен се пробужда нещо, което смътно осъзнавам, но имам идея, че не мога да
губя, освен ако не изпадна в безсъзнание. Но пък винаги, когато се озовавам над
противника си, ме обзема безразличие, поглеждам го отегчено и му предлагам да
спрем. Ставаме и двамата, изтупваме си дрехите и продължаваме игрите. Случва
се и друго – докато предлагам примирие, отслабвам хватката и се заглеждам настрани. Тогава юмрукът на победения изсвистява в лицето ми. Болката и обидата
от неочаквания удар ме заслепяват, а поваленият се изправя като победител. Не
печеля нито веднъж по този начин, не харесвам и филмите, разказващи за такива
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победи. Не научавам този урок. Не съм побойник, може би защото твърде рано
счупвам нечия глава и се уплашвам. После счупват и моята. А веднъж на улицата
се появява изгърбено, възниско момче, което приятелски ме вика и ми се усмихва. Докато се чудя откъде се познаваме, по лицето ми се посипват юмруците му,
коварни и отсечени – разбива ми носа и май за кратко изпадам в безсъзнание.
Срещам го още веднъж, още по-изгърбен, гледа виновно изотдолу, приближава ме с разперени ръце, накриво усмихнат, иска ми извинение. Нищо по-лесно
за мен, усмихвам му се в отговор и... изяждам поредната порция юмруци. Това
е момче от ъндърграунда – приучено от дете да причинява болка и да живее с
болка, а по-късно да си изкарва хляба с бой; нямам допир с този свят, а момчето
вероятно тренира върху мен.
Научавам се да побеждавам иначе – хвърлям се към противника и се впивам
в тялото му. Имам яки ръце, важното е да го обхвана. Момчетата не се противят,
мислят, че това е началото на боя. А е краят. Защото ги обхващам през кръста и
докъдето стигам, забивам брадичката си под главата им. Отначало противникът
дори не изпитва болка, понякога пуска по някоя шега. Никой не издържа дълго,
пречупвам ги и те тупват. Така правя с мой братовчед, който много ме дразни.
През една ваканция го тръшвам на поляната, кажи-речи пред цялото село и пред
родителите му, които не се намесват, очаквайки аз да падна. Никога това не става.
Тази хватка изиграва важна роля в казармата, където деленията по землячество,
дивотия и какво ли не се насърчават, за да се насъскват войниците един срещу
друг. Аз няма на кого да разчитам, оставам сам, а и не забелязвам какво става
около мен. Протичало е деление по „глутници“. Веднъж ни предстои варварско
мъчение, измислено в някой сибирски гарнизон, наречено „марш на скок“ – сто
и петдесет километра преход за три дни с раница тежаща трийсет килограма. Вечерта, за да ни увълчат, ни пускат във физкултурния салон без ограничение във
времето – нечуван разкош. По едно време дочувам как от една глутница, подхвърляйки обиди, започват да ме наобикалят. Предвожда ги двуметров великан,
селянин с ръце като перки на воденично колело, релефни мускули и жълти зъби.
Разбирам, че съм нарочен за ритуален побой, който да ги въодушевява по време
на тридневното омаломощение. Обкръжават ме, очите им святкат, те са си диви.
Сержантите настървено наблюдават и няма да се намесят за нищо на света. От
групата се отделя исполинът с маниакална и някак добродушна усмивка; той не
ме мрази, аз просто съм жертвеното животно. Трябва да ме повали и обезсили,
останалите ще ми се нахвърлят след това, ще ме блъскат и ритат до безсъзнание.
Не изпитвам нищо, приготвям се за много болка, но и се концентрирам, изпъвам
се като игла. Знам, че и сега няма да ударя първи, ще изгубя. Внезапно усещам как
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слюнката в устата ми изсъхва и се втвърдява като топче от куршум. Тялото ми трябва да я последва. Имам само своята хватка, която при този едва ли ще мине. Все
пак издебвам колоса, избягвам непохватното му замахване и го сграбчвам както
си знам, около кръста. Само за да осъзная, че това не ми е някое момче, ръцете
ми не се срещат една с друга. Чувам го как се смее, разбрал, че се провалям, и
то от пръв опит. Може би това не бива да прави – да се смее. Обзема ме ярост,
която изсвистява в едно-единствено усилие – да срещна двете си ръце зад гърба
му. След адско усилие успявам, макар и само с върховете на пръстите. Но имам
обръч. Исполинът се замотава за малко, е, ако не друго, поне не ме достига с юмруци, вкопчил съм се около него и скрил глава под неговата, а той като ихтиозавър
върти своята във всички посоки, мъчейки се да ме уцели, успява, нанася ми удари
с перките, но по гърба, там не боли. Приготвил съм се накрая да падна и да ме
ритат в упоение, дори да ми счупят ребра. И все пак онова, което ме държи, не е
приближаващата болка, а отвращението, че ударите ще дойдат не от по-силните,
а от по-многобройните; обединението не е сила, а умножена слабост, получила
рядък шанс да забрави себе си в глутницата. Единствената възможност това да не
се случи е един от двамата да излезе от обръча с жертва.
Знам, че ако не ме удари по главата или диафрагмата, няма да ме събори. Стискам пръстите си и се забравям от усилие, минават много мигове, преди да разбера, че се движат, макар и бавно, един към друг. Това ме сепва, натискам още
веднъж и още, и усещам, че двете ми ръце прихващат огромния кръст плътно.
Оттук нататък имам само една мисъл, да не отпусна хватката. И да забия с все сила
брадичката си където стигна под главата му, да имам обръч и точка за натиск. Това
вече го изненадва не на шега, започва да се мята и грухти. Забождам брадичката
си устремно с ясното съзнание, че тя е моят клин. Поддава, туловището поддава.
Има още страшно много мощ, но поддава. Стои като вкопан, но не усещам обратна сила. Рухва най-неочаквано, преди да е изчерпал и половината си издръжливост, срутва се от изненада и страх. Мятам се отгоре му, корпусът му изпуска
енергия като презокеански параход. Спокойно вдигам главата си, надвесвам я над
неговата, изваждам едната си ръка изпод гърба му, натискам го за шията и питам:
– Предаваш ли се? – Чудовището...се разревава. Ставаме, глутницата се пръска,
някой изстрелва:
– Тоя какво ли е тренирал?
На другия ден съм най-щастливият човек на земята – или по-скоро на преизподнята. Още през първите километри в обувките ми изскачат грозно стърчащи
пирони, които разкървавяват стъпалата ми до глезените, чува се как кръвта джвака, а към очите ми с всяка стъпка свисти юмрук.
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ВОСЪКЪТ НА ПАМЕТТА

Посивял човек се тътри по хълма, а
вятърът около него разклаща треви и храсти. Дрехите му са сплъстени и овехтели,
с пясъчен цвят. Той носи навити на руло
листа, които му тежат. С почивки стига до
хижа с островръх покрив, вратата се отваря и той се приютява вътре. Хижата е само
с една стая с два прозореца, предният
гледа към фиорд, около който водата е
жълта, защото песъчливото дъно е плитко
и блясъкът му се отразява между небето
и морето. Другият прозорец е опушен от
газена лампа. Стените са бежови с полепнал слой пясък. Студено е и Едвард Григ,
това е мъжът, прекосяващ пътя до своята
хижа в Тролдхауген, се оживява, когато
влиза при малцината останали. Той носи
вести от телеграфа на кораба, които ще
четат, после ще поседят около дървената
маса. Не ги е напуснал навикът да обсъждат всяка вест, която с живота ги причестява. В хижата е топло, имат напитки и малко, но достатъчна храна. Като оживяла
картина от фламандски майстор са, но не от света, в който позирали. Стържат
догадки от восъка на паметта, а липсата на новини от света заместват с приближения, докато снизят хоризонта на грешните изводи. Редят думите, нападали от
горящата завеса на представлението.
Кашлят от праха, дишат шумно от застоялия въздух. По масата мъждукат свещи. Преди да угасне, всеки пламък се удължава, а с него и сенките около масата. Гори на стената газена лампа, чиято светлина не добавя своята към тази на
свещите. Жена откачва лампата и излиза. От стаята се дръпва фонът, лицата се
замрежват като с клетви. Сякаш влиза Рембранд. Мария се надига, прави няколко
крачки и отмества с длан златния прах над вратата. Проблясват думи, запечатани
в опал:
СПРИ, КЪДЕТО ТИШИНАТА Е ГЛАГОЛ
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КАКВИ АСОЦИАЦИИ ПОРАЖДА
ЗНАМЕНИТИЯТ АФОРИЗЪМ НА ГОРКИ?
Всичко в художественото творчество на Горки може да бъде
подложено на съмнение, но едно е безспорно - "На дъното"
превръща своя автор в един от най-известните писатели на Русия. За това свидетелства фактът, че тази пиеса има четиринадесет издания само за една година, 1903.
Произведението е написано в духа на Чеховата драматургия. В "На дъното" липсва централен герой (за такъв статут не
могат да претендират нито Лука, нито Сатин). В творбата липсва
йерархизация на персонажите. Героите са показани в процеса
на осъзнаване противоречията на живота. Движещата нишка
на драматургическото действие не е борбата в името на някакви частни блага (пари, ръката на жена, обществено положение,
както е в пиесите на Александър Островски), а сблъсъкът между
две философски позиции.
В "На дъното" на Горки нито една съдба не е проследена цялостно, нито един конфликт не е решен категорично. Няма и
външно драматични събития. Изключение правят убийството
на Костильов и самоубийството на Актьора. От ретроактивна
гледна точка може да се намери някаква художествена мотивировка на двете събития, но каквито и обяснения да търсим,
е ясно, че този външен драматизъм е в асинхрон с господстващата в пиесата стратегия на автора. Целта на Горки, подобно на
Чехов, е да изобрази делничното течение на живота, един сив
поток, лишен като че ли от конфликти.
Майсторството на автора на разглежданата пиеса се проявява в умението да предаде на диалога полифоничност чрез
периодичната поява на едни и същи теми (любовта, свободата, истината, трудът, илюзията, отчаянието) и чрез пулсациите
между прякото и преносното значение на думите в диалозите,
следващи един след друг, или между отделни "случайни" реплики и основната тема на водения в момента диалог.
В едно интервю от 1903 г. Горки казва, че главният въпрос,
който е искал да постави в пиесата си, е въпросът - "Кое е подобре за човека: истината или състраданието"? Кое е по-необ-
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ходимо? Трябва ли състраданието да стигне до това да използва лъжата, както
прави Лука?" (Неманов 1903).
Да, но какво е истина и какво е лъжа? Къде минава границата между тях?
"Нима истините не са илюзии, за които сме забравили какво са те - метафори,
които са се изтъркали, подобно на монети." (Ницше 1999 139).
А когато постъпваме според стандартите и нагласите на делника (царството на
das Man), кога можем да бъдем уверени, че нашите действия са разумни, а твърденията ни - истинни? Можем ли да различим истината от илюзията, нормалността от лудостта, сериозното и зряло поведение от неговата карикатура, от фарса,
"от другия карнавал, постоянния, ежеминутния, в който - както казва Пирандело
- сме неволни палячовци, искайки, без да знаем това, да приличаме на онова,
което ни се струва, че сме?" (Пирандело 1975: 306).
В едно съчинение от 1921 Зигмунд Фройд отбелязва (като че ли точно в духа
на Лука): "Масите никога не са познавали истината. Те искат илюзии, без които не
могат да живеят. Ирационалното за тях винаги има приоритет пред реалното, нереалното им влияе почти толкова силно, колкото реалното. У масите се забелязва
явната тенденция да не виждат разлика между тях." (Фройд 1921: 21).
В книгата с шокиращото заглавие "Истината е измислица на един лъжец"
Хайнц фон Фьорстер, един от най-големите представители на радикалния конструктивизъм, пише: "Всъщност моето мнение е, че истината има катастрофални последици и разрушава човешкото единство. Терминът означава само едно
- война. Помислете за кръстоносните походи, за безкрайните битки на вярата, за
ужасните сценарии на инквизицията. Нека си припомним колко милиони хора са
били осакатени, измъчвани и изгорени до смърт, за да бъде наложена идеята за
истината." (Фьорстер 1999: 20).
Четиридесет години след първото представление на пиесата "На дъното" Албер Камю, давайки си сметка колко зловеща може да бъде кореспондентната теория за истината, изтъква: "Не съществува истина, а само истини. От вечерния
вятър до ръката, поставена на рамото ми, всяко нещо притежава своя истина. Тя
се състои в съзнанието, което го осветлява чрез вниманието, което му отдава.
Съзнанието не оформя предмета чрез познанието, то само фиксира, то е акт на
внимание и нека използваме метафората на Бергсон - прилича на прожекционен
апарат, който изведнъж фиксира даден образ. Разликата е, че няма сценарий, а
непрекъснато и непоследователно разкриване. В този магически фенер всички
образи са особени. Съзнанието помества в опита като въпроси предметите на
своето внимание. Неговото чудо ги прави да изпъкват." (Камю 1982: 42).
Какво има предвид Горки, когато говори за истината и лъжата като теми на
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своята пиеса в интервюто, което цитирах? Очевидно, думата истина в прочутото изказване на писателя не може да се свърже нито с кореспондентната, нито с
прагматическата теория за истината. "Човекът - това е истината" твърди Горки в
монолога на Сатин. Но как да разбираме тези думи?
Впрочем нека да цитираме това толкова известно място от пиесата. Ще си позволя да приведа монолога по собствен превод, тъй като в отпечатаните български
издания на "На дъното" са допуснати редица неточности. Най-често преводачите предават неправилно пунктуацията, а тя е особено важна за разбирането на
интенциите на Горки. Подобно несъобразяване с пунктуацията на оригинала се
наблюдава също в английските и немските преводи.
А ето и самият монолог:
Когато съм пиян... всичко ми харесва. Мда... Той моли ли се? Чудесно. Той може
да вярва и да не вярва... това е негова работа! Човекът е свободен... той за всичко
сам си плаща: за вярата, за неверието, за ума - човекът за всичко сам си плаща и
затова той е свободен. Човекът - това е истината. Какво е това човек?... Това не
си ти, не съм аз, не са те... не! - това си ти, аз, те, старецът, Наполеон, Мохамед...
всички в едно. (Очертава с пръсти във въздуха фигурата на човека.) Разбираш ли?
Това е огромно. В него са всички начала и краища... Всичко е в човека, всичко е
за човека! Съществува само човекът, а всичко останало е дело на неговите ръце
и мозък. Чо-век! Това е прекрасно! То звучи... гордо! Чо-век! Човекът трябва да се
уважава! Не да се жали... да се унижава с жалост... Трябва да се уважава... Да пием
за човека, Бароне! (Горки 1903: 155).
За първи път видях думите за гордия човек в кабинета по литература в училище. Те бяха изписани така: "Човек - това звучи гордо!" Именно в този вид тя бяха
представяни като едно от големите доказателства за "хуманизма на Горки и на
съветската литература".
Да оставим настрана обстоятелството, че в този вид афоризмът е контаминация
на думи от две съседни изречения. Важното е друго. В оригинала авторът поставя
многоточие, а то има много по-различна функция от тирето. Многоточието означава миг на колебание - Сатин търси подходящото определение за човека. Да не
забравяме също как започва монологът. Героят е в емоционално приповдигнато
състояние. Той е пиян, както сам казва, а това вече придава на неговите думи малко по-различен смисъл, отколкото този смисъл, който ни внушаваха в съветската
епоха.
Да не говорим, че в прочутата прослава на човека, произнесена от Сатин, Горки
поставя точно десет многоточия. Според мен те са указание за това, че думите на
героя в никакъв случай не бива да бъдат възприемани еднозначно. В този моно-
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лог са ясно видими само нападките срещу Толстой (смирението) и Достоевски
(нихилизмът на Расколников), останалото може да бъде подложено на съмнение
(като патос и художествена убедителност).
Няколко думи за едно друго колебание. В първоначалния вариант на пиесата
на Горки вместо познатото ни "Чо-век! Това е прекрасно! Това звучи... гордо!" четем: "Чо-век! Това е прекрасно! Това звучи трагически гордо!" Дали авторът е искал да смекчи патоса на тази възхвала на човека и да подчертае амбивалентната
природа на човешката участ или думите "трагедия", "трагичен", "трагически" са
му се сторили твърде общи, е трудно да се каже. В крайна сметка авторът задрасква определението "трагически" (Горки 1975: 268).
В писмо до Константин Пятницки, на когото Горки посвещава "На дъното", авторът пише: "В пиесата има много излишни хора и няма някои необходими мисли,
а речта на Сатин за човека е наистина бледа." След това добавя, че монологът на
Сатин е чужд на начина на изразяване на героя (Басинский 2000: 5-6). Да, последното е наистина вярно. Нещо повече. Афоризмът "Човек - това звучи гордо!" е не
само чужд на мисленето и езика на Сатин, той е прекалено патетичен, особено
ако бъде изваден от контекста на цялата творба.
Това не убягнало от проницателния поглед на големия бразилски писател Жоржи Амаду. Неговият роман "Пастири на нощта" започва с три епиграфа. Първият
- "В училището на живота няма почивни дни (лозунг на един камион, пътуващ от
Байя до Рио де Жанейро)". Вторият - "Не може да се спи с всички жени, но човек
трябва да се постарае (поговорка от пристанището Байя)". И третият - "Човек! Това
звучи гордо (Горки)" (Амаду 1969: 1).
Вторият епиграф (поговорката) трябва да бъде преведен дословно по следния
начин: "Не можете да спите с всяка жена по света, но трябва да положите усилия." Преводачът си е позволил във втората част на изречението да вмъкне думата "човек", за да подсили комичния ефект от сблъсъка на втория и третия епиграф,
ефект, който и без това е търсен от автора.
Прочутата фраза на Горки многократно събужда възражения сред руските писатели. Във второ действие на "Вишнева градина", написана една година след
пиесата на Горки, в думите на Трофимов, който смята, че в разбирането на Гаев за
гордия човек има нещо "мистично", не е трудно да се види полемичен отклик на
монолога на Сатин (Чехов 1986: 223).
Възклицанието на Лев Шестов "Пияният илот като идеал!" от книгата му "Апотеоз на безпочвеността", очевидно, се отнася и до Сатин, макар в споменатата
творба никъде да не се изписва името на този герой (Шестов 1991: 98).
В романа "Доктор Живаго" (I, II, 10), когато Юрий пише в дневника си за упа-
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дъка на Рим, в края на това дълго размишление, той споменава за раждането на
един нов свят, за раждането на Спасителя и на един нов Човек - "човек, който
ни най-малко не звучи гордо" ("ни капельки не звучащий гордо", както е казано
в оригинала). Очевидно, тук Борис Пастернак опонира на прочутата възхвала на
човека от "На дъното" (Пастернак 1989: 36).
Не можем да подминем и една записка от бележниците на Венедикт Ерофеев.
На едно място четем: "Човек - това звучи горчиво." (Ерофеев 2001: 334). Бележката
е остроумна, защото разчита на игра с псевдонима на автора на пиесата "На дъното". Но не само това. В нея се съдържа едно наистина горчиво прозрение за трагичната страна на човешкото съществуване. Та кой по-добре от Ерофеев познава
живота "на дъното", отредено на непокорните интелектуалци в съветската епоха?
Историята на битието на прочутата възхвала на човека има още една, бих я нарекъл, сенчеста и опасна страна. Да се спрем накратко на този аспект.
В руската литература уважението към човека от социалните низини винаги е
било особено силно. В ранното творчество на Горки то стига до идолатрия. В хуманистичната концепция на този писател по странен начин се сливат позитивистичната религия на Огюст Конт (култът към човечеството като едно събирателно идеално същество) и морализмът на Ницше (култът към свръхчовека като атеистична
религия).
Всяка идеология съдържа в себе си определени теологични аспекти. Теологическите импликации са особено силни в учението на Фойербах, Конт, Ницше,
Маркс. Религиозното отношение като форма може да се изпълни с атеистично
съдържание, но това не отменя теологическите императиви на системата. Тъкмо
поради това Томас Ман нарича Ницше "светец на аморализма" (Ман 1976: 493), а
Чехов открива в думите за гордия човек "нещо мистично".
Тази идолатрия обаче е много опасна. За нея предупреждава Дмитрий Мережковски в книгата си "Грядущий Хам", в която определя босячеството като трети
ипостас на Антихриста. Тези думи са изречени през 1906. А какво се случва след
по-малко от две десетилетия?
През 1925 г. Михаил Булгаков написва повестта "Кучешко сърце", която е иззета
от ОГПУ и публикувана в проверен текстологичен вариант едва през 1989 г. В тази
повест, както е добре известно на читателя, се разказва за един странен експеримент. Професор Преображенски и неговият асистент Борментал присаждат в
мозъка на едно куче хипофизата на гражданина Чугункин, крадец, загинал от удар
с нож, и кучето се очовечава.
Под влияние на комсомолския активист Швондер у кучето се развива хипертрофирано чувство за собствено достойнство. То настоява за някакви свои права
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над жилището на д-р Преображенски, иска всичко да се раздели по равно, тероризира своя стопанин. Професор Преображенски извършва втора операция, за да
поправи допуснатата грешка.
Булгаков изгражда своята повест на основата на няколко иронични метафори.
Той сравнява Преображенски с д-р Фауст, Шариков - с нов хомункулус, революцията, развързала най-лошите инстинкти на лумпена ("пияния илот") - с неуспешен
експеримент.
"Кучешко сърце" е сатирична полемика с основния постулат на комунистическата идеология - идеята за месианската роля на пролетариата, възприета съвсем
сериозно от личности като Маяковски, който в едно шеговито произведение казва съвсем не на шега, че "работническата класа е най-висшият вид хомо сапиенс"
(Маяковски 1983: 571).
"Кучешко сърце" е и полемика с безпочвения идеализъм на Горки, който още
през 1918 година се изплашва от ужасите, които вършат бившите лумпени, новите
"горди" хора.
Няколко думи в "защита" на Горки.
Ще си послужа с две аналогии. Скептичният Хамлет, който смята човека за нищожество, "квинтесенция на праха" (Act II, Scene II), преди да изрече тези ужасяващи думи, казва: "Човекът! Какво великолепно творение е той! Колко благороден е с разума си; колко безкрайно богат откъм способности, изрази, движения;
колко изумително съвършен в действията си; колко приличен на ангел в своята
прозорливост; колко подобен на бог!" (Шекспир 1973: 454). Не напомнят ли тези
възвишени думи прославата на човека в "На дъното"?
Вторият пример е от "Антигона" - прочутият първи стазим. Първите два стиха от
лирическата партия на хора биват превеждани различно от различните преводачи. Александър Ничев предава стиховете 332-333 (Polla ta deina kouden anthrôpou
deinoteron pelei) така: "Много са чудните неща,/ ала човекът е пръв сред тях."
(Софокъл 1982: 191).
Преводът на Николай Гочев е по-близък до оригинала: "Опасностите много са,/
но няма по-опасно от човека." (Софокъл 2014: 29).
Хьолдерлин превежда стиховете по следния начин: "Ungeheuer ist viel./ Doch
nichts Ungeheuerer als der Mensch", т.е. той предава ta deina с "извънмерно" (Хьолдерлин 1982: 407).
Хайдегер предпочита "das Unheimliche", съществително, което означава нещо
близко, но загадъчно, нещо величествено и прекрасно, но същевременно, неразбираемо, отблъскващо и зловещо (Хайдегер 1983: 43). Колкото и рисковано да е,
ще кажа, че героите на Горки от неговата знаменита пиеса са точно такива.
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"На дъното" е едно от малкото не тенденциозни произведение на този творец.
И тази пиеса има толкова голям успех, защото главният въпрос е оставен без еднозначно решение. Както в "Хамлет", както в "Антигона"...
Макар Горки да не приема релативистичната етика на Лука, неговите герои са
видени такива, каквито са. В цялата безнадеждност на своето изключване от царството на das Man. Всеки от тях скрива екзистенциалната пустота в себе си, изпълвайки я с друга пустота - с измисления свят, в който живее. И така до безкрай - до
въжето и до смъртта...
Монологът на Сатин се врязва със своята патетика в сивата монотонност на
едно безнадеждно съществуване остро и внезапно като нож, защото авторът търси някаква искрица надежда сред непрогледния мрак, защото, подобно на древния трагик, вярва, че човекът "веднъж към лошо, друг път към добро примъква се"
(Софокъл 2014: 31), че той е едновременно "безкрайно богат откъм способности"
и същевременно "квинтесенция на праха".
"На дъното" е пиеса, която съвсем не е чужда на феноменологическото разбиране за истината, за което пише Албер Камю в прочутото си есе, колкото и странно да изглежда това мое твърдение. Лука и Сатин са два "прожектора", които по
различен начин фиксират върху стената на Платоновата пещера (да си спомнин
началната ремарка на автора, според която действието се развива в "мазе, подобно на пещера") ставащото около тях. Нито един от тях не е прав и няма как да бъде
прав, защото и двамата обитават, както Барона, Актьора, Настя, Бубнов и другите,
един свят на безнадеждност и носят в себе си чувството за абсурда на човешкия
живот, усещане, което може да ни споходи в едно мазе или да ни порази "на завоя на някоя улица", както се изразява Камю за внезапността на това ужасяващо
прозрение (Камю 1982: 11).
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ЗА БИОГРАФИИТЕ И
БИБЛИОГРАФИИТЕ

НИКОЛА
ИВАНОВ

Повод за този текст са две статии на Пламен Дойнов в
“Литературен вестник” /бр.15, 18-24.4.,2007г./: “За езиковото поведение” и “Стратегии на отсъствието през 90-те години
на ХХ век: Л.Левчев”. В тях авторът повдига и разглежда важни литературни въпроси, пряко свързани с литературните
манипулации на българските читатели от наши поети, писатели и литератори, които се отличават с неморално поведение, което винаги е противопоказно на най-талантливите.
Общоизвестна и често цитирана е мисълта на Атанас Далчев:
„Талантът е по-често явление от характера.”
Този проблем с особена сила се откроява в биографичното поведение на Любомир Левчев, който съвсем не е лишен
от поетична дарба, но поради огромен дефицит на характер
пропиля таланта си. Общоизвестни са оправданията на слабохарактерните автори, че са правили своите компромиси от
нужда, защото все пак трябва и да се живее, да се храни семейството и т.н. Но опитите на Левчев и подобни автори да
се оправдават с времето не са никак убедителни, защото в
същото това време и в такива времена изобщо, винаги имаше и е имало достатъчно достойни творци, които със схапан
език пренесоха кръста на дарбата си по бодливия калдъръм
на литературната Голгота, защото знаеха колко много е важно да не стигнеш до компромисите и слугинажа.
Тази “постмодерна травма”, както сполучливо и находчиво я определя Пламен Дойнов, се изразява в изявлението на
Л.Левчев, че не се отказва от нито една своя написана дума.
Това твърдение на Левчев се превръща във фразата “няма
нищо извън текста”. Т.е., развива се тезата, че политическото
и гражданско поведение и онова, което са вършили с унизителното за един себеуважаващ се творец сервилничене пред
силните на деня, няма никакво значение, то не влияе върху литературните им текстове. Важното е какви литературни

MOPE

211

творби оставят, които ще ги овековечат и т.н. и т.н.
За съжаление, аз смятам, че подобни твърдения и надежди са напълно безпочвени. Защото гражданското поведение и творчеството са просто скачени
съдове, преливат едно в друго. Няма как след като си подлога, лакей и слуга в гражданското си поведение, да си съвсем различен, честен и почтен в
творчеството си. Азбучна истина е, че всяко творчество е автобиографично.
Биографията се оглежда в текстовете, които един творец пише, тя рефлектира
безпощадно в писането. Колкото и да иска, никой не може да избяга от биографията си. Не може биографично да си недостоен и това да не личи в текстовете, които пишеш. Колкото и да не го съзнаваш, то е неизбежно.
В първите си поетични изяви Любомир Левчев дава надежди. Поезията
му е модерна, на фона на лирическата сухоежбина и политическите клишета,
които преобладават през 50-те години на миналия век в литературата ни, той
внася свеж повей, нетрадиционна поетика. И никак не е случаен фактът, че
прави впечатление на талантливите млади, които имат афинитет и искат да
се освободят от шаблона, те го харесват. Не че тогавашните му стихове са кой
знае каква впечатляваща поезия, но изглеждат новаторски.
Още тогава обаче по-прозорливи критици като Цветан Стоянов, Иван Пауновски и някои други забелязват очевидни слабости в поезията му като неискреност, преиграване, бутафорност, позьорство, нова клишираност и т.н. Самото заглавие на първата му стихосбирка “Звездите са мои” е позьорско. Но...
това са бели кахъри, той е млад, времето е пред него и т.н...
И властта се насочва към него, вероятно усещайки податлвия му характер.
Точно такива им трябват, нелишени от дарба, но властолюбиви, със слаби характери. И Левчев захапва властта, вероятно мислейки си, че ще я надхитри
– точно “важен е текстът”, аз ще им слугувам, но ще си пиша както трябва и ще
се постигна като поет.
С времето творческото затъване на Любомир Левчев става все по-очевидно
и драматично. Особено след като се настанява по високите етажи на властта.
И се появяват негови поетични книги с “трудови” и “производствени” стихотворения за Кремиковци, поеми за Ленин, Г.Димитров и т.п. с непрекъснати
компромиси, които окончателно го сриват като поет.
Всъщност, ако говорим за поети, които искрено са вярвали и възторжено са
приели 9.ІХ.1944 година и са създали идеологически творби непосредствено
след тази дата, то аз напълно ги разбирам, защото съм сигурен в чистите по-
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мисли например на Давид Овадия, Добри Жотев, Александър Геров, Веселин
Андреев, Генчо Стоев, Христо Ганев, Аргирис Митропулос и някои други.. Но
при Левчев, Стефан Цанев и сие става дума за период след 1956 година, когато
се изнасят факти за зверствата на култа към личността в СССР и у нас, много
потресаващи неща вече се знаят, ти виждаш за какво става дума. С пълна сила
обаче хора като Левчев го приемат, възпяват, възхваляват и манипулират обществото в угода на властта. Разбира се, с посредствени тезисни стихотворения, които нямат никаква литературна стойност, защото другото просто е невъзможно. И те го правят напълно съзнателно, а за всичко това властта щедро
ги възнаграждава.
Тук само мимоходом ще отбележа поведението на Стефан Цанев, защото той непрекъснато ни занимава как бил репресиран, заплашван, забраняван и т.н. неистини. Но забравя и премълчава нагаждаческите си стихотворения, в които възпява вождове и чекисти. Твърде показателен е фактът, че
в сп.”Пламък”, бр.2 от 1988!!! година той препубликува стихотворения като
“Авточека”, “Бумеранг”, “А вам какое дело”, които са от 1967 година. Иначе в
неговата стихоподобна публицистика не виждам никакво бъдеще.
Падението на Левчев като личност и поет с напредването по стълбата на
властта все повече ескалира, за да достигне своя апогей, когато през 1979 година го правят Председател на СБП. Ако съберем и калкулираме компромисите и униженията, които са правили и спохождали всички председатели на СБП
в периода 1944-1989 година, Левчев многократно ги превъзхожда като количество и “качество”, взети заедно. Лично аз се чувствам омерзен и отвратен от
унизителните му изказвания и метани пред Тодор Живков, някои от които са
станали реалистично-митологични и са се превърнали в писателски фолклор,
но за съжаление са точна истина 1:1. Като случая, в който Първият демагогски
хока неколцина писатели, че прекалено много го хвалят и трябва да спрат,
защото му става неудобно, а Левчев скача и казва, че др.Живков може да му
забрани всичко, но не може да му забрани да го обича! Един от присъстващите на случилото се, достоен български писател, казва, че в този миг е поискал
да се отвори подът и земята под краката му и да потъне от срам! Левчев стига
до там, че унизително дърпа ръката на Живков, за да я целуне, а той гнусливо се съпротивлява! Това е чиста проба литературна проституция. Ами речите
му на Априлските литературни дискусии или по други форуми! Ще цитирам
като пример съвсем незначителна част откъси от слова и речи на Левчев по
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различни поводи. От словото му „Благодарност за вдъхновението” по повод
70-годишнината на Тодор Живков: „Фундаменталното теоретическо дело на
яркия марксист-ленинец Тодор Живков включва стотици скъпоценни страници, оветляващи по новому или разкриващи нови флософско-естетически и
литературно-творчески проблеми. Отличтелната черта, априлският почерк на
този принос, който има наднационално! значение...”; „Ето с такива ярки искри
на комунистическата правда др.Тодор Живков остава в нашия живот и нашето
творчество. Делото на другаря Тодор Живков като проникновен и смел практически ръководител и на социалистическата ни културна революция – това е
един чист път, който се изкачва по острата стръмнина на ускореното развитие.”;
„И ние, българските писатели, като вярна частица от своя народ сме черпили
с пълни шепи и винаги ще се вдъхновяваме от високия граждански патриотичен и интернационалистически пример, който ни дава др.Тодор Живков със
своя живот-подвиг.” От словото му „Април – символ на сила и вдъхновение”
по повод 50-годишнината на самия Левчев и нараждаването му с най-високия
орден тогава „Георги Димитров”: „Другарят Тодор Живков е човек, който излъчва вдъхновение. Той има способността да вниква в същността на нещата
независимо от това колко бляскава или непроницаема е същността им.”, за
да завърши: „Благодаря Ви, другарю Живков, за вдъхновението, което сте ни
давали. Благодаря Ви за мъдростта, благодаря Ви за грижите. Благодаря Ви, че
сте ни търпели, когато сме грешили, или когато тъй често повтаряме Вашите
думи и с това може би ги принизяваме. Във Ваше лице благодаря на Партията
и на България.” От встъпителното слово на Левчев на априлската литературна
дискусия от 1986 година: “В това свое слово аз не мога да скрия гордостта си
и огромното удовлетворение от изминатия априлски път. И тъкмо в този миг
ние сме длъжни да изкажем своята признателност към нашата партия, към
Централния комитет, който изкова априлската генерална линия, и лично към
другаря Тодор Живков. През арилските години той не само ни даваше пример
какво значи всеотдайност, какво значи постоянно човешко горене – през тези
години той разви и изложи основни теоретически постановки, имащи пътеводно значение за цялата ни култура и по-специално за литературата. Така
априлското тридесетлетие създаде нов тип отношения между творец-писател,
партия и държава. Пред наши колеги от цял свят другарят Тодор Живков нарече българските творци на художественото слово най-близки бойни другари на
партията и на Централния комитет. Такова е и нашето отношение към партия-
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та, към Централния комитет и към генералния секретар.” И т.н. и т.н. То бива,
бива, ама... Да се чудиш дали говори Оф деец, профсъюзен активист, партиен
секретар на някое ТКЗС или ДЗС, завод или заводски цех, партиен функционер,
или пък това е председателят на Съюза на българските писатели! Едва ли някой го е принуждавал да стига чак до тук, защото става дума за 1986 година, а
не за времето непосредствено след 9 септември 1944 година, когато е имало
осезаем натиск. Когато четеш словата на Левчев, просто си изумен как езикът
му може да се обръща и да изрича подобни неща – все пак той е с претенции
за поет, писател, творец. Като колега в такива случаи ти без вина се чувстваш
лично виновен и омерзен от словата на твоя Председател. С подобни действия
и изказвания Левчев направи СБП най-меркантилната и слугинска творческа
организация, а лично той се превърна в недостижим шампион по слугинаж.
При Левчев се наблюдава пълен дефицит, абсолютна липса на каквото и да е
човешко и творческо личностно себеуважение. Той продължава да се отърква
около властта, ще го видите в Народното събрание, около президента, министър-председатели или министри и т.н. При него това просто е непреодолимо,
защото е станало неизлечима болест, за съжаление.
В книгата си за Людмила Живкова Богомил Райнов разказва подобни унизителни истини за Л.Левчев, на които е бил свидетел. Включително и за съчинението му “Мислете за мен като за огън”.
Отсъствието на характер у Левчев проличава и в поведението и писанията
му след 1989 година. Вместо да си посипе главата с пепел, да се смири и гузно
да замлъкне, манипулативните му опити и морално нахалство достигат до там,
че прави усилия да се изкара репресиран!!! В книгата си “Ти си следващият”
Левчев пише, че е изключен от Университета, без обаче да уточнява причината, като подтекстът е очевиден – желанието му е да внуши изключване по
политически причини и непокорство. Но ето какво пише проф. Николай Генчев
по случая с изключването на Левчев: “Само веднъж се опитах да ощипя леко
Левчев, който стоеше заедно с Людмила до масата и здравата нагъваше фазанови филета. Любо беше вече назначен за главен редактор на в.”Литературен
фронт”, т.е. беше получил от първото възнаграждение на своето лакейство. Аз
познавах това момче отдавна, когато той следваше в нашия факултет специалност “Библиотекознание и библиография” и беше изключен поради слаб
успех”. /разр. м., Н.И./ Ето я баналната причина за изключването на Любомир Левчев и тук няма никакви политически и репресивни мотиви. Виждате ли
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отвратителната манипулативна същност на Левчев – от една страна фактът е
верен, той наистина е изключен, но какво е внушението, което цели Левчев!
В същата книга проф.Николай Генчев пише, че след 1989 година среща Левчев, който му казва, че каквото било било, вече политиката не го интересува,
а само и единствено истинската поезия и т.н. Умният и прозорлив проф. Николай Генчев иронично подхвърля, че това просто е невъзможно да се случи и
наистина е напълно прав. Който е чел поезията и прозата на Левчев, създадена след 1989 година, сам ще се убеди в това. Последните му поетични творби,
публикувани по страниците на в.”Труд” от 2005, 2006 г. и особено поемата му
“Островът и всичко останало” в броя от 7 април 2007 година, „блестят” със
своята неубедителност и говорят най-вече за поетична безпомощност. Просто
Левчев, според мен, трябва да спре да публикува творческите си опуси, защото ще стигне и под дъното. И тези, които го потупват по рамото и му говорят
колко велики са творбите му, нека го пожалят и спрат най-сетне, ако са му
истински приятели и доброжелатели. След като не може да не пише, нека си
пише за себе си, но да не публикува написаното.
Левчев е инициатор и на прословутите поетични сборници “Априлски сърца” – едно дело за унизяване, омаскаряване и злепоставяне на българските
поети. Тези, които са свидетели на случилото се, знаят за какво става дума.
Всъщност, твърдението на Любомир Левчев, че не се отказва от нито една
своя написана дума, е поредният опит за манипулация. В своето “избрано”
Левчев едва ли би включил стихотворенията си за Кремиковци, Ленин, Димитров и много други глупости, които натвори през годините. Защото той не е
глупак и разбира, че те тотално го демаскират и дискредитират като творец.
Прав е Пламен Дойнов в наблюдението си, че вероятно има напрежения
между живот и творчество при Левчев, че някои негови стихотворения в известна степен носят нюанс на несъгласие с комунистическата доктрина, която
той обслужваше. Но точно в това се състои и творческата драма на Левчев.
Защото при него несъгласията са само донякъде, те са полунесъгласия, внимателно премерени, той знае докъде е позволено и никога не пристъпва чертата.
Левчев винаги е писал и пише с едно на ум, с едно удово начало, никога не
стига до края. Този начин на писане при него се е превърнал от условен в безусловен рефлекс. Пречи му манталитетът на лакея, слугинският характер, т.е.
липсата на характер, защото той пише, но вътрешният цензор непрекъснато
го контролира. Той винаги мисли какво ще кажат ония от горе, няма ли да на-
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вреди на кариерата си, да изгуби благините на властта. По този начин се стига
до задънена улица, т.е. до никъде. По тези причини аз не познавам по-голям
убиец на собствените си стихове от Левчев. Това се отнася дори за мистичните
му и екзистенциални стихове. И аз смятам “Плач за разрязаните крачоли” за
добро стихотворение, което ми е направило впечатление в ония години.
Що се отнася до опитите на Левчев да легитимира литературната си значимост в България чрез награди и публикации в чужбина, това също е част
от манипулативната му стратегия. Пък и самите преводи в чужбина нищо не
значат като факт, те съвсем не могат да бъдат оценка за значимост. Особено в
последните години стотици съвсем посредствени български автори по различни пътища и пътечки си уреждат преводи в чужбина, напразно надявайки се с
този факт в биографията си да си повишат стойността, но това е просто невъзможно. То е по-скоро иронично и смехотворно. Та кой ще повярва, че щом като
Левчев е най-превежданият български автор в чужбина, значи е най-големият
български поет!? Тази пушилка не може да заблуди и най-големите наивници,
камо ли хора, които разбират от поезия. Защото всички изкушени знаехме и
знаем как най-вече ставаха, пък и продължават да стават тези работи. Преди
1989 година с държавни пари и протекции. Сега обикновено на приятелска и
реципрочна основа.
Наскоро вероятно приятелите на Левчев Уйлям Мередит и Ричард Хартайс
бяха организирали негово литературно четене в САЩ в литературен салон. Такива в Америка има със стотици, но авторекламата на Левчев и услужливата
журналистика представиха случилото се едва ли не като световно събитие. По
този начин всичко се опошлява и принизява, критериите стават махленски. Затова напълно прави са Георги Каприев и Невена Стефанова в своите твърдения
и подозрения.
Левчев е толкова увреден, че в стремежа си да оригиналничи, не разбира
какви глупости понякога изрича. Когато го наградиха за годишнината му с найвисокия български орден, на въпрос какво ще каже, той отвърна, че “войниците не отиват на фронта с ордени”! В стремежа си да изоригиналничи, той
изрече отново една позьорска и безсмислена формална метафора – неговата
неизлечима болест. Разбира се, искаше да поскромничи, но по нелеп начин. В
последно време разпространява легендата, че навремето е искал да избяга на
Запад заедно с Георги Марков! Боже Господи!!!
Не знам, вероятно и той си прави равносметка. Възможно е неговата оцен-
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ката за собственото му творчество да е висока. Клакьорите около него са за
това. Но реалността за Левчев в творчески смисъл, според професионалното
ми мнение, е просто убийствена. Л.Левчев няма нито едно голямо, забележително стихотворение, изцяло изведено и завършено от началото до края,
т.е. стихотворна творба, която да е за учебник! Той има постигнати отделни
стихове или части от стихотворения, но то не стига за място в българската
литературна класика. И причината е именно в това, че неговата биография
е противопоказна на създаването на значими текстове. Защото угодничейки
и участвайки във властта, всеки автор в последна сметка се самоубива творчески, сам погубва таланта си със своя съдбовен избор. И Любомир Левчев е
сред най-категоричните и най-страшните примери и доказателства за неразривната връзка между биографиите и библиографиите на поетите, писателите,
литераторите и въобще на творците.
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ЛАЗАРИЦА
„Лазарица“ от Йордан Радичков, постановка Симеон Димитров,
костюми Грета Кръстева, в ролята Стоян Памуков, ДТ „Адриана
Будевска“ – Бургас, премиера на 12 октомври 2021 г.

ГЕОРГИ
КАПРИЕВ

С размисли около печалното налично битие и качество на българския театър тръгнах с влака за Бургас (който влак, знае се, е бавен), за
да ме отведе при най-дълбинно премислената „Лазарица“ сред немалкото в моя живот.
Симеон Димитров е носител на специална мяра в театъра. Ако
трябва да я характеризирам с две думи, те са холистичност и мислене.
Синтетичният свят на театралното се гледа като най-гостоприемното
място за мобилизация на всички възможни сили и енергии на човешкото. Тяхната тоталност се координира от безпощадна, безостатъчна,
неуморна мисъл, пронизваща и най-дребния детайл. Тя има в основата си духа и ума, за да обземе тялото с неговата емоционалност,
сетивност, физиология. Мислещото актьорско тяло е темелът на преобразяването, за което говори той в теоретичните си текстове. Казвам го в началото, защото твърдя, че сегашната му „Лазарица“ е негов
свръх-концентриран израз.
В постановката деликатно са акцентирани ядра на Радичковия
текст, генериращи гръбнака ѝ. Мъдростта стои по-горе от съдбата –
това е двигателят на цялото. По-горе от същата нелюбезна съдба, чийто пръснат скелет ще види Лазар в своята зима. По-горе от стихията,
която преминава през човека, дирещ да се осъществи във външното,
и го смачква. Отстраняването от това „външно“ се превръща от този
хоризонт в предимство. Щъкането се разпознава като загуба на действителен живот. Мисълта става по-еластична, човекът се освобождава
от натрупаните непотребности, от външно придобитото. Свиването на
топло в своя полог, оставането насаме със себе си не е обаче преобразяващият ключ.
Душата болезнено провижда продължаващият да таи пукнат съд
на гордостта си, тлеещите вражда и омраза, напиращите пустота и
мъртвило. Сърцето установява, че зимата и вятърът са в него. „Но ако
сърцето почне да изстива, с какво сърцето да загърна?“ Затова и при
пълна свобода да действа няма да слезе Лазар от дървото. Но именно
оттам, от бездната на своята ущърбност и мизерия човекът въстава
срещу „фъртуната“. Като малкия Давид ще посегне да разбие челото
ѝ с камъка на прашката си, ще се напъха в гърлото ѝ чак да я задави,
до края си не ще ѝ позволи да пусне корени в гнездото. И в това ще
разпознае висотата си.
Такава е динамиката на партитурата, с която трябва да се справи
Стоян Памуков. И как го прави? Той подхваща публиката още от фоайето с изряден какофоничен концерт на тъпан, кавал, окарина… Вече
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в залата разяснява какво ще се покаже и какво се очаква от публиката. Първото, което прави на сцената, е кратък ритуал в памет на всички творили своите „Лазарици“, които не са
вече сред нас. Този ритуал ще се повтаря преди всеки от сезоните, заради което Памуков
слиза от „дивячката“ и „излиза от образа“. След ритуала се изказва съответната въвеждаща към следващия „сезон“ ремарка на Радичков и се качва Лазар на своето облайвано от
кучето дърво.
В своята „пролет“ Лазар-Памуков е непосредствен, първосигнален, самоуверен. Още
там обаче прозвучават уж спонтанно теми, които ще добият пълнотата си по-нататък. Органично аргументирано, постепенно отива Лазар към своята мъдрост, към проглеждането
за своята драма. „Зимата“ зазвучава в собствено трагични обертонове. Бързата асоциация с Шекспировите трагични акорди не е без основание. Лазар на Димитров-Памуков
се родее обаче повече със старозаветния Иов в неговата изоставеност от човеците и Бога
или с новозаветния Лазар пред вратите на богаташа. „Лазарица“ на Радичков проговаря
с цялата си антропологическа дълбочина, с цялата си ненамусена сериозност, с потресаващата си поетичност, тъгуваща за човека, но и утвърждаваща в тази си скръб неговото
действително достойнство.
Зрителят трудно хваща вяра на изписаното върху плаката, че с постановката се чества и
70-годишнината на Стоян Памуков. Не вярва, защото осъществяваната телесно-ментална
динамика е трудно постижима и за два пъти по-млади от него, във всеки случай за повечето от тях. Всичко това: и споменатата динамика, и „невъзможните“ преходи на излизане от
действието и продължаването му точно от мига, в който е било „прекъснато“, се дължат на
просто обстоятелство. Памуков е актьор от такъв тип и класа, така е дисциплинирал психосоматичното си цяло, че на сцената той не се „вживява“, но и не „представлява“. Умното
му тяло се преобразява в такъв ключ, че споменатите „влизания“ и „излизания“ са чисто
оптическа измама, следваща от натрупана школска рутина. Те са естествени измерения
на единното, собствено театрално живеене. „Лазарица“ на Димитров-Памуков е театър
в най-високия смисъл на тази дума. Незабелязването или неглижирането му от страна на
гилдията би било позорно за нея.
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КНИГИ
ОТЗИВИ
ЛЮБОВ ДИНЧЕВА И „ЖИВОТЪТ,
ТОВА КРЪГЛО СЪБИТИЕ“ – ЧУВСТВЕНОСТ, СЪЗЕРЦАНИЕ И ДЪЛБОК
ФИЛОСОФСКИ КОРЕН
Всяка книга има собствен живот и съществува като самостоятелен литературен
организъм, но заедно с това, когато авторът
има и други произведения, паралелите с
тях са неизбежни.
В този смисъл „Животът, това кръгло събитие“ на Любов Динчева продължава интелигентната линия от първите си две книги
– „Писмо преди потопа“ и „33+“, но добавя
и силна доза сензитивност и образност.
Личното ми убеждение е, че структурата
на книгата – разпределянето на стиховете
в цикли, поредността им, са пряко свързани с посланията, които авторът оправя към
публиката. Затова едно и също поетично
съдържание, структурирано по различен
начин, може да постига различни внушения. Две съседни стихотворения се оказват
свързани с енергиен мост или пък умишлено се противопоставят.
„Животът, това кръгло събитие“ е антипод на хаотична книга – в нея мястото на
всяка творба е прецизирано като започнем
от въвеждащото стихотворение, вдъхновено от картина на Димитър Казаков – Нерон.
Любов е заложила на много силно начало – комбинация от ярка образност и
избистрена житейска философия, която е
ориентир за възприемането на цялата книга – всеки компромис, всяка битка, всяка
метаморфоза е допустима, но не и имитацията на любов:
Мога да вървя по главите ви.
Мога да скрия и птица в око.
Мога да уча водата от извора
да пее ватански,
да тръби, че щастие има.
Мога да подслушвам край пещери

за чудовища.
Мога да направя ключалка без ключ.
Мога да се събера в първата
буква и звук.
Но не искам да стисна сърцето от камък,
за да потече любов.
Тази прецизност в подредбата я има и
в трите части: Лунни полета, Животът, това
кръгло събитие и Дневно представление.
Аз откривам градация в трите цикъла – от
чувственост в първия и съзерцание във втория до философска дълбочина в третия.
Луната е ключов образ в първия цикъл
и това е заявено още със заглавието му „Лунни полета“. Когато читателят е предупреден, появата й в почти всеки стих не досажда, не се приема като неконтролирано

MOPE

повторение, тъй като авторката категорично е дала знак, че това е търсен ефект, код
за пресъздаване на различни състояния.
Любов Динчева се осмелява да предозира,
защото целта е да се покаже необятните
възможности на един образ – когато е красива, луната е медена следа, която се стича
по топлото лице на юли, но може да е натрапник или е с остри нокти, да драска гърлото и разкъсва очите без сън.
Първата част на книгата е лична, интимна, съкровена. Изборът на луната за образориентир издава вкус към тайнственото,
поетичен модел, който предпочита иносказанието пред пълното откровение. Тип писане, в което читателят е съучастник в тълкуването, а това дава свободата всеки може
да има своя интерпретация на поетичното
съдържание.
Любов Динчева включва целия космос в
своята метафорична мрежа, поетичният поглед се движи дръзко през времето и пространството – от дивана у дома – до пръстена на Сатурн. И казано от нея това звучи
толкова естествено!
Вторият цикъл съдържа на пръв поглед
произволни изрезки от живота на един
град, от живота въобще, едновременно
бургаски и космополитен. На места усещането за Бургас като сцена на събития и фигури е много силно. Има логични обяснения
за това – например в конкретиката - Кино
„Вапцаров“, но това не е етикет. Има картини, които всеки може да постави в своя
рамка и да ги възприеме съобразно своето
усещане за пространство и време.
Ако „Лунните полета“ са едно феерично
въведение в поетичния свят на Любов, втората част, която дава име и на цялата книга е мощното ядро – носител на енергията,
черната кутия на този етап в развитието на
авторката.
Като читател имам усещането, че Любов
е откраднала въображението ми, ситуира-
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ла го е на една платформа над земята, която бавно се върти на 360 градуса – толкова
далеч, че да възприемаш действителността
от птичи поглед и толкова близо, за да виждаш ясно лицата на хората, мимиките и
движенията им, да чуваш речта.
Любов рисува с думи картини и образи,
които откроява от цялото многообразие,
достатъчно ярки, за да ни внушат многообразието: в тази 360-градусова панорама
са гърбавата жена, сицилианският рибар,
Ахмед и неговата берберница, Киркор и неговата шивачница, мъжът без минало, къща
и палто, там в здрача е уморената сянка на
жена, която прибира чашите с вино и червения залез… Читателят има чувството, че ако
в първата част гледа света през прозорец
и вижда отрязък от небе, във втората част
всичко наоколо е хоризонт.
В „Дневно представление“ сензитивното и съзерцателното са изведени на философско ниво. Не бих казала, че първите два
цикъла са лишени от философски поглед –
темата за любовта, за преходността, за тъмното и светлото начало в живота ни дори и
да са разгърнати чрез въздействащи метафори, винаги имат философски корен.
И все пак в „Дневно представление“
Любов Динчева ни отвежда в едно по-различно пространство – това е мястото, в което тя задава въпроси на себе си и другите –
за хаоса и преодоляване на хаоса, за страха
и преодоляването на страха, за стремежа
към свобода и преживяването на свободата. Тук образността е още по-концентрирана, асоциативните скокове – още по-зашеметяващи. Подчертан е вкусът към иносказанието - то не само се отдава на авторката,
но според мен е едно от най-характерните
й изразни средства, с което тя грабва вниманието на читателя още от първия ред:
„Събирачът на есенни листа / намери
съкровище / в задния двор на гробището“
или „Гарванът, който помни, / има прозрач-
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Ето един от примерите:
Докато светът разтваря челюсти
дали акулата е по-невинна.
Изгарят старите треви,
а новите загниват.
И няма кой да прободе
сърцето на луната с обещание.
Няма образ, цвят и звук
дори когато си отива лятото.
Кой гневен глас ще протръби
че иде Откровение?
Пророците са се запили
в кръчмата „Безвремие“.
Пулсира в многоточие
невинното човечество
Преди страхът навън
с хастара да го преобърне.

ни очи и мокри пера…“ Има го и в другите части на книгата: „На гърба на църквата
живееше Христос, / в къщата с обърнатия
покрив“..
„Животът, това кръгло събитие“ не е
лесно четиво. Не е книга, която може да се
разгръща между другото. Любов Динчева
има смелостта да предизвиква читателя с
удивителни хрумвания, неочаквани преходи, изненадващи паралели.

Вероятно някои читатели, както и наблюдатели на литературните процеси у нас
ще намерят книгата за твърде елитарна,
за недостъпна до масовата аудитория. Да,
това е книга за елитарна публика, но и книга, която предизвиква всеки съвременен
ценител да напусне зоната на предвидимата поезия. Позволете да бъдете предизвикани с „Животът, това кръгло събитие“.
ДИАНА САВАТЕВА
„Животът, това кръгло събитие“,
Любов Динчева,
изд. "Либра скорп", Б. 2021г.
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ОСЕМ ТАКТА ТИШИНА
Не съм от онези, които преди тази книга
са общували с поезията на Марин Маринов (имам предвид Фейсбук, периодика
или първата му стихосбирка от 2000 година
„Тежка светлина“). От много време не съм
се и срещала с такава обемна (203 страници) и плътна поезия. Тази ми първа среща
с нея ме запознава със зряло писане със
собствена територия, родено от вродена
чувствителност и съзнание, а не само от литературна култура; модерно, с усещане за
съдбовност – идеали и илюзии, опори, намерен смисъл в живеенето на път към оттатъшността на хоризонта. Едновременно четях и прозата на неговата редакторка Керана Ангелова „Мястото. Янтара“ – и странно,
но неслучайно се припокриха пространства
– места и герои – преселници от Беломорието. Така в стихотворението „Ставро“ поетически задишаха пейзажът, атмосферата,
морето, къщата на двата хълма в началото
на планината.
„Осем такта тишина“ е гама от мелодии
на тишината, в която е заложен кодът на естетическото верую на поета. Това е поезия,
израз на лична удовлетвореност на духа, на
вкоренена човешка потребност, която носи
в себе си черти и на лично-интимното, и на
широкото, епичното, което обгръща философските обобщения. Тази поезия раздава
(лапидарна, левантийска, както я нарича
редакторката на книгата). Раздава усещания, съзерцания, видения, потъвания,
гмуркане в тишината; залива със светлото
на тъгата – тъгата ни, ах, тъгата ни.
Тихо е. Тих кънтеж от тих сняг. Няма
външни ефекти, страст към алогичното, маниерно изкушение, клетвени тиради, евти-

но интимничене, предизвикателно сриване
на ценности. И на езика е комфортно – без
опити за словесна еквилибристика и издевателства над него. Не мъгляв език - мъглявината е негова метафора, функциониращ
образ на мистичното. А мистичното е шепотът на Вечността. Зад образите на променящото се, на идващото и отиващото, на завръщащото се, но и на непроменящото се в
поетическия свят на Марин Маринов стоят
Морето и Вечността.
Образът на морето е с всепроникващо
присъствие – Морето не прощава и прощава. Този образ преодолява заплахата
от монотонност и себеповторение; естественост, лекота, изобилие на форми, чрез
които налага своя отпечатък върху стиха на

224

MOPE

поета. Морето не е просто тема или набор
от мотиви – то живее в стиха и магнетично, и естествено. То е там, когато свършват
всички сънища в твоето пътуване, (…) където чайките пресипват от възторг покрай
вълнолома. С него там е
… оня скитник по дълбоките води,
приседнал на последната си шамандура,
чак до хоризонта, кима мълчаливо, усмихва се
и дърпа леко ръката на зората.
Морето и пейзажът са щедро одухотворени и биографицирани като съкровена
част на лирическото Аз – особено в първия
и третия цикъл, макар че няма да сгреша,
ако посоча и другите два цикъла и епилога. Човекът е безвременно приютен в пространството на водата, но и на брега – Крачейки от временност на временност, аз и
до безвремието ще стигна.
Вечността. Тя се олицетворява чрез реалните й проявления в битието на човека.
Кои са те? Естествено морето, домът (Затишие, Ти, Тъмна свещ), любовта, чудото на
живота, слабостите на земното присъствие.
Чрез нея поетът себе си търси, дихание
след дихание, дума по дума себесъхранява
и себеотстоява. Стиховете мечтаят, копнеят, тъгуват, обичат, неудържимо искат думите да престанат да бъдат само думи, а да
станат същности. От сътворени думи искат
творци да станат. Щом вечността е герой –
настроението е мистично:
…Алеите във парка едва блещукат и се
губят;
тихо е,
дори морето под смълчаните тераси
не се чува,
само каменните статуи, вкопани в

сънната трева, лениво нещо си говорят.
Какво безсмислено усилие е да се задържиш,
когато неизменната звезда от твойте сънища
търпеливо те очаква –
да те приласкае, да те приюти.
В меланхоличното настроение на лирическия герой, вплетено в цялостната поетическа тъкан на книгата, се потапят тишината
и мълчанието, те са в тичинките на глухарчето и в ирисите на совата. А метафизичното вслушване в безмълвието привързва героя по-силно към живота, към конкретната
му екзистенция в настоящето, към гъстите
аромати на това безупречно живеене, където часовникът от кулата извиква в съня
си. Тогава и тъгата се издига в тъмните тласъци на другото живеене, а човекът потъва
в хладното чувство за благост, в зеленикавата вода и звънката тишина или в затворения свят на тази кръгла тишина, зелена под
върбите. И още: И тези светлини, дето се
поклащат вечер по вълните, така напомнят
за душите на заспали хора.
В тази поезия накитите на вечността
са звездопадите – отломъците вкаменена
светлина върху вълните. Те са пратеници
на друго измерение, вселенско присъствие: звездопадите избухнаха възторжено
на бис.
Друг образ – този на Луната (оранжева и
чиста) с нейните превъплъщения, пози, настроения, създава доминираща атмосфера. Лунното е състояние, модус на съществуване на лирическия герой. Магическите
вечерни озарения, феерията на лунните
отблясъци, надмогват делничната опушеност, когато сме заети да лекуваме сърцата
си от пълната луна. Това според мен е авто-
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рова оригинална интерпретация на образа
на луната, който присъства обикновено
като архетипен образ на женското начало:
Луната слушаше от хълмовете, замислена и бавна… цяла нощ луната стъпваше в
съня ни… Какво е повече за теб от залива
със каменните кораби, от димящите комини на селцето, от зелената луна над светналите ридове на планината? Взаимната
проникнатост на света вън и света вътре,
изобразеният модел свят не само се субективизират, а остават подчертано (първо)
лични. Художествената условност не лишава този свят от непосредствената единичност на персонажа. Героят е определен.
Това внушение отпраща към философското
гледище на солипсизма, че външният свят
и съзнанията извън субективното (човекът
единствен и сам) не могат да бъдат опознати. Единствената реалност е личното Аз,
а цялата външна действителност е продукт
на личното възприемане. И в четирите
цикъла множество стихотворения са сакрален образ на себеизява на Аза, но и на
опознаване на света, на дирене на пътища
към другия, ала повече към себе си. Дори
и ти-лирическият изказ е обръщение към
себе си, форма на вокатив, който търси отзив от себе си (Какво все искаш, все да задържиш, не виждаш ли в дола тополите отдавна пожълтяха?). Лирическият герой осъзнава съдбовността на това пространство,
смисъла му тук и сега и със сигурност знае
принадлежността си като вътрешна мярка
за живота изобщо. Тя е в изконната свързаност човек-свят – Човек е сам в сърцето
на земята. Той не се раздвоява, а напротив
– събира земя (хълмовете, къщата, корените, салкъмът, влажният рождественски
мирис на мащерка и трева, тромпетите и
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саксът на Чикаго, отминалите хора, които
прекосяват паметта, брегът, звънът на славеите в люляковата горичка) и … морето с
полюшващата се в него „Утринна звезда“.
… Сега си тръгвам, загърбил морето,
… сега си тръгвам, макар че тук е
моят дом.
… Какво се случва със живота ми,
с красивите морета, с островите,
с далечните пътувания и бавното завръщане,
с Итаките какво се случва?
Наративът на това поетическо пътешествие-завръщане към себе си, е красива, меланхолична, тъжна и светла (авто)
биография на лирическия аз. Той върви по
своя път, открива и познава себе си, разгадава или поне си задава въпроси докъде е
стигнал, хармонизирайки се с природатапрародителка.
Не мога да определя кой от четирите
цикъла „По хълмовете свечерени“, „Квинтети“, „Извадки от един корабен дневник“
и „Маргарита“ най-силно задава характерността на авторовото художествено-изобразително мислене.
Всеки носи своя свят.
„Квинтети“, например, се състои от три
дяла с по пет стихотворни къса без заглавия. Приличат на триптих с по пет лирически нюанса, най-яркият – пътят към смъртта. Запомнящ се е образът на старецът живот, който почуква с дряновата си пръчка
и отброява плочките по тротоара, вчера с
една по-малко, когато се завръща от морето с пясъчните лилии, забодени в ревера
му. Както и този на смъртта в небесната си
рокля, която идва винаги внезапно по едно
и също време с бавния танц без музика
край мъртвите огньове.
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В цикъла „Маргарита“ господства Тя.
Жената. И любовта, Мъжката. На самотника, който с тъга подарява извивките на тангото. Не желая да обговарям с литературни оценки красиво мъжко любовно слово.
Само искам да прочета на себе си и на вас
това:
ДО ТЕБ
Аз седя до теб в преддверието на долината,
валяло е, над далечните ридове небето изсветлява,
мокро и зелено, светлините се разтварят във въздуха
и ухаят на цветята с техни имена;
една птица прелетя с клончета в човката,
после друга с парченце кал,
пролет е, аз седя до теб в преддверието на долината
и броим ангелите, които окачват дрехите си
по цветовете на дивите сливи,
да съхнат.
Това са стихове сугестия – действат чисто терапевтично, успокояващо, унасящо
със своята полифонична тишина.
И още нещо искам да отбележа – в тялото на книгата се оглеждат една друга

поезия и проза. Деветте импресии, пръснати тематично из страниците й, са девет
ненаписани стихотворения. Или, да кажем,
девет преведени на езика на импресията
стихотворения, които допълват хармонията
на осемте такта тишина. И в тях метафорите
не са единични находки, а начин на изразяване.
В края на моите бележки ще споделя,
че имам чувството, че за поета тази книга
е антология. 20 години лежат между двете му стихосбирки, събрал е всичко ценно
– преживяно, имано, желано; равносметка на живота, на творчеството, на света, в
който пребиваваме. Стремяща се към универсалност, тази поезия същевременно е
разпознаваема – много лична, автентична,
модерна, бавно и съзнателно култивирана, с красиви метафорични импровизации
в емоционално изразителния регистър на
съкровено тихото. Поезия, която затвърждава оригиналното си присъствие в съвременното българско слово. И когато се гмурнем в горещите извори на тишината и чуем
последния й такт, ще разберем, че сетивата
ни работят. Да, музиката наистина не в нотите, а в тишината между тях, както ни казва Моцарт.
ВЕЛИСЛАВА ДОНЕВА
„Осем такта тишина“, Марин Маринов,
изд. "Булевард" 2021
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POMPEII RED
Живка Иванова е широкоформатен творец – успешно пише, както поезия, така и
белетристични произведения без аналог
в родната литература (99 лимърика), и пр.
Новата й стихосбирка „Помпейско червено” разкрива отново черти, характерни за
авторката и най-вече романтическото усвояване на „светогледането. Стихосбирката е
написана в бял стих без пунктуация. Авторката се доверява повече на граматиката на
смисъла, отколкото на конвенционалните
правописни правила. Мисля , че този новоговор също е романтически прийом. Лексикално стихосбирката не се свени да използва и архаизми (калдъръма на детството),
редом със „цитати” на пост/модерни автори. Но интертекстуалността е деликатна, не
се натрапва и създава широк културен контекст на писането. И още: романтиката при
Живка Иванова е в одеждите на екзотичното. Освен колоритното и пъстро отразяване на природата, и в тази си стихосбирка
авторката ни тегли съм екзотични дестинации, и то не само в географски (Африка и
Средиземноморието), но и в исторически
смисъл (античната Пакс романа).
Програмното стихотворение на книгата
е свързано с Помпей, с оная римска вила,
която вулканът близва с пурпурен език и
магически преобразява цветовете й – сред
които се откроява и заискрява „помпейското червено”… Тази /ката/строфична археология на мита за Помпей ни припомня, че
самата археология става централна наука
за историята по времето на романтизма,
във времената, когато се заражда и поклонническия култ към древните руини на
Апенинския полуостров ( или както сполучливо казва Достоевски „свещените камъни
на Европа”)… Освен това поезията е своеобразен езотеричен остров на спасението
от грубия и пошъл свят около нас. Само че

при Живка Иванова тая вътрешна емиграция не е наситена с тъга и резигнация, а е
жизнерадостна и пулсира в ареала на „долче вита”…
Приказното начало в поетиката на
Живка Иванова е фиксирано с цикъла „приказки”. Отново имаме „аромат от Африка”,
а от очите на фикционалната героиня Джан
„капят приказки” и се носят мъглите на есента в брезовата светлина… Метафората на
мъглата, на смътното в пейзажа, отново е
романтически атрибут, свързан с очакването и мечтанието.
В известен смисъл тая книга е адресирана „към себе си”. Така както вулканичната
пепел консервира фреските и мозайките,
така в тази книга е съхранено детското светоусещане по някакъв магичен начин. Книгата обхваща различни периоди от живота
и като някаква машина на времето връща
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усещането за тях. Ангелогласието на детството, листопадите на зрелостта, и дори
„приумиците на смъртта” присъстват в стиховете, разширяват обхвата на в-чувстването.
Друг цикъл в стихосбирката е озаглавен: „морето, сезоните”. Поетиката се за-

пазва, само думите са от друго лексикално
гнездо. Асоциациите се разпростират над
нови провинции на речника, откриват дори
Америка, а защо не и Атлантида… В крайна
сметка, както отбелязва Маларме, поезията се пише с думи,а не с идеи, а думите и
тук са много, и ароматни…
В последния цикъл „очи”, поетесата използва алогизми и разгърнати метафори.
Реката отнася сянката на момче, пинчърът
с мелодичното име Матилда души въздуха
и така създава синестизийно омесване на
сетивата, тя вижда с носа си, излайва страха си и близва чорапите на странните хора,
които навлизат в осезанието й… Зоо-логичното не е непознато на Живка Иванова, тя
има опитност за него от друга своя стихосбирка.
Стихосбирката като цяло е органична и
единна, създава усещането за свой собствен свят. Мисля, че всеки би открил в нейния паноптикум свое предпочитано стихотворение, тъй като тематиката й е разнообразна. Разбира се, всеки им свой прочит,
предложеният тук е един от възможните,
дано сме отбелязали съществените неща
за тази книга…
ИВАН СУХИ
„POMPEII RED”, Живка Иванова,
изд.Знаци, Б.,2021
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НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЕЛИАС КАНЕТИ“ 2021 –
ПОГЛЕД КЪМ СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА БЕЛЕТРИСТИКА

Националната литературна награда „Елиас Канети“ е учредена през 2005 г. по повод
100-годишнината на родения в Русе световноизвестен писател-нобелист. Важна част от
регламента е художествените послания да бъдат съзвучни с духовното наследство на европейския гражданин Канети.
В деветото издание на конкурса, който се провежда в крайдунавския град на две години по инициатива на Международно дружество „Елиас Канети“ с подкрепата на Община
Русе, участваха 29 белетристични книги, предложени от издателствата, които са ги публикували.
Носителите на награда "Елиас Канети" през годините
Първият лауреат е Константин Илиев за романа си "Поражението". През 2007 г. призът
печели Алек Попов с "Черната кутия". Две години по-късно победител е Ивайла Александрова с романа "Горещо червено", а през 2011 г. - Галин Никифоров с "Къщата на клоуните". Милен Русков печели приза през 2013 г. с романа "Възвишение". Големият победител
през 2015 г. е Христо Карастоянов с романа "Една и съща нощ". Милен Русков получава
приза през 2017 г. за втори път - за романа "Чамкория". Победител в изданието на конкурса през 2019 г. е Рене Карабаш с романа си "Остайница".
Номинации 2021
Номинациите в раздел "Белетристика" са (по азбучен ред на имената на авторите):
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Георги Господинов - "Времеубежище", Захари Карабашлиев - "Опашката", Иван Станков "Вечерна сватба", Момчил Николов - "Чекмо", Русана Бърдарска - "Опитът", Теодора Димова - "Поразените" и Христо Карастоянов - "Т като Ташкент". С изключение на Георги Господинов и Захари Карабашлиев, възпрепятствани по различни причини, всички номинирани
представиха лично своите творби пред публиката на 14-ото издание на Международния
литературен фестивал „Дъхът на Европа“, най-старият литературен фестивал в България,
организиран от Международно дружество „Елиас Канети“ в Русе от 1 до 17 октомври.
В раздел "Драматургия" комисията с председател проф. дфн Пламен Дойнов не излъчи
номинирани сред тримата кандидати.
Номинациите за наградата, както и общият блок постъпили заглавия и автори, очертават физиономичността на съвременната българска белетристика в последните две години.
Тази продукция показва нейното актуално състояние, предпочитаните тематични полета и
жанрови превъплъщения, художествената техника, хоризонтите, тенденциите. Както всяко
издание и това има свое лице и характер. Тазгодишното обогатява литературното пространство и то с много силна селекция.
Тематика
Прави впечатление тематичното многообразие, което условно се разделя на няколко
потока.
Историческите преломи и сривове в българския национален живот, съдбата на обикновените хора, темите за войната, смъртта, властта и терора са обект на художествено
изображение в романи като „Роден на Великден“ на Бойка Асиова, „Глина“ на Виктория
Бешлийска, “Т като Ташкент“ на Христо Карастоянов, „Поразените“ на Теодора Димова,
„На крачка пред себе си“ на Стефан Ранов, „Мястото Янтара“ на Керана Ангелова. Формално тук може да се включи и „Вечерна сватба“ на Иван Станков, но в нея историята е само
декор, върху който се проектира човекът и най-голямата му жажда – да обича и да бъде
обичан.
Отчетливо е присъствието на автобиографизмът – „Сънувам кино“ на Любомир Халачев, „Лешниковата градина“ на Хайри Хамдан, „Хотелът на спомените“ на Златко Ангелов,
„Моят Шабат“ на Вивиана Асса.
Съвременните теми са свързани с осмислянето на човешкото битие, разтегът е широк:
от живота и смъртта, агресията, проблемите и технологията на властта, безумието, оскотяването, празнотата и безсмислието до просветеното страдание. Откриват се в художествената тъкан на романите „Времеубежище“ на Георги Господинов, „Опитът“ на Русана Бърдарска, „Опашката“ на Захари Карабашлиев, „Хотелът на спомените“ на Златко Ангелов,
„Чекмо“ на Момчил Николов, „Синята гора“ на Николай Табаков.
В немалко от текстовете, в които се наблюдава гражданско отношение, мислене с отговорност към настоящето, се разработва темата за емигрантството и емигранта в началото
на ХХ век, която има проекции и сто години по-късно.
В тази съвременна българска литература се долавя и духът на мислителя Канети. Тя
показва нови тенденции – да се вгледа в мисленето за политика на съвременния човек,
да проникне във времена, които не са така обговорени в литературата досега, каквито са
годините на прехода от една система към друга.
Жанрова картина
Трябва да се отбележи жанровото многообразие на романовите структури. Стратифи-
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кацията им показва многолика картина: исторически романи, романи - антиутопии, фентъзи („Тежки елементи“ на Алеко Желязков), роман в структурата на класическа трагедия
(„Поздрави от Хадес“ на Яница Радева), философски роман („Опит за екстаз“ на Димитър
Бочев). В свой собствен сегмент е „Опитът“ на Русана Бърдарска, определен от нея като
нов синкретичен жанр.
Трима автори се представят с разкази – Иван Станков, Иван Сухиванов и Явор Цанев.
И тримата показват различни пътища към овладяване на този нелесен жанр. Например,
уловени духовни състояния, паралелно живеене, неизвестност на прииждащото време,
абсурден реализъм надничат в 34-те кратки разказа – етюди и импресии, композирани
под заглавието „Хендрикс и още свобода“ на Иван Сухиванов.
За номинираните творби в резюме
"Времеубежище" на Георги Господинов е естетска, дизайнерска книга - не само като
външно оформление, но и като художествен продукт. Книга за отношението на човека
към времето, книга за паметта. Монументално-аналитично художествено изследване на
времето в човека, за скачането в защитено минало. „Ако не сме в нечия памет – има ли
ни изобщо?!“ Безкомпромисно иронично-жестоко повествование, изключителна повествователна техника, опростено изглеждащата конструкция събира сложна проблематика
– история, философия, екзистенциализъм, метафизика. Висока класа проза.
"Опашката" на Захари Карабашлиев е книга-послание, книга-предупреждение, актуална с разказването за властта и безумието, политиката, лицемерието и разрушителната
енергия на социалните мрежи, доближаваща се като внушение до „Маси и власт“ на Елиас Канети. Този умел монолитен разказ за нормалността и анормалността, провиденциален и оригинален текст, звучи в духа на нобелиста, който пише: "Колко е лесно да се каже:
Намери себе си! Какъв страх, ако това наистина се случи!"
"Вечерна сватба" на Иван Станков е талантлива концептуална книга, част от наратива
за Русе, започнат в предишни книги на автора. Книга-метафора, единна в своето послание. Деветте разказа, включени в нея, са свързани и смислово, и образно в оцелостеното
тяло на книгата. Блестящо художествена защита на човека, любовта и духовната свобода.
Това е текст, който действа на сетивата, на ума и за много дълго време усяда, надълбоко
работи в читателското възприемане. Без да е целенасочено търсено, книгата повтаря известното признание на Елиас Канети: „Всичко, което преживях по-късно, вече ми се беше
случвало в Русчук“.
"Чекмо" на Момчил Николов по увлекателен, нетрадиционен начин представя сгъстеното време непосредствено преди и след вододелната за България 1989 година. Една от
основните му теми е как се случва българският преход и анатомията на подмяната в него.
Разказвачът и главен герой в романа е прототипен, такъв е и сюжетът, но това по никакъв
начин не омаловажава художествените постижения на автора. Едно от тях, което заслужава специално внимание, е езикът, организиран в аз-повествованието на литературния
сказ. Жив, експресивен, въздействащ. „Чекмо“ се отличава и с това, че обикновено нашето
изкуство преработва т.нар. преход в черно-бели тонове, а тук гамата е пълноцветна, с което печелят и романът, и читателите.
"Опитът" на Русана Бърдарска е роман - предизвикателство като романова структура.
В българската литература няма подобен роман като художествен конструкт. Впечатляват
езикът и творческата свобода. Всеки опит да му бъде направен кратък обзор е обречен.
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Това не е книга за разказване – невъзможно е – а за внимателно и задълбочено четене.
Тематичният фокус на „Поразените“ на Теодора Димова е Народният съд – жертвите,
поразените, палачите, терорът, показани през съдбата на няколко семейства. В художествено отношение – плътен текст, мощна проза, овладян език и стил, модерно структуриран
роман с различни времеви контексти, с автобиографичен пласт. Документалната основа,
художествено претворена с баланс, изрича истини със силно пристрастна и пристрастена
позиция. Този разказ за незатворена рана в българския национален живот е необходим за
българската национална памет. Кое е най-важното в нейното послание - това, че тя предупреждава: "Ето, така става". Тази книга може да бъде успешно проектирана върху всяка
проблемна ситуация в живота на обществото. Историята учи, че много често драматичните
обществени промени от Великата френска революция насам са съпътствани с терор. Новото не просто отстранява старото, а иска да го унищожи физически, а онова, което оцелее
– да бъде унижено и стигматизирано завинаги. А когато настъпващото ново е тоталитаризъм, тотален става и терорът. Затова трябва да имаме памет.
"Т като Ташкент" на Христо Карастоянов събира документалистика, история, ангажирана писателска позиция под прецизни художествени пластове. Четивна книга, печели с
раздвижената си композиция, със смяната на гледните точки. Една безспорно полезна,
работеща белетристика. Авторът продължава проблематиката от другите две книги в тази
трилогия – гражданската война от 1923 и терора от 1925 година. Ако „Т като Ташкент“ и
„Поразените“ влязат в диалог, ще стане очевидно, че терорът няма цвят и идеология, а е
варварска властова технология с рефлекси в бъдещите десетилетия, която никога повече
не трябва да се допуска.
В националния литературен конкурс „Елиас Канети“ резонира и политиката и нагласата на българските издателства да публикуват съвременна българска проза. С най-много
заглавия кандидатстват издателствата „Жанет 45“ и „Сиела Норма“. Със свои предложения са и издателските къщи „Хермес“ и „Знаци“, издателствата „Фабер“, „Захари Стоянов“,
„Книгомания“, „Либра Скорп“, „Абагар“, Лени-Ан“, „Софт прес“, „Карина М“.
Наградата
Носителят на националната литературна награда „Елиас Канети“ за 2021 година е Иван
Станков с книгата си „Вечерна сватба“. Тя беше връчена в навечерието на 1 ноември на
специална церемония в зала „Европа“ на Доходното здание в Русе. Както бе подчертано от журито, отличието се присъжда не заради вградената в изящните текстове сянка на
най-големия и най-красив град по българското крайбрежие на Дунав, а заради високите
художествени достойнства на книгата.
Националният литературен конкурс „Елиас Канети“ очаква новите български белетристични книги за 15-ото си издание, отпечатани от месец юни 2021 до юни 2023 година,
както и драматургия, поставена на сцена през същия период.
Велислава ДОНЕВА
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