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ГОСТУВА
През тази година има три кръгли годишнини на литератори, които са
допринесли много за развитието на българо-унгарските културни взаимоотношения. За всеотдайната им дейност и заслуги и тримата – Иванка
Павлова, Марин Георгиев, Дьорд Сонди – са наградени с най-високите
унгарски държавни отличия.
В този брой ги представяме.
Дьорд Сонди е роден на 15
март 1946 г. в пленнически
лагер в австрийското селище Феферниц. Средното си
образование завършва в град
Печ (Унгария), където работи
като миньор в уранов рудник
и библиотекар, след това
в Будапеща като пощальон
и секретар на катедра. Завършва унгарска и българска
филология в Будапеща. От
1975 г. работи в Националната библиотека за чужди
езици, където през 2007 г. се
пенсионира като главен съветник. През 1975-1979 г. е
лектор по унгарски език в Софийския университет „Климент Охридски”, пак там е
гост-преподавател по Унгарска филология през 1980-1981
г. и през 2004-2009 г. Почетен
член на Сдружението на българскитр писатели и на Съюза на преводачите в България. До 2014 г. е член на редколегията на културно-общественото двуезично списание „Хемус“ в Будапеща и на списание „Език
и литература”. Член на Общността към Унгарската академия на науките и
Унгарската академия на изкуствата. Директор на Унгарския културен институт и съветник при Посолството на Република Унгария в София (1999-2004).
През периода 1980-1999 г. е отговорен редактор за българска литература в
издателство „Европа“ в Будапеща. От 1995 г. е главен редактор на списание
„Полис“, от 1999 г. - главен редактор на месечното списание за литература
„Напут“, от 2003 до 2016 г. е директор на издателство „Напкут“, от 2016 г. е
главен редактор на електронното издание Napútonline - www.naputonline.hu.
От 2003 г. председател на Фондация "Цедруш". През 1984 г. в София защитава
кандидатска дисертация на тема „Съпоставителен анализ на българския и
унгарския глагол” и става доктор.
Публикации: учебник „Български език за говорещи унгарски (в съавтор-
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ство) (1982); Унгарско-български разговорник (1984) – в съавторство; стихосбирка: „Разбирам ли?” (1994), стихосбирки на български език „Припада диагоналът” (1992), „За ек вам” (1996). Написал е двеста нови и допълващи статии
за български писатели, литературоведи. Превел е повече от 12 хиляди страници проза, 20 хиляди стиха от български език (дълга поредица от самостоятелни книги), броят на преведените автори е близо 400; на български език
(като съпреводач) три хиляди стиха, две драми; над петстотин публикации
(на унгарски и на български език), участва в съставянето на близо три дузини
антологии в Унгария и България. Представителна сбирка на художествените
му преводи „Прелетни цветя” (Vándorvirágok), Напкут, 2010. („Фиданки и трохи” /Magoncok és morzsák/. Кратки форми на 168 български автора. Напкут,
2006 г., 550 стp.).
Награди: Награда „1300 години България” (1981), Орден „Кирил и Методий”
(1985), Награда „Марин Дринов” на БАН (2001), Доктор хонорис кауза на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (2002), Награда „Стоян
Бакърджиев” на Съюза на българските преводачи (2003), Орден „Отец Паисий”
на Министерство на образованието на България (2006), Награда „Златен будилник” на БНР (2007), Награда „Златен век” (2015), Орден „Жан Моне” (2015),
Награда „Атила Йожеф” (2015) и още 14 – български – министерски, медийни и
други (между които и малцинствени) награди и отличия. В Унгария 5 награди
за качество за сборници с преводи през 1980-те години (Емилиян Станев: „Антихрист”, Любен Петков: „Зелени кръстове”, Захарий Стоянов: „Записки по
българските въстания”, Алеко Константинов: „Бай Ганьо”, „Българи от старо
време” (антология), Рицарски кръст на Унгарския орден за заслуги, гражданска
степен (2021).

ДЬОРД СОНДИ – ЕЗИКОТВОРСКИ
ФЕНОМЕН
Унгарският поет и преводач, познавач на българска литература, искрен приятел на нашата култура, е уникално явление в областта на езикотворчеството.
Този удивителен човек превърна невъзможното във възможно: така е
усвоил до дълбинни особености българския език, до каквито рядко наши
поети достигат. Не бихме повярвали в такова лингвистично и творческо
чудо, ако лично не познавахме Дьорд Сонди. Той притежава огромен
запас от скритите словесни руди на двата езика – унгарски и български,
толкова различни и толкова сходни в едно – в неизчерпаемото богатство.
Срещите с приятеля Дьорд Сонди за мене винаги са носили откритие:
на собствения ми език, на непознатите му възможности за многозначни
игри, за непредвидими обрати и смислови връзки. Чрез неговата словотворческа проницателност поезията се превръща в начин не само за нова
изразност, но и за ново мислене. И всичко това Дьорд Сонди е постигнал
с най-силната и плодоносна дарба на поета: с любов към езика, към постиженията на нашите творци, към българската древна и млада култура,
към народа – потомък на делото на светите братя Кирил и Методий, народ-езикотворец.
Блага Димитрова
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ПЕЩЕРАТА НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

(Дупката, през която преминават само безгрешните)
рисува си страховете човек
рисува ги на пещерни стени все
с духа си обрисува и днес
колко вековното си вечно присъствие
в привидно отсъствие той
бизони лъвове ги оставил
след себе си оня пещерен ловец
в правремето мамути
страховете си оставям
всегрешен аз провирайки се
с тяло след него
след тях следящ духа му
възвисен
камък се затъркулва
накъде литваш нагоре
вцепенен
закрилника български ли търсиш
стремейки се към
минала бъднина
бъди прав да бъдем праведни ведно
в есенния миг поне
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РИЛА, ВИДЯНА ОТДОЛУ
облаците ли минават
хребетите ли
самолета кой ли дърпа
той ли тласка небето
само лети сивеещият чукар един
слиза по него неделен снежец
спуска се по тях по кои ли полегато бронзова гора
честито трето място
златното е долу жълт злак
връх взима значи сребърното сиво
така е така
текат ли жици с лакът ги меря девет
очи ли тичат плъзга поглед очилат
сякаш нещо е наопаки
ината Рила човекопланина
търся рима
търся манастира
гората ли е мнима
пред мен се простира
възвирващ дъб
лежим възнак незабележими
от клонопад от небопад от веропад
сам сами
само
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ХРЕЛЮВАТА КУЛА В ДВОРА НА
РИЛСКИЯ МАНАСТИР
не мога
черни бради раса кръжат
като че ли с вдигнати пръсти
те и колони до нея и те има и кръст и
дива молитва в мене
кула сякаш каменна акула
скочила изпод пъклена завера
пази се и бди над вяра
над водоравни нрави
за да могат да бъдат и прави
и те
море хора пред кокетни армагани
под ударите на метално клепало
ти ду ха ка ме
ти ду ха ка ме
ри ри ла ла ла
ри ри ла ла ла
гладки плочи ъгловати каменни стъписват
към кулата стърчаща
мементо
спаси душите ни
спаси ги
не мога да редя с усмивка
не ми се усмихва
не ми се
не мога
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РОМАНТИКА
Когато чувството ти е метличино,
ала го скърбят нежни инати,
когато се молиш пред икона, а възчинно
сълзящи корени се озъбват, зъзнат и
клони да си скъташ свое достойно възпират,
когато ярост отклоняват юмручните пръсти
и не изтлява жаравата омраза във вира,
когато е трудно да се правиш на направила стъпки
и далията разсипва щедро гъсти
листенца, готова за нови пъпки,
тичат и падат жестове,
от рози на рози ножове,
ти си стон-цвете, о, Боже,
кипяща песен, кървеж златист,
момина сълза, божур, аметист,
мечта коварна да заробиш,
да обичам, да заровиш,
да се смея, да загробиш,
когато ветрец бъбрив се фука омайно
и младок е още твоята дъбрава,
когато пошепва листака потайно,
но осланени залези в бяла забрава
се спускат и улавяш шума на невена,
когато с лилия ме засягаш за избава
и боли ме, поспираш смутена,
когато търпението ти коралово драска
и далечина мъхее, трепери маска,
ще се отроня и ще бъдеш благословена.

MOPE

9

СМЕ СИ
• Не ми харесва, не знам защо, думата “съчиняваме”. Съчиняване, съчинение
във връзка с литературата. Не че тя е толкова възвишена форма и дейност, за да
може само да я майсторим, или от друга страна, захласнати да я вградим в природата ни. Не и защото съ-, понеже твърде обичам почти всичко, което се прави
съ- или до-: дочиняваме, да, може би. Все едно. Капризи. Не ми се и вярва, че
талантливият български преводач е сгрешил леко. А и Грендел и Борхес си знаят
занаята, цената на словото.
Литература – звучи гордо. Литературата е всекидневието. Литературата, това
сте Вие и аз, и той, множество люде. И само люде. Литература създаваме ние и
незаписана, и тя ни изгражда (и дочинява) неусетно. Литературата е насъщният,
всесъщата. Та тя е словото. Как злоупотребяваме с нея, с него само.
Мене питате, моят отговор е: българската и унгарската литература са моето
поприще. Щастливец аз. Следя ги, опипвам ги, разглобявам ги, създаввам (творичкам) ги лековато, дават ми хляб, на вас ви благодаря за вашата. Пазете я.
• Всеки превод е въплъщение, влизане под кожата на българския автор, пресътворяване: как ли да въплътя, защо ли да влизам под…, ако за даването на нов
живот на некачествен, неприемлив български текст не ми се отговаря. Не го раждам, не го творя пресъ... Преводите ми са част от моя (творчески) живот. И желая да бъда взискателен към благото си езичество. Вкусно, изкусно. Естествено:
и лошият текст може да ми служи за езиковедски примери (защитих езиковедска
дисертация навремето, търсаческият хъс не ме напусна все пак… въпреки че изследователската ми тема от дузина години е вашата литература през последните
шест десетилетия, а човек малко е длъжен да се зачита и в по-калпави може би
писания, пък не съвсем приемливи за мен късове има и в иначе прекрасни творби, случва се…).
Непреводими думи или фразеологизми съществуват, непресъздаваеми текстове – малко. Ала основно не отделни думи се превеждат, а фрази, изречения,
ритъм, заддумие, авторов замисъл. Трудностите обикновено решавам на синтактично ниво. Освен всичко задължително са нужни музикален слух, чувство за хумор, честност, обич и наръчници.
Пък колко различни стилове, езикови слоеве: архаични, архаизиращи, диалектни, жаргонни, (псевдо)научни, библейски, поетични, неакадемични – притежава ли преводачът собствен стил, непременно да го забрави!
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Въобще: борбата е красива винаги; ако интерпретаторът няма какво да надвие, с какво да се преборва, защо да запретва ръкави. Лесната “плячка” не ме
предизвиква за единоборство. Словослужители, словоковачи, словообожатели,
словокалфи ако сме.
• Разковниче? Всеотдайност, съдържателна сдружна работа. Трябва всичко да
дойде, да извира отвътре, от нас самите. Инициативност, еднолична отговорност,
осмолично изпълнение. Биха били излишни всякакви усилия, дълбоки стремежи
обаче, ако няма достатъчно какво, доволно с кое и кои пък и кому да представим… Достатъчно “какво” дал Бог, създали го унгарският талант, колективната памет, институционната воля. Трябва да сме доволни и с “което и които”: финансово
красиво ни подкрепя дирекцията към Министерството на националното културно
наследство, длъжни сме елегантно да икономисваме парите на данъкоплатците;
а сътрудниците ми са отлични хора, с тях весело може всичко…
А за всичко “това” без вас е кух труд, мъртва продукция. Без посетители, без почитатели, без публика, без интерес, без вашето умение, да. Понеже, за да стигне
до вас избраното от нас, ползваме често майсторството на българските изпълнители. Толкова проста схема: богата унгарска култура, богата духом българска аудитория, между тях ние. Срещаме ги. За това срещане ни помагат именно български
актьори, музиканти, преводачи, певци и пр.
Един мой колега ми подари с мартеницата и четирилистна детелина. Ние сме
осем души в института.
Вярно, стараем се колкото може да покажем “нещо” от нашата култура и из
България; посетихме за една година над двадесет града, някои не и веднъж, стигнахме дори до Македония и Албания. Само от мартенските 25 прояви 14 са извън института. Вярно е всичко, което констатирате, какво да добавя? Считам за
естествено да посветим вечери на унгаристите, също и да приютим с творбите им
в приятните ни зали отлични български писатели, художници, учени, формации,
театрални трупи и пр.
Поведението ни се съставя от прости фактори: непринуденост, уважение както
към учения, тъй и към ученика, учтивост и в предлагането на подбраната ни програма, в която да има за разни слоеве и групи на българи и небългари (включително и унгарци): седмица на унгарското кино, гастроли на световноизвестни унгарски състави, изложби непрекъснато, научни кръгли маси, театрални премиери,
съвместни изяви, разнопосочни контакти, каним и млади унгарски изпълнители,
субсидираме (понякога отчасти) издаването на унгарски заглавия тук – катагодишно тъй представяме около десет заглавия.
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За нас тъй важни са нашумели автори и изящни ансамбли, колкото всекидневните човешки помагания и отношения. Това не е концепция, това е нормално (съз)
даване, естествена дейност, споделена, благодаря им, от всеки мой сътрудник.
• Мисля (ала само мисля, не съм сигурен), че вече няма явна разлика между
търсените книги тук и у нас, колкото се отнася до западните бестселъри. Бързо реагират издателите, в това отношение пазарът е общ. Не е така, зная, не важи това
за родните ни литератури. Основните специализирани за “помощ на унгарската
книга” фондации и фондове раздават тази година за конкурсни работи 2,3 милиона долара. До двадесети август честваме милениума – това също е изключителен повод за немалко средства и в сферата на книгоиздаването. Отделен фонд
(разполагащ с 350 000 долара) субсидира единствено унгарски заглавия в превод.
В ланшното второ за годината решение на тази комисия от 28 подпомогнати чуждестранни издателства шест бяха български. Красноречиви факти.
Никога преди толкова много книги в книжарниците, никога преди толкова
много пари, похарчени от унгарци за книги. Специални облекчения за учителите,
за библиотеките и пр.
• Не ми се гордее, не ми се! Понеже – да, литературен седмичник има у нас
един, ала литературна периодика: повече от 150, от които две трети също (обикновено частично) са субсидирани от друг кураториум на Националната културна
програма (той има близо един милион долара за 2001 година). Местните общини
също щедро дават (в повечето случаи) за културните (литературните) си списания.
Вероятно не е прекалено да се заяви, че общо с почти толкова пари са подпомогнати унгарските списания с колкото книгите. Друг е въпросът дали трябва да излизат тъй много периодики на един относително неголям пазар? Не. Няма истинско
“състезание”, “надписване”.
Казвам това, макар да съм заинтересован като главен редактор на списание
“Напут”. (И сега, в и от София.) Нямам право да си хваля стоката, две неща обаче
признават и конкурентите: външната елегантност и вътрешното богатство на списанието. Факти ще споделя все пак: излизаме десет пъти годишно, всеки брой е
тематичен, във всеки – вариращи – 13 рубрики, цветни илюстрации, всеки брой
представяме на литературна вечер, която е придружена с откриване на изложба с
творбите на гост-художника от дадения брой. Декемврийското ни съставителство
е още по-трудоемко: изповеди на над шестдесет унгарски литератори, художници
и актьори, които в следващата година навършват 70 години. Получават се свръхинтересни пъстри картини на поколения, на наборници.
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Можете да съдите: и тук, в тази сфера, поемам(е) по-стръмния път – за жалост
нашата редакция се люшка, гърчи се засега и в известно безпаричие; именно за
тематичните броеве търсим по-специални спонсори, да кажем. Какво да правим:
след тежка-прекрасна работа в списание “Полис” преди три години цялата редколегия и всичките известни консултанти – по решение етично, правно – остави готовото, съзиданото, и приехме по-трудното: основахме ново списание. А за новото
да присъждат помощ… трябва време. Чакаме и работим.
Още нещо, важно, подчертано важно: унгарската култура е обща, единна (заедно с вътрешната, родната неединна, дори с воюващи в нея човеколагери), като
имам предвид културата ни извън Унгария. Като директор съм длъжен да не забравя това, пък и държавата и споменатите кураториуми знаят същото, правителствата… със създадени за тази цел отделни инстанции, фондации…
• Колко е красиво на български!: сме си – нужни си сме, да, да.
Поначало всички си сме необходими – в най-елементарното значение на фразата. Като на кладенеца водата, на прашката камъка, на хляба солта. В глъчната
всемозайка хармонична сме незаменими частици, именно тъй, както сме, сега,
поименно и поиндивидийно. Не говоря за предопределеност, говоря за разбрана
даденост, за съвкупност от капризни обичи и омрази. Така ви сме нужни ние унгарците, но: така ни сте нужни вие българите – тук се предполага, постулира вече
взаимност: основна разлика е това спрямо предишните условности.
Звучи ли това отвлечено – да го запълним с внимание и живот. От нас зависи.
Конкретно: съществуват държащи се хладно една с друга страни (съседки най-често). Между Унгария и България имало търкания, определящо бе обаче разбирателството и приятелството. Понастоящем двете държави заемат ключово място
съответно в Централна Европа и на Балканите. Не обичам особено думата “мост”,
все пак: здрав такъв трябва да построим между два острова (Унгария, България)
на реалното спокойствие и желания просперитет.
Така се получи, че от четвърт век непрекъснато чувствах (аз, Д.С.) благородна
завист от страна на моите български събеседници (познати, приятели и неприятели): да, ама вие, унгарците, сте по-напред. От четвърт век. Може би сме. Сме.
Твърде отговорно е – тогава – да дадеш пример, да служиш за последване. Пък и
не трябва. Имате шанса да не повторите нашите грешки. Имаме възможността и
задължението да добавим към общото именно своето, характерното наше. Длъжни сме да учим от вас. Хубаво е да си знаем границите. Хубаво е да ги надскокнем.
Хубаво е да живеем съдържателен живот, а с това да обогатим и този на нациите
ни. Приповдигнати слова, прощавайте, все пак…
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Като директор, главен редактор, българист и човек ме ръководят тези заповеди: бъди полезен, честен, помогни, свързвай, примирявай, разбирай, дай. Куцукам из тези завещани и изградени вътрешни императиви.
Вижте, всичко това са чувство и желание, изразени с коварни думи. Така ли
е? Дано да не е. Грешници сме, и ние, грешниците правим и злото, и доброто.
Съдниците ни са след нас във времето. Докато скалъпвам тия изречения, времето
минава, докато вие четете тези редове, и вашето субективно време тече. Дано не
сте губили с изминати минути. Благодаря.

ИСТОРИЯ, ИСТОРИИ
преводач ли си

“О-о-о / земното кълбо / ръф ръф ръф / българин е лъв / пред купичка море /
сред океан от кръв / едно-две-три / кълбото се върти / коя страна да заплю- / ваш
пър-ви ти / пра-вич-ко ка-жи / и не ме лъ-жи”
(“Така, преди да се родят, душите си избират родина” – пише в скоби Г. Господинов в края на трикуплетното си стихотворение “България! България!” със заскобено подзаглавие; определение на жанра: броилка.)
Пример за ново отношение към миналото, към традицията, пример за освободеното поведение на по-младото поколение български интелектуалци. (Не е
съвсем тъй. Светлозар Игов например не е от тях: тялом по-малко е млад. Георги
Величков също.) Да обичаш родината си не означава лекомерно да я възпяваш
безспир. Получава се така обезценяване, естествено. Игривият подход също е естествена последица от изкуствена приповдигнатост, царяща десетилетия наред.
“Турци ни правят хляба. / Французи – сиренето. / Англичани – пиенето. / Гърци
– мезето. / Китайци – гащите. / Австрийци – сутиените. / Швейцарци – часовниците. / Японци – телевизорите. / Германци – колите. / Сингапурци – компютрите.
/ Американци – филмите. / Руснаци – пищовите. / Та това е да си велик народ.”
Шеговитият тон е присъщ на Иван Кулеков, ала и подхожда на времето. “Орли
стадовити / орли ноктести с ноздри / пладнуват над нас” – писах преди четирихиляди и четиринадесет дена. Сами определяме държанието си, аршина на понасянето, границите на личните посоки все пак. Отговорно. Ако пък човек “се намесва” в процеса (в правенето) на взаимоопознаване и -запознаване на две култури
– а) нека намери начини да разбере все повече истини от все повече истории, б)
нека да е въоръжен освен с търпение и знание вдън кости, тъй и от дар писмено
слово, в) нека се старае да е свръхчестен. Преводач ли е той. Превеждането е въ-
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прос на честност и творческо смирение.
Всяка творба е исторически акт и факт. С по-човешко измерение. Близо двеста
български автори – от Паисий Хилендарски до Азис Таш, Сали Ибрахим и Стоян
Раненски, Любен Каравелов и Йордан Радичков, Панайот Хитов и Николай Хайтов, Григор Пърличев и Михаил Величков, Георги Раковски и Георги Рупчев, Христо
Ботев и Кристин Димитрова, Мишо Хаджийски и Светла Кьосева, Васил Друмев и
Христо Бойчев, Петко Славейков и Димо Димовски. Три точки.
Димо Димовски: “Това, което чужденците знаят за нас, е: че тук, на Балканите,
живее малък народ със собствено достойнство. Онова, което не знаят, е: че достойнството нищо не ни струва. Което знаят, е: че сме имали бурна история. Което
не знаят, е: че малцина са се учили от нея. Което знаят, е: че съдбата е била немилостива към този народ. Което не знаят, е: че тази съдба най-често е била в ръцете
на техните правителства. Което знаят, е: че сме оцелели благодарение на добродетелите си. Което не знаят, е: че повечето от добродетелите ни са всъщност недостатъци. Което знаят, е: че природата ни е вълшебна. Което не знаят, е: че пет пари
не даваме за никакви вълшебства. Което знаят, е: че докато дишаме, се трудим.
Което не знаят, е: че годините за труд са малко. Което знаят, е: че фолклорът ни е
страхотен. Което не знаят, е: че на мнозина от нас чуждият се струва по-страхотен.”
Авторът тук продължава – и в други свои есета-бисери: самобичуването. Авторът е покойник. Димо Димовски го разгроми отчаянието, повали го безпътицата.
Преди шест години. Другото поведение. Станислав Стратиев. Славчо Донков. Георги Марковски. Тончо Жечев. Рухнаха.
Остават просто думите. Техните – за преосмисляне. Моите – за пресъздаване:
да ги пресътворя на унгарски.
Горките синтактични единици: как ли не бяха те назовани, какви ли не тежести,
тежнения им бяха приписани, какви ли не терзаещи се и тънки герои не бяха те на
авторски метафори!
Славейков от смешните календари. “Мъж е онзи, който върже гащи, а писател,
който знай да дращи.” Писателят по призвание си е привърженик на свободата.
Да не искаме да предписваме на хората как да се обличат. Оттук вече е на една
крачка униформата.
Вярно, изчерпват се думите, натоварени са с излишно бреме, охкат – без тях
обаче сме за никъде. Трябва да им сложим подпори, патерици, трябва да ги освежим, да ги окуражим, трябва да създадем нови, трябва да извадим на бял свят
по-малко известни техни характери, природи -–като ги обкръжим с други подобни
тям слова.
Превеждайки, надникнах в лаборатории, в словоковачници, вживявах се в пи-
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сателски атитюди. Разглобявах готови текстове, за да ги пресъздам с друг езиков
фонд, с други закони, канони, създадени обаче от хора, нарушени, обагрени, нюансирани от мислещи тръстики.
Смятам, че в превода трябва да се усеща аромата и на другия език, превеждайки, интерпретаторът трябва да обогатява и майчиния си език.
Георги Марковски гради, структури изгражда. Повтаря ритмично и с композиционна последователност и точност цели абзаци. Нека това е външна хармония…
В народните песни, в Библията, в баладите, в разговорната реч няма ли вечни
повторения? Ала неговият стил? Да вземем само превъзходния му роман “Хитър
Петър”. Разнородни елементи: цитати от български светила, фолклорни монтажи,
езикотрошачки, литургически текст, вулгарен сленг, народни песни, историческа
фактология. Сурова монотонност, триади – на оригинално пъстър език.
Единадесет възрожденски прозаици с неизбистрени тогава още авторови стилове: църковнославянски, различни диалекти, гърцизми, турцизми – реалистични пейзажи, романтични етюди, сантиментални пътеписи, бурни-мили спомени,
автобиографии, ражда се новата българска проза, изобщо литература, литературен език.
Захари Стоянов “мъмри” Иван Вазов в една от критиките си защо пише литература, защо създава литературен език; на друго място го съветва: “да изучава повече народния живот, а по-малко внимание да обръща на формите и правилата.”
Захари Стоянов “избисерява” водоразделния си тритомник: до него “пъстро”,
след него “по-литературно”. Подкупва ме всичко, което е дълбоко искрено. “Няма
да съм обективен, няма да бъда кратък” се изповядва авторът. И “ако със строго
критическо око разгледа човек въстанията, ще ги намери повече театрални, непрактични, необмислени, несериозни”. Без значение какъв е жанрът “българската Библия”, какво ѝ приписваме. Психологически летопис? Отечествен бюлетин?
Хроника-изповед? Самозаконна творба. За мене е съкровищница и гордост, че – с
доста боравения – можах да я “присвоя”. А този език! Непоправен и неподправен,
бъбрив и стегнат. Недодялани изречения често: покоряващ, рядък чар! Бликащо
повествование с незрими бентове. “Записките”.
“Ще забележат читателите, че между моите херои не фигурират твърде начесто ни учени глави, ни тежки търговци, нито пък влиятелни богаташи, а прости и
обикновени хорица, все от долня ръка. Не фигурират те именно затова, защото
делото, което описвам, е чуждо за тях.” Пише пак той. Също поведение. И история
на историите.
Виктор Пасков е автобиографичен – с повече от 100 години след Захари Стоянов. Описаната година е 1968, страната е ГДР, слоевете са поне четири, езикът е
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жесток, картината е жестока, композията е музикална, стилът е одисциплиниран.
Прелюдия и фуга. Сериозно мементо. (“Германия, мръсна приказка”)
Блага Димитрова е еретичката на словото. Крайно експериментира. Езикът на
фикуса е бравурно изпълнение в романа ѝ “Лице”. Все истории. И на шир.
Биньо Иванов създава причудливи словосимбиози, нарушава езикови закони.
Игра, припряност, загадка и граматическа провокация, фин ритъм и органична неограниченост. Самият той е жива история. Е, беше и ще бъде.
Според Т.С.Елиът “Поезията се различава от всяко друго изкуство по това, че
има значение за нацията, чийто език поетът говори, което не е в състояние да
предлага на друг (език). На друг език е по-лесно да мислиш, отколкото да усещаш
тайнствености. Именно затова никое изкуство не е свързано тъй органично с нацията като поезията.”
У Борис Христов начало и край, хумор и болка, величие и нещо дребно е еднакво важно: прекрасно сериозна игра с всемощното (“Бащата на яйцето”). Измислена трайна история?
Колко ви заблазявам за Бай Ганьо! По-голем от самия Голем: всякакви и всякогашни кусури, недостатъци му приписвате, и така се освобождавате от тях. Безсмъртен герой, общочовечен, балкански, епохален, охарактеризиран от гениален
българин. Звучният, обособеният, пълен с редки багри и аромати разговорен език.
Преводаческа наслада (за мене), подарък. Унгарците го разбират, унгарците ви
завиждат. Бай Ганьо ни говори вече. И не случайно унгарският превод носи като
заглавие оригиналното българско подзаглавие: “Невероятни разкази на един съвременен българин.” Винаги е съвременен. (вж. Емил Манов: “Внуците”, Стефан
Кисьов: “Не будете сомнамбула”)
Емилиян Станев – духовният ми баща по българщина – … познавам всичките му
творби, преведох три от тях, думата ми е за “Антихрист”.
Историческа вивисекция. Философия, поезия, психология. Звънлив, чист език.
Езичество, християнство, еретици: алтернативи за избор преди 1396 г. Да се оттеглиш от обществото, да намериш вяра, да се противопоставиш, да си пасивен
евентуално социално – актуални въпроси. В една анкета писателят сподели, че
трагедията на българската история е, че приема православието от Византия, найголемия враг на страната, от Мала Азия приема и еретическите учения, опложда
ги със социални идеи, сетне заедно със същата Византия воюва с тях. Това е прадокс. Било голяма грешка приемането на православието, трябвало религията да е
католицизма.
Станев под формата на средновековна хагиография пише не исторически роман, като например Ст. Загорчинов, който описва-третира вълшебно същия пери-
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од (“Ден последен”), или легенди, притчи, истории като Николай Райнов, а проза,
анализираща същността на човешкото съществуване, морални въпроси (съзерцаване и действие, догми и свободомислие, вечност и преходност, добро и зло,
съвършенство и греховност, вяра и земна действителност). Представеното средновековие като език у него по-скоро е брилянтна и жива орнаментика.
Зад Николай Хайтов (в кабинета му) били подредени тридесетина тома събрани документи, списъци на родопски думи и пр. Този необикновен речник, тези
приказни дивни и диви истории как да се пресътворят на друг език? А именно на
унгарски?
Малко хора си дават сметка, като четат на родния си език писатели отпреди
сто (и повече) или седемдесет години, че техните произведения са увлекателни и
“ароматични” много често благодарение и на тогавашния език. Ако преведем на
обикновен съвременен език оригинала, ако променим и превърнем в академичен препъващия се, звучащ в известна степен архаично език на писателя – може
да се чудим на него евентуално като на банална история, на анекдот, като на низ
от обикновени приказки.
Ще кажете: става дума за архаизми. За архаизми бих говорил в случай, когато
съвременен писател си служи с тях. Е. Станев например в “Антихрист”, Г. Марковски в “Хитър Петър”, Ст. Загорчинов – примерите са много. А и те не просто ги
ползват, а “имитират” последователно един уж по-стар стил, т.е. не вмъкват туктаме за достоверност и багра архаични думи, а в единство сливат разнообразни…
Това на всеки от нас е ясно. Задачата на преводача е великолепна: да разглоби тия
слоеве, които са толкова различни дори само при изброените трима автори, да ги
съчетае наново на другия език. Но естествено и съвременни унгарски писатели
пишат по този начин, та задачата е решима: просто следва да разбереш езиковите средства при българския автор и да си имаш и ти свой на унгарски. Елегантна,
прекрасна задача. “Подслучай” представлява типът на Н. Хайтовите “Диви разкази”. В послеслова на преведените от мен на унгарски родопски разкази исках да
споделя просто: прави го езикът.
Но думата ми е за старите класици. У тях няма архаизми, у тях има нормално
по-старо състояние на езика. А тази “старост” вече е и “привлекателна стойност”.
Тя просто не бива да изчезне в превода. На съответния тогавашен унгарски език
да прозвучи българският текст, естествено, не може. (Да не говорим за това, че в
кодифицирането на българския и унгарския книжовен език през миналия век има
около 50 години разлика.)
Кратък ще бъда: не мога да определя мярката. Целият този основен проблем
се решава в моята практика на синтактично ниво. Изреченията ще имат леко по-
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старинен слог, ритъм. Думите ще бъдат и днес употребявани, макар и не всички
да знаят с точност всяка една. А най-основното: “обожавам” нашия трансилвански
език, днешния-стария – той ми се притичва на помощ. Толкова е жив и богат с уж
архаични оттенъци, които са и неотмиращи, с голяма изразна мощ!
Хайтов в тези аз-повествовавния (само “Козият рог” прави изключение) се стреми да запази автентичната шаренина на този език, неговата архаичност и свързания с него исторически и психологически свят. Героите му по време на разказване
преживяват нрава и достойнството на минали времена. Унгарският читател сега
вниква, вмества се в този свят: сливането на времевите пластове е тройно.
В експресивната повест на Любен Петков “Зелени кръстове” трите повествователни нива на изказа са сгъстени в единен текст, в единен стил: тропа, вайка, баладистично са преразкъсва. Майсторска сплав в дебютна книга. Българинът е човек
инатлия. Ако е мъж, удря. Носи болката си дълго, страда отвътре, ала изведнъж
избухва, настоява за правото си, гневът му може и да прехвърли всякаква мярка.
Ако пък е селянин този българин, земята му е свята.
Колко истории? Днешни, отколешни. От тях се състоим.
Какво пише Любен Каравелов в 1864 в разказа си “Дончо”? “Много търпят нашите синове… (Госпожо Пенчева, моля, тук сверете цитата с оригинала.)
И сто пъти доказаха българските синове, че са храбри юнаци, обичат родината
си и свободата.”
Оцелелите кръстопътни два народа – в прародината братовчеди, сетне две велики държави, с култура за пример, потушени въстания, осакатени жестоко страни
преди осемдесет години. Това е световна история и частна съдба.
Преводачът чете. Преводачът се гмурка. Преводачът избира. Тълкува. Окопитва
се. Усамотява се. Наблюдава. За него всичко е история – вдън кости, в тънкости.
Историята преживява. История създава.
Не бе случайно, че безразборно (и не хронологично) изредих с по няколко
фрази десетина български творци на изящното слово. Десетина от близо двеста
– защо не и Пенчо Славейков, Стефан Гечев, Боян Папазов, Емилия Дворянова, Васил Друмев, Иван Цанев, Георги Марков, Иван Богоров, Константин Павлов, Илия
Блъсков…? Безразборността обединява силите, откъдето и да гледаме: историите са единствени, единствено различния (авторовия) български език ги вързва
в единната българска история. Разчленява, раздробява я един човек сега, един
унгарец непрестанно, един преводач със съсредоточеното си развнимание. Българските творци са индивидуалните герои и писачи на постоянното актуално минало. Те го пишат, творят. С разните си прийоми, природи – винаги дистанционно
отвътре, започвайки от нулата.
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КАПАЦИ
Капаци. Те са няколко. Но особено: два.
Светът е мой, единствен. Изграждам го, изгражда ме. На всеки е свой. Всеки
свой. Допираме се, световете ни се закрепват и разхлабват взаимно, едновременно. Във всяка измината и следваща секунда – споделяйки тези банални истини сега: също – крада от околното, врязвам се в лични животи, внизвам се и в
момента:
Впримчвам във вас времето си, извинете ме
думите ми вас ви грабят, не ме корете
моят говор живота ви плячкосва
щуростта ми вас забавя
моленето ми вас броди
крещящият ми аз вас гложди
Омилостете ме,
че думите ми рушат вашия миг
Простете ми,
че от думите ми се отронва СЕГА-то
откраднато от вас
Пилея минути от ведростта ви
щедро
С мене се роните
Милост
Моят си свят накърнява другия. Въпрос съм на време. Навсякъде мрежа от
хора се подпомагат един друг и не допускат течове.
Живеем, би трябвало да живеем един за друг – във и с тези три хиляди езика.
Тръгнали са в палеолита двама, а по време на неолита осем мъже – прабащи на
европейските раси.
Пристигнахме тук от къси далечини, от свои минала, за да се обогатим. Пристигнах – рожбата на следвоенен австрийски пленнически лагер, унгарецът аз – по
благата съдба българист именно в Търново, който и в моя жизнен път е велик
град. Бе споделил някой именит български литератор за мен: за да запази целостта на двете автентичности – раздвоява себе си. Свидливо моя нераздвоеност!
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Толкова яко и красиво се преплитат тези насоки и посоки: две култури, два езика,
две литератури – те се кълбят в едно цяло. Човек се мята в изящен капан. Рови го
и го разширява. Вижда от него общия небосвод, същите дъги. По тях.
Това е хоризонтът, блестящ, ясен, щастлив. Кръгозор между два капака. Човекоконски капаци. Миличките! Тръбоподобна ярка далнина, вечно сегашна бъдещност.
Идва човекът в стария престолен и – говори врели-некипели. Стенни стени.
Чантени чанти. Стъклени стъкла. Телефонни телефони. Книжни книги. Роклени
рокли. Хорени хора. Ютиени ютии. Бирени бири. И една единствена китара без
струни. Скалъпени от кого слова? Цитат е от чудесен български поет. Турчин. Мурад Мурад. Зет на Биньо Иванов.
Биньо. Единствено в Будапеща.

ЯБЪЛКОВ ЧОВЕК

За тебе и с тебе, Биньо

Помниш ли го? Не се е случило.
Стоим тук всемирно сега,
пристигна ти, ябълков човеко;
изнизва се приличието безгласно, заеква упорството в упор,
разнизва се, разниз, внизва се в някого,
пазете го, моля – глухарче.
Духа.
В шепа сме всички, всички ние.
Скала си слагал в прашка,
изритал си камък нажежен от жар,
в нейсе-изпъкнали корени вяра наливаш,
мрак в мрак до ръба,
вкупом без тях, без тях,
къде, где са сега, ах, о, ах
– пристигна ти, ябълков човеко.
А боровете? Пламтят отзад?
А стъпката? Постъпката? В крак?
Да се дави в огън, да се топи в лед.
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Пристигна ти камъчно, облакоблично, подобно
Ала не пътят бе неравен,
ти си стъргаво,
стигане-до-теб.
Да кажем: в тебе е възелът на света
Да кажем: мярката е къдравата сърцевина
Да кажем: пристигна
Разговаряйки, ние понякога цитираме автори: както е казал еди-кой си… Всъщност ние не цитираме автора, ние цитираме собствените си мисли и възгледи за
света, формулирани от авторитета. Цитирайки, ние показваме, че не сме сами в
собственото си мислене.
И цитираме, цитираме, цитираме. Всякога. Самият език е самоизграждащо,
самоизяждащо цитиране. Казваш ми: кравай, заповядай! Не ми се крава, ни заповяда ти казвам, вкарвайте, шут! Прекапвам аз със самопарашут сред нас. Конструктивната единица априори е в нюфутуристично кара-кариера, ще знаем. И
знаем, че в ложето не Щемо литва, а МО тика. Еква скършен смях. Попадналите
една до друга думи често се учудват на съседа си: “Ти тук?” или: “И Вие ли?”.
“Коя сте всъщност вие?” Думата е социално същество. Ако около нея въздухът
проредее, то – подобно на много свои дружки – и тя ще се тътрузи сиротно, сякаш
в пълно единение. Може обаче да се стигне и до превратност – тя лудешки да
жестикулира, да встъпва в неочаквани (или неподозирани) скоропреходни “бракосъчетания”. Често пъти и погрешни.
Да опозная себе си – значи: да опозная българския и унгарския езиков свят.
Дано с успех, с въздействие. Да, но… Аз съм езикът, езикът е моето аз. Ние сме
езикът. Спомням си и деня. Рояци сажди се сипеха от огнеглави облаци. Не от
трели се състояха птиците. Крила слънцето имаше. Ц. помни и века. Кой е този
Ц.? А кой съм ти? Ти съм. Тя бяха. А те? Суматоха. Ала ние? Суматохме ли вкупом?
А вие? Суматохте ли вчера? Минало предстоящо, сегашно несправедливо. Това е
самият хаос. Сума ти тоха го правят както си щат – няма ред, порядък. Що за чудо?
Колективното аз е нащърбена модалност. Пеперуденото време е като казармения бит. Който носи знамето, и него носи то; или не го носи.
Да се разбираме сме се събрали тук. Да се разбираме. Затова живеем. Да се
разбираме – заради това творим, сътворяваме. Да се разбира, това означава да
се превежда. Думи се превеждат, естествено, щом те носят мислите, които се изразяват чрез понятия, те пък имат названия, ако ги имат, и дано да ги има на
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другия език. Ала се превеждат не думи, естествено, а заддумието, наддумието,
междудумието, вдъндумието. Казва се учено: супрасегментални елементи. Не е
и това. Казва се простичко: авторовият замисъл. Ако има такъв. Ако го няма: защо
да се превежда? Ако го няма: не стигат и най-блестящите фокуси (от страна и на
преводача). Ако го има: казва се простичко авторовия замисъл; и стихийни или
съзнателни композиционни похвати; и вътрешна музика или нарочното разчупване на всякаква мелодия или ритъм. Така се казва то простичко, ала колко е трудно
всичко това да разнищиш, да го пресъздадеш. Честността, верността на преводача
се изчерпва точно в това. Ако не забелязва и не проумява вътрешните свойства на
преведеното произведение, ако не намира езикови средства да ги изрази на своя,
на другия език, ако преводачът не ги притежава тези много различни средства
– той фалшифицира. Затова преводаческа свобода има дотолкова, доколкото не
дума за дума, а мисъл за мисъл, синкопа за синкопа, премълчаване за премълчаване, езикова грапавина за такава точно се предава с възможностите на другия
език – с тия възможности свободно.
Преводът има ли теория? Има. Море публикации показват-доказват това. Всичко има теория. И коцкарлъкът, и жабунясването. А при превеждането помага ли
тая теория? Не. От друг квас са.
Езикът е божи дар. Коварно покривало. Езикът е пеперуда. Пеперудата не е
кон. Моите капаци са два. Обичам ги. От ляво и от дясно. Както и крачките: след
лява – дясна, след дясна – лява. Иначе разкрачът расте само… до една граница.
Езикът се създава, ние понякога го мълчим. Езикът много повече позволява от
това, което учените, езиковедите му “разрешават”. Езикът е саморегулиращ се организъм, самообогатяващ се инструмент. Езиковедите, ние го гоним, нащрек сме
да го заловим, да го фиксираме, да го опишем, но той в следващия миг ни избягва,
тича напред, и каквото и да пишем за него, вече е остаряло. Прекалявам, разбира
се.
Капак на часовник. Капак на пиано. Капак на кола. Капак за затваряне, за захлупване… всичките мои капаци са отворени, обятийно са разтворени, свободни;
може и да ги нямам. Само човекоконските, даващи перспектива за четири живота.
Скъпите ми български синтактични единици! Опознавайки тях, опознавам света, тоест себе си. Какви ли не бяха те назовани, какви ли не тежести, тежнения им
бяха приписани, какви ли не терзаещи се и тънки герои не бяха те на авторски
метафори! Вярно, изчерпват се думите, натоварени са с излишно бреме, охкат и
те – без тях обаче сме за никъде. Трябва да им сложим подпори, патерици, трябва
да ги освежим, да ги окуражим, трябва да създадем нови, трябва да извадим на
бял свят: по-малко известни техни характери, природи – да ги опознаем! – като ги
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обкръжим с други подобни тям слова.
Линеарно ги нанизваме, процесуално ги бръщолевим, а те се кълбовидно превръщат в комета: внимавай, обръчен си и ти, и твоят автолик се врязва в здрача.
Боричкам се със словото. Опознавам чрез него – вас. Благорадаря ви за този
подарък, благодаря ви, че ме обучавате непрестанно. Всячески атакувам думата, тя ме поваля нерядко. Идват думи, разпадат се, получавам някои, сътворявам
други, влизат в обръщение, зимуват, съживяват се. Отбиват се тук-таме. Понякога
зад тях откривам и емоции, друг път ми вдъхват кураж, вървим ръка за ръка, често
обаче ме изоставят, оставам кух без тях.
Засуканият свят се изпружва. В творбата шило не стои. Урока по слънчогледане обичан, крайъгълни глаголи сричам.
Питат ме. Не ме питат. МЕНЕ не питат. Мене не ПИТАТ. Не ме питат МЕНЕ… ТЕКЕЛ… Не ме питат: сондират. Противосондирам ги.
Тумбеста ваза,
стрък гладиола
клюмва в нея.
Стройна ваза, длъгнеста,
на устието на ръба ѝ
букет кокичета кибичат.
Гиздава лъжа, мършава хармония.
Да се прегърнем.

„РАДОСТИТЕ МИ ВСЕ СА СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРИЯ”
Откъси от интервю

- Митко Новков: Как се захванахте с българския и с преводите от български, г-н Сонди?
- О-о-о, широк ще е отговорът ми. Вкратце: на унгарски казваме - три са истините. Кои са в моя случай тия три? Уговорка: да се захвана с ...а после с преводите
от ...първо трябваше да избера страната, чийто език впоследствие си налагам да
понауча. Тоест, защо България? 1) Роден съм в Австрия, унгарец съм ("навсякъде"
има Дунав), търсих следователно трета дунавска страна; 2) Роден в Австрия, (като
най-родината ми е, естествено, Унгария), "вторият хвърлен пъп" нека да е България ... Иначе (с друга дунавска страна, да кажем Румъния) не се получава азбучното начало: АБВ - третата държава в абревиатурата, нали, е Ватикана, където на
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края ще ме канонизират на светец: Австрия, България, Ватикана... само така ще
се получи. (смее се) 3) На езика на тази страна същесвува това изключение: един
Сонди (а не: едни сонди). Исках да съм (и това) изключение. И стигнахме до езика,
ето...
Впрочем има и четвърта истина: целият ми живот мина под знака на непрекъсната борба... В България намерих мястото, попрището, мисията, където борбите
ми са най-много за други, намерих страна и нейната култура, които ме възпитават,
обогатяват - твърдя това не патетично нагласен - на тях съм длъжник, тук се чувствам признат и полезен. Да, ама в началото - в първите години на 70-те - тази плюспричина/истина само още се мъжделееше на хоризонта...
Ту говоря сериозно, ту - не. Най-истината е, че като студент задочник (приет
със закъснение, понеже бях син на враг на комунистическата система – великолепният ми баща бе бивш интелигентен офицер, прекарал десетилетия след 1945
година до пенсионирането си като огняр на пещи за вар) трябваше освен унгарска
филология да запиша и библиотековедение, а последната дисциплина не уважавах (макар после повече от трийсет години работното ми място да бе - с много и
дълги командировки в България - будапещенската Библиотека за чуждестранни
литератури). И имах право да го сменя (библиотекознанието) - вече влязъл в университета - с друга, така наречена Б-специалност. Започнах от нула да уча полски
и български, остана вторият, завърших унгарска и българска филология (1975), оттогава по полетата на двете... А и първото ми излизане - след подготовителния
нулев курс (1972) на автостоп от Русе до София за една седмица. Цяла седмица,
понеже който ме е качил - хайде у дома, нагостяване, нощи, пак на шосе .. И така
(вкусвайки вашето гостоприемство) в зиг-заг неканен на летния семинар. Всичко
беше вече решено...
И първият превод - веднага награден – „Антихрист” от Емилиян Станев. Любим писател (дипломна работа по неговите анималистични разкази), незабравими консултации (всъщност негови „проповеди”) в боянската къща. 1976-а, тогава
вече със семейството ми в София - лектор по унгарски език.
***
- Така, като чета колко автори изредихте, май не съжалявате, че сте се
захванал с такъв малък език като българския?
- Какво значи малък език? Тогава и унгарският е неголям. По броя на ползващите езика. Тези две ст-а-а-а-а-ри култури имат великолепни литератури - добре:
имали сме, унгарците, да кажем 50 години закъснение спрямо западноевропейските литератури, а българската още толкова спрямо унгарската (говорим за оф-
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ормянето на литературния език и за жанровата неизбистреност през 19-и век), но
пък изразителите на тези литератури - двата езика, са страхотно богати, гъвкави,
живи, пъстри откъм и към.... Да пресъздадат например абсолютно всички тънкости на всякакви антични и модерни поетически похвати са способни именно унгарският и българският език. Знаем, че не всеки език може да се похвали с това...
Твърдя това: a) като езиковед, написал дисертация (на български, 450 страници, неиздадена, нямам време) върху съпоставителния анализ на българската и
унгарската глаголна система (българският глагол е световен рекордьор: 3600 словоформи!); b) като преводач на една антология : „Българи от старо време” (прозаични откъси от Паисий Хилендарски, Георги С. Раковски, Васил Друмев, Иван
Богоров, Панайот Хитов, Илия Блъсков, Григор Пърличев, Петко Р. Славейков, Любен Каравелов и Христо Ботев - тоест на толкова самобитните езици на всеки от
тези автори от 18-19 век), и преводач да кажем на багонализмите на берлинския
Николай Сарафов и разчупената "граматика" от Биньо Иванов и Николай Кънчев
до най-младите ...
С една дума, слава Богу, че ми се отдава лека-полека този български език.
Щастлив съм...
***
- Разглезят, галят, пазят ме... И българската държава ли?
- Хората. Преди всичко. Природите (в множествено число). Държавата държи.
Ме(н) на разстояние. С организациите, институциите, институтите и отношенията
ми бяха - нормално е - различни (и те са хора, и те се състоят от мислещи тръстики, само да не бъдат чиновници!)... С тях се сблъсках или работих задружно - да,
естествено - по време на "директорството ми" в Унгарския културен институт. В
София и в седемдесетина населени места из България. Сещам се: първата борба водих по време на първата ми командировка: лектор по унгарски език (19751979) с другарка – завеждаща в Министерството на образованието. Искаше да
продължи практиката да заминат за Унгария за петгодишно следване чедата на
потентатите. Аз пък - зелен и заклет - не отстъпих: трябва да са тези двама мои
студенти. И те заминаха. Само че не в Будапеща, а в Сегед. Мирела Иванова (не
поетесата, разбира се) стана накрая първи секретар в българското посолство в
Будапеща (накрая буквално, понеже миналата година внезапно ни напусна окончателно). Светослав Стойчев пък остана в Унгария, стана добър журналист, написа
двуезични книги с бисерни философски трактати. Имах удоволствието да ги издам. Дори дъщерята му съблазних да превежда, първите хубави нейни постижения (разкази от Палми Ранчев и Росица Борковски) са в антолгията за съвремен-
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ната българска белетристика "Ябълки".
- Впрочем, сега ми идва на ум да питам: а с цензурата - българска, унгарска
относно автори, произведения и т.н., сблъсквали ли си сте? Борили ли сте се
с тази ламя на социализма, нали именно с борбата започнахте своя разказ?
- Как бързо забравям... Сега, като ми се задава този въпрос и малко отварям
стари ранички... Говорих (не говорих ли?) за леките неприятности относно съставянето и излизането на сборника „Розовият пеликан”. Ръководството на издателство
"Европа" ме подкрепи (винаги), нападчетата бяха от българска страна... Проведе се
някъде в осемдесетте години една двудневна среща в Унгарския културен институт
за проблемите на взаимното издаване на литературата ни в България и Унгария.
След мой - тогава необичайно незавоалиран доклад за състоянието на българската литература в Унгария (като леко докоснах със забележки и другата посока на... ),
и понеже докладите бяха предварително преведени, беше препълнена голямата
зала и сипеха към мене люти въпроси (за съжаление, и от Станислав Стратиев)...
Този текст видя бял свят, естествено, само в Унгария. До действителни удряния на
маса стигнахме - пред много твърдоглави експерти и ръководни чиновници - по
време на няколкото разисквания на споменатия учебник „Български език за говорещи унгарски” (това бе тромавото и глупаво заглавие). С чудесния Цанко Младенов (вътрешен рецензент на унгарската част) бяхме на едната страна... Останалите
срещу нас... Борбата бе да не изхвърлят някои по-живи и ползваеми практически
съчинения и литературни цитати, а също, че си позволявам по-разбираемо да дам
много (удобни) съвети специално на унгарци, които ще се запознаят с този език...
Стигнахме до компромиси (обаче - като един вид назидание - с техническата редакторка трябваше месеци да работим в елегантната печатница, като залепваме
там лентички, слагаме с химикалка стрелки и линии, таблици...) Всъщност пред
комисията тогава се заклех, че всичко и повече ще защитя научно в дисертация...
Единият сблъсък/причина три години от живота си да посветя - като аспирант на
Унгарската академия на науките, командирован в София - за написването на този
труд, бе именно това словесно спречкване. (В много по-малък мащаб имах "недоразумения" с опонентите си на вътрешната защита на кандитатската ми работа,
третираща .. но за това стана вече дума.)
Малина Томова, невероятната защитничка, бе потърпевша покрай мене веднъж - когато единствен път в живота си "се качих" до властимащ (иначе винаги ги
избягвах). Поисках от председателя Любомир Левчев едно нормално в други случаи (при други) разрешение: една седмица в предсезонно време със семейството
си срещу заплащане в почивния дом на писателите до Варна (като вече известен
преводач, член на Съюза на унгарските писатели). Това унижение, Боже мой!...
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И Малина, която искаше да ми е на помощ, придружаваше ме... (След известно
време, след седмици - като висше благоволение ни бе позволено да...)
Пак горе-долу в същия период, не, малко по-късно, в едно дълго интервю заявих пред Ваня Бояджиева: много съм благодарен на безцветната, плаха, неориентираща българска оперативна критика, понеже тя ме задължава да чета много
български книги, за да намеря ценни творби за превеждане на унгарски. Така си
и беше. (От известно време новата ми "горчиво заявена гордост" е, че "нищо не
чета" - нито от българската, нито от унгарската литература, включително и това,
което превеждам. Затова няма как да споделя по-бъбриво тук... Голяма мъка е за
мен, варварство. Пък даваме живот в Будапеща на 70 книжни издания всяка година. Пръстът е на туптенето на унгарската литература. Но: или чета, или организирам излизането на толкова ценни неща. Откъде зная, че са ценни? Имам прекрасни редактори.) Къде е оня някогашен дързък мерак (преди 1990-а), да напиша
история на българската литература от 1944-а до актуалното настояще с известни
паралели с унгарската литература? Нахвърлени бяха стотина страници, имаше и
частично публикуване (в списание „Литературата”), преди двадесет години обаче
секнаха от всяка страна.... След преоценките на българските изследователи като
нямаш време да четеш, как? Отдалечих се... Та онези изречения за благодарност
към бледата българска критика (знаех, естествено, на кои литератори да вярвам
все пак) - бяха тогава съкратени.
Съзаклятничество: вече мога да споделя и това... Аз, който в живота си не съм
членувал в партия, се чуствах длъжен да предложа - в края на 1988 г., знанието си
на тогава създадения Унгарски демократичен форум, нямах право да стоя настрана. Знанието ми бе - това на българиста. "Тъжни срещички" в София, пренасяни
кодирани текстове от тук до там и обратно, помагане като връзка между унгарски
и български опозиционни стремления. Поднесените поздравления на Унгарския
демократичен форум на първия голям митинг в София... После интервюта в София, в които заявих: правя всичко само до първите свободни избори в Будапеща
и София. И удържах на думата си. После се оттеглих. Въпреки месечното кандърдисване да ме изпратят посланик в София - отказах се.
Имаше и противоположна ситуация. Бях пак в България, когато редакторът на
издателство „Народна култура” Александър Миланов се обръща към мен: „Дьорд,
получихме готово съставителство от Съюза на унгарските писатели – „Антология
на унгарската поезия”. А нашите известни преводачи връщат много стихитворения – не можели да се справят с тях. Но те също трябва да бъдат преведени. Ако
помагаш, кой мислиш, че би успял?" - Биньо Иванов. - Отвърнах. Тогава командировка в Кюстендил. Повече от седмица усилена работа с него. После доизкусу-
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рявания. И Биньо, който не е превеждал никога, създаде дори римувани строфи,
пресътвори майсторски непреводими 700 страници от наши класици. А Александър Миланов защити пред другите си колеги своето решение, преводите излязоха
недокоснати.
И няма как да не спомена още една трогателна за мене и решаваща в живота ми ситуация, когато българската интелигенция ме спаси с отворено писмо до
министъра на културата в Унгария през 2004 година. Свършва удълженият ми директорски мандат. Има вакантно място за гост-преподавател в СУ - унгарска филология. Подавам документи на обявения в Унгария конкурс. Отговарям високо
на всякакви изискани условия. Оказва се: няма и друг кандидат. Все пак отказ,
отхвърляне, неприемане... Работя усилено още по моите задължения в Унгарския
културен институт. Не се занимавам... Замъгляват се вече пред мене всичките подробности. Нека да са за вечни времена така. .. Бил съм ползвал некоректно - за
спечелване на мястото - дипломатическия си статут. Лъжетелеграми. Неподписани писма - доноси до комисията. Лека-полека разбирам ужасната мрежа (техните
фалшификации, опетняващи ме гнусни интриги) от трима заинтересовани да не
бъда аз преподавателят от Унгария... Не съм бил подходящ за преподаване. Работя усилено, последни месеци в "културния оазис в София"... Идва в кабинета ми
Лиана Узунова, нека да се знае честното ù име (работеше в унгарското външнотърговско), дочула за...: „Господин Сонди, не оставайте настрана, не мълчете, не
бива да ви разиграват и опетнят, това е отвратително нещо!” Хваща ме под лакътя,
поиска час от деканката Петя Янева, не я познаваме. Тя е първата, която желае да
въведе яснота, прекрасна жена... На свиканото събрание на унгарската филология
колективът единодушно иска Дьорд Сонди, Малина Томова (да!) отива до ректора
Боян Биолчев... Организира се подписка... Към двеста души (?), не съм сигурен,
после разбрах и за самата инициатива) чудесни представители на българската интелигенция застанаха зад мен. Унгарският министър на културата говори с комисията в будапещенския институт, пускат ме за една година пробно време, после пак
за една, пак за една, накрая за две. (Нормалното е - наведнъж четири години, при
всеки друг простосмъртен...) Сякаш съм с някаква дамга: чумоносител, педофил...
Тройката е от унгарци... с български помощници. Ако нямаше този завършек, щях
- все пак, естествено - да водя юридически акт... Ставаше дума за честта ми, за
човешкото и професионално ми име. Благодаря на толкова много българи ... за
тогава. И през тридесет и петте години.
- Има ли някакви специфики, характерни за унгарската и съответно за
българската литература, които да ги правят много различни една на друга? А също особени черти в двете, по които те си приличат също толкова
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много?
- Литература... За мене тази дума вероятно има по-голяма обиколка. Може би
не за литературовед (съм ли аз това?), а за търсител всеяд, за избирач и за публикувател - Сонди. Откъслечно можеше да се изцеди нещо подобно на схващане
от предните ми фрази. Кой определя границите на литературата, още повече за
марка "художествена"? Всичко ли е под кръгозора ни? Целият "художествен" продукт? Кой канонизира тенденции, явления, автори в тях? Колко големи случайности - например само да се пише за дадена творба, колко големи понякога... Колко
ценности може да са скрити? Още повече в българската литература, където просто са минимално местата, където има форуми – периодики, където могат да се
обнародват мнения. В Унгария над сто са литературните периодични издания. Тогава у нас читателят има ли ориентир? Няма верен. Тук докосваме редица болни
въпроси, за разискването на които няма подходящ обем сега. Както пред непосветения унгарски читател, така и за пред света се лансират, рекламират определен
кръг имена. Имената на - обикновено несъмнено - добри творци. Ала също така
блестящи автори има - нека евфемистично да се изразя - и на другата половина
на литературното игрище. За тях кой знае? И вие едвам-едвам. Преводачите ви
малко могат да се обвиняват - те следят световната практика и предлаганото от
нас. Бедата е в този "нас". (Като софийски директор съм се стремил за балансираното представяне... Тогава.) Аз обаче запознат ли съм - като преводач и издател за важните случвания в българската литература? Според гореказаните - вероятно
много не. Още повече напоследък, като не чета. Картината е по-сложна, да, няма
сега да.... (Пък български заглавия в превод - с единични изключения - излизат
там, с които издателства работих, от 2003 в моето "Напкут" - засега 17. Да, роля
играят, разбира се, и парите. Зад всичките преведени на български унгарски книги - а цифрата между 1995 и 2005 година - е над сто, има унгарски пари. Мнооого
по-малко на брой книги от български автори издаваме често със спомоществователството на самоуправленията на българите в Унгария...)
Един вид лични "доказателства" за необозримостта на... И за "противодействия". В споменатото своеобразно мое съставителство на българските къси творби има между другите форми и духовити рецепти, графити, днешни пословици...
От друга страна: в списанието ми „Напут” („На път”), което желае да бъде мост
между враждуващите два писателски лагера, годишно даваме възможност за
около 400 нови имена. За 120-те ни досегашни броя публикуващите в тях са над
5500. Вярно, сред авторите има и художници, чуждестранни писатели, хора от
науките... Цяла година текат безгранични конкурси... Които опуси изчитаме, избираме ежегодишно приблизително петдесет нововлизащи в литературата таланти.
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Откриваме (работим без възнаграждения)...
Разлики в двете литератури - говоря в момента за последните две десетилетия - телеграфично, субективно. За някои немаловажни страни стана бегла дума:
периодики, взаимно представяне, лагери. Допълвам към тези щрихирания: в субсидирането на периодичния печат, на книгоиздаването, на самата - взета широко
- литература (мащабни прояви, изложения, конференции, стипендии, награди и
прочие) - във всичко това има язвителна разлика в ущърб на българската литература. (Унгарските ми колеги въпреки това плачат, хленчат неспирно...) Лагерността
най-много именно е сред пишещите и е почти непреодолима. Което ражда неравномерна известност пред... неравномерна доходност; неравномерно присъствие
в публичното пространство...
Разлики. В степента на постмодернизъм. Слава Богу, у нас той отшумява, в България сякаш не се е и вшумил толкоз натрапчиво; в унгарската литература текстът
бе (сега вече рязко утихващо е така) главно самоцел, благородна игра, да кажем в
същото време в българския - преимуществено литературен: художестващ. В българската литература не избледнява митологично/фолклорната естествена жилка,
българската литература е по-свежа, по-земна, бива да ашладисва по-уморената
европейска. В унгарската литература - внезапно? - силните драматургически творби са в мерена реч: стихотворни пиеси... В българската литература продължава да
е налице традиционното сатирично самобичуване - вече и с иронична деисторизация; също са разлики. Предпочитане (нерядко със сюжетна тъкан) към по-кратките
изразни единици в българската литература, по-характерно разгърнато-панорамно
третиране в унгарската - общо взето във всеки жанр (и "тук и там").
Определящо място в унгарската литература - на тази, сътворена извън границите на държавата: бих казал абсолютна органичност, цялостност (съответно и с
институционалния фон: филологии, редакции, издателства, организации...) Интересно явление в българската: ролята на творци, живеещи от двадесетина години
в чужбина, извоювали известност в съответната страна - пишещи на езика на тази
държава, а добро име и в татковината...
Прилики? При Лики - сещам се, да. Бях веднъж на гости у тях. Семейство Прозаински. Лики бе най-младият син на... Ведър, уравновесен. Сприятелихме се.
***
- Добре де, но откъде този ентусиазъм? И не се ли уморявате? Блъскаш,
блъскаш и накрая какво? - Някаква си книжка...
- От вдън-сонди е - това е отговорът ми на първия въпрос. Да, така е - с нормален акъл смисълът на блъскането ми е: нула на куб – отговор на третата част от въ-
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проса. А на средната какво ще...? Не се уморявам - давам отговор първи. Се (уморявам) - кънти вторият отговор мой: умора. Колко е вкусно човек да се раздава
с умора, или: уморяваш ли се от даването? Не, естествено. Това е диалектичното
ми единоотвръщане на...
Да вникнем леко по-надълбоко. Моят пламък е наследен. И изграден. Търся
постоянно и достолепно да горя. От двата края. Огньовете обаче не се срещат.
Пламъци за други. Въпрос на свикване. Горя бавно, спокойно, светлинея не външно, не на навън. Затова и се чудя – повтарям, - че се съгласих (със себе си) да
издам малко от вътрешните... да се перча дори малко. Някои неща просто няма
как и откъде да разберат други хора. Позволявам си този път да бъда по-екстровертен. Та - дадоха ми мили приятели преди десетки години една табела с текст
(цитирам по памет неточно: „Обичай себе си! Останалите са повече, те са заменими.”) Игриво, нали? Дали са ми фразата, да я следя като... Не обичам себе си. Не
обичам барабана, не обичам фанфарите. Веруюто ми е: уважавам те, уважавам
ви. Тоест тласка ме правенето: някой да бъда щастлив, все повече да са щастливи.
Няма тук фалш, няма приповдигнатост, остарели нрави - няма. Отшумели ценности, признавам си... С колко мои научни и творчески резултати щях да блесна, ако
с тях се... Ала не щях, понеже от блясъка замигам. От себеблясък (вероятно) още
по-... Да не го и опитам. И който мига, малко вижда. Нека се радват хората: излиза
скъпата ми рожба, моето лелейно писане, нека се радват: ето, колко красива книга, колко сполучлива композиция в броя на списанието, колко се радвам, че ме
публикуват с тези имена, мило ми е, че първият ми превод се обнародва, тръгва...
Говоря сега най-много за... - с външен и далечен поглед за абсолютно двестастепенно неважно списание – Naput. Подписвам се: моя лудория. Давам немалко
пари да излиза десет пъти ритмично с тематични съставителства, с богати и скъпи
притурки. Много бих могъл да говоря за него, понеже има много-много свойства
и характеристики, които го различават от останалите периодики (не само в Унгария.) И излизат тези книжки, излизат и книги над петдесет вече всяка година,
излизат (всъщност) непечеливши, излизат преводни от 22 езика, сред тях, нали,
от български - книжки, да! Да ги няма ли? Да не бъде ли представена - колкото и
така - българската литература например? Хората все пак пò (би трябвало да) се
интересуват от тях, отколкото от драсканиците на някой си ДС. Авторът се радва,
преводачът се радва, синът ми (през него минава всяко наше издание - майстор,
коректор, творец) се радва, читателят се радва, дьордсонди най се радва. Макар
че единствено само - дава.
А тук не говоря за вътрешния (понякога все пак видим) ентусиазъм по директорското време в УКИ: да съм полезен на немалко хора, да причиня усмивки, да
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са доволни българи и унгарци, не говоря за даскалските четири (1975-1979), една
(1984) и пет (2004-2009) години пак в София. Не се ли изтoполясва, че - радостите
ми все са свързани с България?
Удивително обичам, скъпи ми са тези някакви си книжки, книжлета, книжища,
уморявам се като им се налюбувам! Пълна ми е душата, удовлетворява ме, че се
пълнят още нечии други души. Старомодна отживелица, признавам си, нека да е
така. Без грам практичност за мене? Полза без поза, да...

"За тебе и с тебе светът ще кълни"1

И ръце ръце ръце ръце за поздрав ръце отблъсват.
Ищван Кормош

Да предположим, че няма да класираме Биньо Иванов. Може би ще се обособи. Пита: "Ей, дъжд, защо си вир-вода? Заради тебе и ние се намокрихме до мозъка на костите си". Неговата мисъл стъпва така. Еква като скършен смях.
Седемстотин-осемстотин стиха не са много. Толкова е превел българският поет
през живота си – и то от унгарски. Присъствах при грациозното, мъчително раждане на "узряващите" на български език стихотворения. Образите, мислите на Ендре
Ади, Ищван Кормош, Агнеш Немеш-Над и Ференц Юхас "проговарят" (може би)
адекватно с оригиналите. За това Биньо Иванов е трябвало да троши канони и така
– да намери формата на езиковата чудатост, на взривосилното словостягане и слововнизването, имаща вече ново съдържание. При преводите си българският поет
е използвал "само" личното си оръжие – развърта го с финес, защото и чуждата
дума прилягаше на перото му, беше близка, та можеше да повярва: негова е. А в
собствените си стихотворения - задирко с граматиката. Не го води (само) искрящото острословие на стремежа на всяка цена да постигне нещо ново, в строфите му
едва ли ще се натъкнем единствено на това, но попадналите една до друга думи
(в стихотворчеството му – например – и такива "водещи", които обаче са нетрадиционни и "при все това използвани") често се учудват на съседа си: "Ти тук?" или
"И Вие ли?"; "Кой сте всъщност Вие?".
Думата е социално същество.Ако около нея въздухът оредее, то – подобно на
много свои дружки - и тя ще се сгуши сиротно, сякаш в пълно единение. Може
обаче да се стигне и до превратност - тя лудешки да жестикулира, да встъпва в
Откъс от послеслова към стихосбирката Versei на Биньо Иванов, излязла на унгарски език през
1990 г., съставена и преведена от Дьорд Сонди. (Бел. съст.)
1
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неочаквани (или неподозирани) скоропреходни "бракосъчетания". Често пъти и
погрешни.
В друго тълкуване: ако съм принуден непрекъснато да въртя главата си наляво
и надясно, то пред мен всичко ще замержелее, ще ме обхванат конвулсии, макар
и да съм заповядал вече сам на себе си запазването на спокойствие.
Или с други думи - каквото е искал да каже поетът, то именно изреченото от
него е поискало и ново правило в стихотворението. Биньо Иванов не размерва, не
дозира – пише със сюрреалистичната евиденция на народните песни, с наивните
изригвания на непознаващата никакви правила детска фантазия. (В него обаче
пулсира и изтънчена дяволитост, каквато намираме у Йеньо-Йожи Тершански.)
Разумно-ирационалния свят той възприема яко свързан със земното, от което не
се отделя. Обикаля местата, кътчетата из Рила, на родината си и макар още да
не е излизал вън от границите на собствената си страна, на много места може
и намира своя дом. Изтяга се на горската морава, поглежда нагоре от ствола на
приютилия го бор и "описва" обърнатото наопъки слънце, което е за вярване,
заобикалящия го материален свят - в нова перспектива, така, както само той е
способен да види: всичко това, тогава и там. Почти незабележимо, вмъква в едно
от "детските" си стихотворения основната си мисъл, че "всичко е у тебе", "за тебе
и с тебе светът ще кълни". Не започва да пише стихотворение, което е маниерно,
скроено по ритъм и поръчана тема. Миражната боязън предизвиква у него кавалкада от образи, картини на безпомощност. Възможно е – след прочитането на
стихотворенията му – да се стори странно, ако кажа: неговата поезия е преживяна. Той филтрира през собствената си душевност не само едва видимите събития
в природата и задушаващите го картини на света, но и всичко, което за него е заредено с тревога. През целия си живот той ратуваше за хората, за една по-добра
тяхна орис. Малко познаваше компромисите.
Стихотворенията му са сякаш планински ручейчета – избълбукват, бягат разпиляно по всички страни, изчезват в земните недра, стичат се. (Сред мотивите на писането има ли доза провокиране? Има, да, провокирам, да – ми отвърна поетът.)
Когато се лееше куха натруфеност на рими и ритми, неговата напук-синтаксис
е – противодействие, съпротива. Абсурдоидните му решения са убежище по време на нищо-неказването, или - на дитирамбите. Понякога стиховете му тракат,
при ритмизацията често изчезват цезурите. Остават само знаците. Въобще – тракат-тананикат фразите.
Изковани в словоковачницата му съчетания са свободни, както при унгарските
поети, които е пресътворил на български... как им се радваше: на словоредните
им особености. След превеждането неговото творчество се обогати в две посоки:
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изхвърля окончателно от текста свързващи елементи и реди ли, реди без... както в
стихотворението "Към от"; стихоигото на стъпките и римуването, примерът е "Саламандър".
Настръхналостта, всичко, което е извор на стихоизкласяването, при него се
формира в образи от две, от повече думи-повици, сетне тези образи отново богато избуяват, мислите се разрояват, но никога необуздано. В едни случаи дъгата
на стихотворението е еднозамахна, в други тя – сякаш заеквайки – се пречупва, но
накрая се завръща при себе си. Изреченото от поета е раздробено, "погледнато
технически" и елиптично, загатващо. Напиращата в него решителност, инатлива
упоритост и учудваща се на света вяра избухват със силата на гейзер. Взривоносен
поет е, в "твърдоглавите" му стихотворения рядко прозвучава мелодия (без обаче да се отрича от няколко игриви етюда) – в тях той пулсира, импулсивно кипи.
Раздробеността, раздвоеността едва ли биха могли да бъдат обгърнати от някаква
външна хармония. Търсеното благоречие пък би притиснало стихотворенията му
като органично чужда броня. Поезията му и след шлифовката ще си остане грапава, ъгловата – нарочно. Трябва да се разчупи. Такъв е сам той.

КРЪГЛИ ЪГЛИ
Да? Обикновено. Текстове, които хората съчиняват, скалъпват, импровизират,
измайсторяват, съставят, експериментират, избисеряват – изговарят или написват.
Обикалят ни като словокапки и фразокапани, ние ги приемаме като изказ на изкуство, предмет за научен анализ, обгръщащо ни духовно удоволствие или обратно, оттласкващи ни думоизлияния. Щом си преводач - оставяш да ти въздействат
всячески споменатите страни на текстосподелянето – едновременно всичките му
частици-елементи. Боричкаш се с тях изкусно, килийно, може и за наука: пресъздаваш ги от един език на друг, разнищваш и съпоставяш за граматически ползи.
Не признавам истински теорията на превода, не я уважавам като рецепта за
художествено пресъздаване...
Ценя ъглите, зрителните. Те оглеждат, опипват, обдушват изреченията или образите. Те, тоест ние. А от тези ъгли, ръбести, ръбати, постоянно можем да получим, да създадем закръглени елипси, по-затворени, тъй опитомени домашности.
Преводачът се гмурка, открива, обогатява, играе, тачи, окръглява ако успее.
Следващите ми пасажи и откъси ще свидетелстват за търсения: oт фрагменти се
изгражда... нещото, което има сто и седемнайсет наименования.
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***
В българските граматически ръководства се говори и за т.нар. сегашно историческо(1) (превод от латински), чието название не е уместно. Употребата на това
време не е по абсолютно желание на говорещия, съществуват неузаконени, нерегистрирани ситуации, когато смяната на разказвателен план е възможен. Сега
нямам за цел установяването на тези недоловими моменти, нито искам и мога
да правя паралел между употребата на българското и унгарското „сегашно историческо”. (В унгарския език това „време” се среща по-рядко. Констатирам това
от преводаческата си дейност: не успяввм да пресъздавам винаги смените на сегашния и претеритния план и на унгарски. Понякога това не е възможно, от което
следва, че и синтактичните ситуации, където се среща преминаване от минало
в сегашно време - с минал ориентационен момент, в претеритен план - в двата
езика не всякога съвпадат.) Освен това в унгарския език няма правила (щом не е
практикувана разчленена миналост) за съответствие: коя темпорална категория с
коя друга се замества при преобразуването от минало в сегашно време, т.е. при
смяна на координатното начало в системата на повествованието. Начинът на смяната, съответствията на времената са закономерни, давам ги по упътвания на Ц.
Младенов (Младенов 1980: 12):
минало предварително ---> минало неопределено
минало несвършено ----> сегашно („първичен” глагол, simplex , от
(несвършен вид)
несвършен вид, “вторичен”
със собствено лексикално значение)
минало свършено ---->
сегашно (“вторичен” глагол
(свършен вид)
от несвършен вид)
бъдеще в миналото ---->
бъдеще
бъдеще предварително ----> бъдеще предварително в миналото
Като предлагам термина ”вместителен разказвателен начин”, имам предвид
по-широк обхват на заместване на темпоралните планове: смяната е не само минало - сегашно, а и бъдеще - сегашно, т.е. в този вид повествование сегашно време се среща и вместо бъдеще. Говорещият се вмества не само в центъра на координатната система на миналото, но и на бъдещето, без в последното да има такъв
център: там просто съобщава събитията като сегашни. (Все пак в българския език
ще съществува вероятно една замяна, щом като във футурната част на временния
континуум има и бъдеще предварително време. На него съответства миналото
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неопределено време от резултативните времена).
Примери:
а) “Ще седнат те да ядат с Йордан, ще изяде по едно кило риба косат и по една
торба хляб. Ще разтрива главата лук и ще я смачква в голямата си шепа с юмрук
вместо с чукало, да си пуснел лукът вътрешния сок и лютевината, ще яде сладко
и ще приказва, а Босьо пак ще мълчи и ще слуша. И пак ще засъскат двете коси и
голямата ливада ще се топи, за да дойде друга ливада и друга пролет. Едната ръка
свита в лакътя, другата изпъната, леко уловила дръжката - тялото прави замах надясно и назад, че отново наляво и напред и леко дръпва към направената крачка.
Босьо издишва въздуха и се чува едно: А а -ааааат!
После пак нова крачка, ново: Аааааааат!
Ще спрат на края на ливадата, ще извадят брусовете, ще забият косите в земята
и ще започват да ги заглаждат” (В.Попов).
В примера изразът “леко уловила дръжката” може да се счете или за обособена част, или за перфект с изпуснат спомагателен елемент (перфект за състояние), а
самият пасаж е пример за “вместителен разказвателен начин” в бъдещето.
б) В редки случаи е възможен “вместителен разказвателен начин” с промяна
минало - бъдеще: “Стръвта ми се изостри двойно повече след срещата ми с него
- “Ще те заведа в моето село, в пустата!” И вече я виждах: с кърваво-пламтящите
ѝ залези, с непредставимо равната земя... [хергелета (ще)препускат.. ]”(М.Георгиев). В правите скоби своеволно продължих “фантазията” - не е цитат.
в) Възможно е и преминаване без “вместителен разказвателен начин”, в записаните предания, с основна модалност имперцептив (несвидетелско нaклонение)
в приказки, легенди: ”Очите ѝ съзирали в далечината река Искър, която като сребърен пояс пресича софийското плодородно поле и се губи в диплите на Балкана.
Когато очите се насищали на красивата гледка... Вита запявала” (Е.Огнянова).
***
Литература – звучи гордо. Литературата е всекидневието. Литературата, това
сте Вие и аз, и той, множество люде. И само люде. Литература създаваме ние и
незаписана, и тя ни изгражда (и дочинява) неусетно. Литературата е насъщният,
всесъщата. Та тя е словото. Как злоупотребяваме с нея, с него само.
Всеки превод е въплъщение, влизане под кожата на българския (или унгарския) автор, пресътворяване: как ли да въплътя, защо ли да влизам под…, ако за
даването на нов живот на некачествен, неприемлив български (или унгарски)
текст не ми се отговаря. Не го раждам, не го творя пресъ... Преводите ми са част
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от моя (творчески) живот. И желая да бъда взискателен към благото си езичество.
Вкусно, изкусно. Естествено: и лошият текст може да ми служи за граматически
примери (... езиковедска дисертация навремето, търсаческият хъс не ме напусна
все пак… въпреки че изследователската ми тема от дузина години – би трябвало
да - е вашата литература през последните шест десетилетия, а човек малко е длъжен да се зачита и в по-калпави може би писания, пък не съвсем приемливи за
мен късове има и в иначе прекрасни творби, случва се…).
Непреводими думи или фразеологизми съществуват, непресъздаваеми текстове – малко. Ала основно не отделни думи се превеждат, а фрази, изречения,
ритъм, заддумие, авторов замисъл. Трудностите обикновено решавам на синтактично ниво. Освен всичко задължително са нужни музикален слух, чувство за хумор, честност, обич и наръчници.
Пък колко различни стилове, езикови слоеве: архаични, архаизиращи, диалектни, жаргонни, (псевдо)научни, библейски, поетични, неакадемични – притежава ли преводачът собствен стил, непременно да го забрави!
Въобще: борбата е красива винаги; ако интерпретаторът няма какво да надвие, с какво да се преборва, защо да запретва ръкави. Лесната “плячка” не ме
предизвиква за единоборство. Словослужители, словоковачи, словообожатели,
словокалфи ако сме.
***
Автотекстът – кaкъв друг би могъл да бъде всъщност низът от автодумите, по
ангелите! – вече тече, продължавам в същия дух. Слагам-влагам в жужукащия си
словесен кошер сега неподходящи за него атрибути, вещи, реалии, съчетания,
алюзии, срички и ножове, накрая, дано, се примиряват и се прегръщат в мършава
хармония; ето ги: букет лайкучка, ямби, вдън и вдънове и колцина, дузпи, ридаещи неизчисла, кръстове, внимания, пет пладнета, самуни слънцá, добруджи, задлез цял, подмол от мигли, чатпати и йокове, мимолети, кадем, обществен тъкан,
веропроводи, прекършена сламка, самец, преобрази, сляпа витрина, предтечи,
наръч мърмори, хайдушки пътеки, увехнали ери, отлитане, синя яма, ефирен възторг, запади, парадни шептежи крадешком, грапави раздели, илии, мажори, батаци и октомври, дори октомври, дори.
Сложих ги в кошера, вложих ги в него, нека се разпръсне от напрежение, от
надобемност – тъй натоварвам обикновено и своите фрази: едвам се влачат от
непосилното бреме, от полусериозното съдържание – сбиват се и хихикат в тях
братските ми грамеми. Елегантно. Полегато. Пчеличките ми думи-беглеци раждат
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белоглед мед, немили-недраги.
***
Крах навсякъде. Аз. В първо лице единствено число. Признавам си блудното
минало. Крах под път, крах над път. Вече и самия път открах. Що за чудо е тази
дума? Що за чудо е този словесен кентавър? Карат те все да тълкуваш. Добре. Крах
е от глагола кера в сегашно време, никога несвършен вид. Няма такъв глагол? Прави сте. Понеже в крах аз го открах. Признавам си граматическото минало.
Спомням си и деня. Рояци сажди се сипеха от овцеглави облаци. Не от трели се
състояха птиците. Криле слънцето имаше. Ц. помни и века. Кой е този Ц.?
А кой съм ти? Ти съм. Тя бяха.
А те? Суматоха. Ала ние? Суматохме ли вкупом? А вие? Суматохте ли вчера?
Минало предстоящо, сегашно неопределено. Това е самият хаос. Сума ти тоха го
правят както си щат – няма ред, няма порядък. Що за чудо?
И ми казват: Кравай!, отвръщам им: Не ми се крава! И да не ми говорите на
“моментално ти”, моля.
“В мрежа се душат, мрежата са те; пропищял лъч не се пронизва през нея-тях; в
бронясала мрежа са втвърдени вече казаните му, когато и да е, проронените преди... И процепът сетен мрежно се зазижда, с десет нокти да капне се избисерява
мъртвородена дума последна” – прописах преди осем години.
Думи-другарки. – Как си? – Бях.
Питат ме. Не ме питат. Мене не питат. Мене не питат. Не ме питат мене...текел.... Не ме питат: сондират. Противосондирам ги.
Размислих: в шепа сме всички, всички ние.
***
... Сложната и взаимосвързана претеритна система е още повече усложнена и
с моделни употреби, с известна неутрализация след въпросителни и след отрицателни думи, в да-конструкция, след определени думи, с функции “вместо”, с
видова конкуренция, с редундантност, със ситуационно обкръжение и др., но за
тези проблеми тук няма възможност да отделям внимание.
Може би заслужава да си позволя само едно кратко отклонение за доказване
на важността на някои уж “петостепенни” морфеми - специално в сравнение с
унгарския език и в унгарския език. Като приемем, че значенията на имперфект са
- и процесност на минало действие (минал континуатив) и, така, известна сино-
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нимност с аорист,
- и синонимност с плусквамперфекта,
- и синонимност с бъдеще време в миналото,
- и модални употреби в известни синтактични положения,
намираме и една особена употреба, която е характерна за разговорната реч,
употреба, която се среща всъщност и при други времена. Става дума за въпросителните изречения от типа:
- Как се казваше ти? (Как ти беше името?)
Всъщност как се казваш?
= Hogy is hívtak téged? (Mi is volt a neved?)
Tulajdonképpen hogy hívnak téged?
В.Станков тази употреба нарича “модално значение на досещане”(ГСБКЕ: 332),
Цв.Илиев пък говори за него като допуска, че тази нелогична употреба (съотнесена със сегашен ориентационнен момент) “се дължи” по всяка вероятност на
изпускането на главното изречение, което се вижда например от началното изречение на аз-разказ от Д.Димовски:
“Откъде казахте, че сте, младежо?” —> Откъде бяхте, младежо?
Този вид изречение се среща, такъв въпрос се задава и за сегашно, и за бъдеще време - в момента на говоренето:
Hol is vagyunk most? = Къде сме сега всъщност?
Hova is megyünk kirándulni? = Къде ще ходим на екскурзия всъщност?
Примерите са за унгарския съюз is (в речниците просто ’и’), който е носител на
много модални и темпорални значения, изразени в българския език по морфологичен начин. Този “съюз” и други подобни (csak, még, majd, de) играят особено
важна роля в унгарския език, на тяхната стойност никой не е обръщал внимание;
те се пренебрегват и в преводите от унгарски на български - а пък в изречението
те са лексикални сигнализатори за темпорални, видови и модални функции.
***
Aнаграми не в грами, а в грамове, за жалост. Разглобявам, сглобявам наново,
игра с букви, морава, поуки:
ДУМИ, РЕКОРДИ, ЖЪТВИ – Димитър Коруджиев
В САНДЪКА ЛЕН, БРОШУРА – Александър Шурбанов
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ДИЙ, ЛИРИК, КАСКИ – Кирил Кадийски
ВИВА, ЦЕННА! – Иван Цанев
О, ВЕЙ, ТИ ФАР С ИКОНА, О! – Екатерина Йосифова
ХРИСТОС И В РОБ – Борис Христов
В ТАНК С ПИТОН НА ЛОВ – Константин Павлов
ДЕЛИ ВЕЧЕ, МИЛ ХАН – Михаил Неделчев
ЧАК ВИДЕН БОЖУР – Божидар Кунчев
КАРАЙ ЛЕСНО НАД ДЪРВО – Александър Йорданов
ДОН ЧОЧО – ЦЕВ – Дончо Цончев
МЛАД РЕВ ИЗВИРА – Владимир Зарев
УДИВЛЕН РОМОН – Румен Леонидов
ТИГРОВ ЗОВ, А ЛЕС? – Светлозар Игов
ТОПОР, ВИК В САК – Виктор Пасков
МИЛ ВЛЕЧЕ В БЮРО – Любомир Левчев
ЧАМ, РАНГ КОВЕ – Марко Ганчев
ДА, ДВОР В БАРЧЕ – Чавдар Добрев
КОЛ И ВИНА – Ани Илков
***
Българският и унгарският език еднакво имат изразен арсенал за пълноценно
пресъздаване на поетическите “ига”. За доказателство привеждам сега преводпример само от български на унгарски. Спазват се и стъпки (амфибрахий), мъжки
и женски рими, сричково съотношение, не в ущърб на съдържанието. Стихотворението е от ДАЛА МИГ, А ТВОРБИ – Блага Димитрова.
Родопчанка

Rodopei asszony

Възседнал катъра, засукал мустак,
наперен планинец се клати.
А в облак от гъст, задушлив прахуляк
отзаде му крачи жената.

Öszvére nyergében, pödrinti bajszát,
eltelve egy férfi csak léptet.
Por zúdul s utána fulladva, jaj, száz
keservvel hű asszonya lépked.

През кръста задяната с тежка торба,
държи на ръце пеленаче,
присяда на сянка за миг под дъба,
че малкото в скута ѝ плаче.

Nehéz az iszákja, szorít, alig áll,
karjában poronty, kicsi, édes.
Sietve leülni faárnyat talál,
mert rí föl a gyermek, már éhes.
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Подава му жълта, съсухрена гръд
и пее му с глас разтреперан,
и тъпо се втренчва в отсрещния рът,
и висне чемберът ѝ черен.

Emlője aszott, de ím nyújtja felé,
és énekel néki a réten.
Míg nézi amottan a bércet, fején
kötője hanyatlik sötéten.

Наоколо хребети древни мълчат,
загледани нейде в невидни
трагедии минали или отвъд
в какви неизвестности идни?

Körülte meg hallgat sok őszi hegycsúcs,
oly távoli múltak tudói.
És túlnan is tudják, hogy jó kedv vagy gúzs,
mi vár majd? Vad, néma a szó is.

Но сепната скача и хуква напред
да стигне катъра във зноя,
назад не поглежда мъжът ѝ напет
и пуши чибучката своя...

De rezzen is össze és szökken, fut hát,
hogy érjen a férje nyomába,
ám hátra se néz az, csak szívja csibukját,
kevély urát hívja hiába.

Какво ли закърмяш, майко, с това
горчиво, пресечено мляко?
Покорство ли, сведена кротко глава,
бунтовна ли воля напряко?

it táplálsz, nevelsz, hegy lánya, mit ádsz
e fájdalmas tejjel szegényen?
Alázatos főt, csenevész gigászt,
vagy lázadó lelket reménnyel?

1952
***
Причастните форми с -н (-т ), както е известно, невсякога са съставящи елементи на пасивни структури, функцията им в изречението, може да е нееднозначна,
може да е близо до определение. В следния цитат се онагледява функцията на
унгарската деепричастна форма вместо българското миналострадателно причастие. (Синтактичната функция на унгарското деепричастие е и друга, функциите му
са повече.)
“Бай Ганьо беше облечен в бозави шаячни дрехи, с нечистени, запрашени ботуши, вратът му завързан с една голяма траурна кърпа, под която се виждаше
доста кирлива, разкопчана по средата риза. В ръката му бастун и под мишницата
един пакет, обвит а жълта книга. Мустаките му бяха засукани, а брадицата му пак
неизбръсната - обрасла” (А.Константинов).
“Baj Ganjo dohánybarna posztóruhában volt, poros, piszkos csizmában, nyakába
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jókora gyászkendő volt kötve, alóla azonban kilátszott erősen szennyes inge, közepéig
kigombolva. Kezében sétabot, hóna alatt sárga papírba tekert csmag. Bajusza most is
kipederintve, arca megint borotválatlan, fölveri a borosta.”
Като напомням, че художественият превод не може да служи за пълноценна
съпоставка между два езика (важат и стилови и други “закони”, благозвучието и
пр.), без анализ съм подчертал в двата текста българските форми, които са преведени на унгарски с деепричастие (без или със спомагателен глагол!). Има и други
възможности в превода, това е един от вариантите - би могло дори унгарският
текст да се изпъстри с -va, -vе– ако направим това специално за съпоставителна
цел.
Ако агенсът в изречението е налице, в унгарския език без да звучи изречението неестествено, чуждо-пасивната структура не се среща. На практика съществува граматическо средство за изразяване агенса, но това в унгарския език рядко е
“позволено”:
Училището бе построено от войниците. = Az iskolát katonák építették föl.
(Букв.: Училището [гo] построиха войници”).
Или:
(x) Аz iskola katonák által lett fölépítve.
деепричастие
(x) Az iskola katonák által épült föl.
“възвратен.”глагол c наставка -ül
(X) AZ iskola katonák által építtetett föl.
страдателен глагол с наставка –tеtik
Следлогът által e вместо българския от (или друг предлог в българския език за
агентативна роля пред същевителното) означава с, чрез, по, посредством.
Има по-описателен, чисто лексикален начин за заместване на унгарския следлог, но изречението тогава няма пасивна структура, например:
Аz iskola katonák segítségével (közreműködésével) épült föl.
= Училището се построи с помощта (с участието) на войници.
Радетелите за чист унгарски език, които имат грижа за езиковото строителство,
които воюват против езиковата небрежност с много усилия искат да изгонят(не
да опростят) три неправилни, но в различна степен увеличаващи честотата си неправилности или неточности, свързани с пасива (или по-точно липсата на пасив в
унгарския език) . Тези форми или пренебрегват езикови закономерности, или са
неправилни синонимни варианти на деепричастната пасивност, или са “речеви”
вратички за изразяване на анонимност, попълване на липса в унгарския език на

MOPE

43

възможността за пасивизиране.
а) За първата грешка примерът е:
(х) A hajó el volt már indulva. = Корабът вече бе потеглил.
(букв. : (х) бе потеглен )
Непреходен глагол, не може да има агенс(2) .
Не толкова груба грешка:
(х) El vagyunk felejtve. = Забравени сме.
Но не е правилно, понеже тук действието е подчертано, няма промяна при
“обекта”.
б) За втория вид неправилност:
(x) A jegyek eladottak. = Билетите са продадени.
Напоследък е в голямо настъпление тази форма с минало причастие вместо
деепричастие.
Правилно е: A jegyek el vannak adva.
Много често не може със сигурност да се “разбира” кое е подчертаното, действието ли или получателят на действието, и: има ли “промяна в състоянието” на
обекта и т.н. - и като противореакция, като страх от несигуронстта, кога трябва
и кога може да се употреби деепричастие + спомагателен глагол, се предпочита
тази форма (която дори и в тия случаи може да е на границата на правилната
употреба... ). В известни случаи освен информационна цел, само езиковият усет
помага.
в) За третия тип “неправилност” може да се каже, че тя е излишно езиково
разточителство, по-скоро стилистична недогледаност:
глаголи като nyer, kerül, kap, talál, történik + отглаголно съществително от основния глагол образувано c наставка -ás, -és:
A panasz meghallgatásra talál. = Оплакването се изслуша.
(Букв. Оплакването намира изслушване.)
A kongresszus Pécsett kerül megrendezésre. = Конгресът ще се проведе в Печ.
В канцеларския език, в който и допреди няколко десетилетия беше господствуваща форма страдателният “залог” с -atik, -etik за безличност, след като е изоставил тези пасивни глаголи, е намерил и измислил (а така е и разпостранил
***
Че не е завършен предишният текст? Някъде (изведнъж?) решаваме и слагаме
точка. Получава се изречение, ала смисълът, мисленето продължават, обикнове-
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но. Винаги. Мислещи тръстики сме.
Три реда по-нагоре не само точката отсъства, но и закръглената мисъл. Съзнателно. Окръглеността внушава завършек. Пък нека да го няма. Нека кръговете да
заъглят леко. Да ни убождат, да ни бият в очи. Леко. Ръбестите ръбове, ъгли. Леко.
Бележки:
(1) Срещат се и други наименования: сегашно разказно, сегашно повествователно, сегашно живописно (Пешковски - срв.Станков 1981: 44), сегашно цитатно,
praesens tabelativum (Ц.Младенов).
(2) Нека да съм субективен най-близък до “сърцето ми” е трансилванският унгарски диалект, между другото и заради “нестандартната” по изискванията на съвременния унгарски “книжовен език” норма - а нестандартността има “прости”
исторически причини - този говор, който толкова пъти ми е “помагал” във ”вкуса”
на преводите ми, и в случая с -vа-, -ve е “нестандартен.”. И именно по този начин
лъхва необичайна свежест, ”чар”: деепричастие е възможно и при непреходни
глаголи:
“А. hó annyira el volt menve, hogy még csak az északos helyeken lehetett látni.”(Г.
Тамаши). (Букв.: Снегът толкова беше отиден...).
Явлението се наблюдава и в повечето южнобългарски говори.
Литература:
ГСБКЕ 1983: Граматика на съвреминния български книжовен език. Ш.З. Синтаксис. С.,
1983
Младенов 1980: Младенов Ц. Рецензия за унгарския текст на “Български език за унгарци”. М.Хубенова – Д.Сонди. Благоевград, 1980 (ръкопис)
Станков 1981: Станков В. Стлистични особености на българския глагол. С., 1981
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лостните звезди“ (2006), Ищван Шинка ,,Поле и мечти" (второ допълнено издание 2010), Дьорд
Рощаш-Фаркаш ,,Песента на скиталеца” (2012) .
Издателство ,,Литературен форум“ е носител на три национални награди: 2001 за дизайн и
техническо майсторство, 1999 – на ,,Христо Г. Данов за принос в издаването на българска литература – библиотека ,,Българска сбирка“, 1999 – на Асоциацията ва българските книгоиздатели
за най-добра книга на годината ,,Карло Курами, Маурицио Модуньо ,,Борис Христов – живот,
глас, изкуство“.
Издателството и вестник ,,Литературен форум“ продължават дейността си.

УНГАРСКИ ПРОЗОРЕЦ
Дълго се чудех какво да предложа в отговор на любезната покана на Унгарския културен институт и списание ,,Море“ за отбелязване на моята 75-годишнина. Дали неизвестните факти от биографията на Николай Кънчев, която все пиша-дописвам, дали част от спомените си за Ивайло Петров, дали записа от два
разговора с Цветан Марангозов от 2007 г., или пък пътеписа си за Македония и
впечатленията си от секеите в Карпатите, които видях и открих пак благодарение
на унгарците и по-точно на Дьорд Арато.
7 – Седем! – все тази цифра, при това – 7 десетилетия, последното от които
преполовявам: че кога станах на 75?! Външно всичко у мен се промени, освен константната – душата. Все същите щения, илюзии и мечти, сякаш съм новороден. А е
време да си стягам багажа – колко много приятели се преселиха в ,,откъдето няма
връщане“, и то много преди 75! (Понеже душата ми е млада, не се боя да предложа актуална снимка и да не се правя на какъвто не съм, а да съм, какъвто съм).
Приживе – а дали е така и подире? – духът ми ловува из времето и сред найскъпите – тукашни роднини и приятели, са и те – унгарците. Разбира се, че това,
което ще публикувам трябва да е свързано с тях. Само с тях!
И до днес, а и никога, няма да ми е ясно, защо и как се залюбихме с Унгария.
То е като сляпата неделя. Допреди да стъпя в Будапеща (юни 1982) бях ходил само
в Москва и Ленинград (декември 1979). А градът на цар Петър бъка от дворци
западен тертип, но не ме смаяха, предпочетох оригинала! Затова ли в Будапеща
ходех (и ходя) с радост, а в СССР – със страх (допреди 1989 – три пъти, повече и
да ми плащат, не отивам). Явно не съм славянин?! Според Дьорди Димитров съм
половин унгарец. А аз се смятам за българин и половина. От унгарците имах какво
да науча, в село казват – ,,да открадна“ (същия израз изрече веднъж и Юхас: ,,ако
няма какво да открадна от един автор, той не е никакъв писател…“) Да призная,
че унгарците са по-напред от нас цивилизационно не означава, че съм само рун-
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тав българин, лишен от национална гордост. Оказа се, че и те са имали какво да
научат от мен.
07.03.2021

С Петер Юхас на чашка водка, 80-те години, кафенето на писателите

1. ВДЪХНОВЕНИЯ

Много от звездните ми творчески мигове са с унгарски имена: Йожеф Уташи,
Бенедек Киш, Ендре Рожа, Ласло Наги, Андраш Фодор, Ищван Аг, Ференц Буда,
Дежьо Тандори, Шандор Мараи, Ищван Шинка, Янош Аран. От последния предлагам две стихотворения (те кореспондират с което съм и което ми предстои).
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В ГРАДИНАТА
Пак нещо овошките чопля.
Небето кристал е. Но чуй:
на жерав - прощалния вопъл.
И глас гургуличи след туй.
Самотни, зоват и се лутат.
Замлъкват. Пълзи тишина...
В съседния двор под савана
лежи вкочанена жена
Малцина ѝ идват за сбогом.
На крак постоят, помълчат,
изнизват се мълком набързо,
че чужда е чуждата смърт.
Роднините още се скитат
в широкия свят отмилял
и главно сега любопитните
прекрачват ѝ прага без жал.
Кърмачето пак му се суче –
реве и реве до захлас.
Слугинчето – още мишле е –
от ужас го друса в несвяст:
– Реви де, реви! – закрещя му,
напляска го после, как не:
плачът му – за нея обиден –
причина да има поне.
Вдовецът под навеса пъшка,
в дъските се рови, сумти,
дъската, от слънце излъскана,
досущ като нова блести:
за люлката тази май беше,
за одъра – другите две,
от тях за съпругата чинно
той чуден ковчег ще скове.

MOPE

Дървесните рани превързвам.
Кънти песента на смъртта.
Нима да скърбя за умрялата?
На мене каква ми е тя?
Кого го е еня за ближния?
Сърце ти не стига, нали,
съдбата си сам да изстрадаш.
За чужда кого го боли?
Препълнена гара – животът –
от глъчка и хора гъмжи.
Пристигат едни, а пък други
си тръгват и мъртъв от жив
едва различаваш, и няма
покой; и тълпата расте;
познат припознат, но не можеш
тук всекиго да почетеш.
В света равнодушен човекът,
щом кокал докопа – държи.
Ах, червей е той ненаситен:
поглъща, напира, пълзи;
издънката стара щом махнеш,
то нова размахва листа
и тя по-добра и да не е,
по-лоша едва ли е тя.
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ЕПИЛОГ
Вървях, вървях – и извървях се
и все пеша дотук добрах се;
познах прахта на вкус
веднъж дори от омнибус.
Какви ли не видях каляски –
искрящи оси, спици бляскави,
макар да гълтах прах,
на никой в тях не завидях:
думбаз и франт, кокони бели,
превзети лели – все дембели,
и все с навирен нос:
бе прост за тях пешакът бос.
Джелепин сит, лети, наваля
през локвата и ме окаля,
но аз встрани отбих,
избърсах се и продължих.
И Господ Бог ли го закъта –
цъфтеше цветенце край пътя:
с усмихнато лице
препълни моето сърце!
Вървях, вървях – и извървях се...
Щастлив напълно не видях се.
В молитви, в тегобѝ,
помежду би и може би,
венец ми връчиха за слава,
но знаех си – не заслужавах –
за друго си мечтах,
но силен толкова не бях.

MOPE

Президентът Желев на 50-годишнината на Марин Георгиев
Които смятат ме надменен,
щастлив ме имат, не последен.
Но който е щастлив,
завиждат му и все е крив!
А тайна болест вечно в мен е:
гризе ме вечното съмнение
и пътят ми дори –
кръвта на Несос – в мен гори.
О, колко труд ме чака още:
безсънни дни, безсънни нощи,
но май съм си за смях:
до половината успях.
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Вървях, вървях и извървях се...
Мечтах, мечтах, но намечтах се,
че всякоя мечта
е по-жестока от смъртта.
Мечтах и молех нещо просто –
за тихо кътче, за спокойствие:
да рукне песента,
покой ѝ трябва, самота.
В покоя зелнал на дървото
там само да ми е гнездото
мой дом с жена, с деца,
души в души, сърца в сърца.
На старини сред вѝшно върше,
каквото почнал съм – да свърша,
че – още работлив –
работя ли, то аз съм жив!
Не мина, закъсня съдбата:
отрязани са ми крилата
и зей на клетката вратата –
отворена уста –
но как, кажи, да полетя!
Янош АРАН
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2. ДНИ ОТ ДНИТЕ
Из ,,Дневници“
08.09. 2010
Днес, сряда, около обяд ми се прищя да се обадя на Дьорд Арато в Будапеща.
Отидох в Унгарския и помолих Дьорди да му звъннем. От Арато научих, че Йожеф
Уташи е починал на 27 август, а днес му е погребението. Краката ми се подсякоха,
умалях, доплака ми се... Отиде си още един от тримата – Уташи, Ендре Рожа, Бенедек Киш – приятели от моята литературна младост, поети на Унгария. Унгария!
– моята единствена, достъпна Европа през 80-те години на миналия век!
На път за вкъщи се отбих в църквата „Свети Седмочисленици” и запалих свещица – единственото, което можех да сторя от разстояние. Тръгнах си, олекнал с
още един човек, с още една част от себе си: когато дойде часът ми, по-лесно да
отлетя!
Седемдесетте години превеждах по подстрочник първите две стихотворения
на Уташи. От едното и до днес, чак в подсъзнанието ми, се утаи негов стих:
Не цяло Отечество –
имаме половина.
После, след години, Петер Юхас ми цитира друг стих на Уташи: ,,терорът тренира с мен“, буквален превод.
80-те години превеждах стихотворението му "Танк"; направи ми поразително
впечатление! – и до днес поправям/пипвам превода си тук-там.
Познавам житейската съдба на поета в основни линии; помня, и виждам, момчето му, тъкмо започнало да става юноша; на унгарски може да се каже „тъкмо
започнало да се юношее”; бе русоляво, нервно напрегнато момче, слабичко, а
струва ми се, бяха избили и първите пъпки по лицето му – предзнаменование, че
става мъжле.
Всеки път, когато съм бивал в Будапеща в годините на социализма, може би четири пъти, Уташи, както и Бенедек Киш са ме канили на вечеря в домовете си. На
една от тях Уташи ми пусна на грамофона плоча с унгарски народни песни; една
песен, без да знам езика, ме привлече мигновено като магнит; помолих го да ми
я преведе; основният смисъл бе: за да се научиш как се играе хорото, трябва да
слезеш в ада; след години перифразата на този стих стана заглавие на една от
неговите стихосбирки.
,,Столица“ на един от празниците на поезията през 80-те години бе Плевен;
Уташи бе представител на Унгария и аз го заведох на село, то е само на 13 км.
от града, запознах го с майка си и баща си; посрещнаха го като свой син; майка
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ми бе много милостива; бих добавил: сълзливо-милостива, разплакваше се и от
най-малкото, раздаваше се на всички онеправдани от съдбата, а Уташи бе сирак,
горкият! Пренощувахме на село, а на другия ден заминахме за Плевен.
Дьорд Арато, превод от унгарски
Марин Георгиев – поетическа версия

Президентът на Унгария Арпад Гьонц преди да се срещне с българските писатели, подписали писмото до него.

MOPE

09.10, 11.09. 2010
Три дена не излиза от ума ми Уташи.
И се получи този триптих:

ЙОЖЕФ УТАШИ

1.
Израснах половин сирак
до майка си – вдовица кръгла.
Но се не дадох...
А не бях юнак!
Чак в ада слязох...
Изпълзях от пъкъла!
Тренираше Терорът с мен.
Не го спаси дори и Танкът!
От себе си бе повален.
Макар и чакан – неочаквано!
И всичко си е както бе –
родината ми не загина,
но тя и нейното небе
по-малки са от половината.
2.
В Русия татко ми убиха... Войната тракаше с налъми;
с насъщен хляб израснах, без най-насъщните неща.
Звезда Вечерница – в Зорницата осъмвах.
И станах сам на себе си баща.
И син ми се роди. С баща и майка, и родина!
Най-свидният! Един!
Докато порасте и си замина.
И сам на себе си аз станах син.
Прости се тялото с душата ми.
Как стана – ни разбрах, ни чух!
И на земята бил сирак, сирак съм и на небесата.
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На себе си баща и син, сега съм си и дух.
3.
Дали защото като Него се реши
да почнеш сам, със слово,
от земното потребно Те лиши
и гол, захвърли те в полето голо...
Повторно всичко сътвори
и равен стана му накрая:
събра и началата три –
Баща и Син, и Дух!
И рееш се в безкрая...

18.04. 2011

МЕЧЪТ БАЛИНТ БАЛАШИ

Това е една от високите унгарски награди за поезия.
Доживяхме да я получи и български поет – Иван Цанев. Мястото – посолството
на Република Унгария. Едната половина на салона, в който стават приеми, е заредена със столове. Цанев ми звъня специално да присъствам – бил ми посветил в
словото си няколко реда. Той не допуска, че за мен това е без значение; отдавна
ми е ясен механизмът на наградите, званията, публикациите и изданията в чужбина. Отивам просто да го почета. Поканих и Игов.
Въпреки десетилетните реверанси на Иван почти на всички страни, почти към
всички – публиката бе от петнайсетина човека.
Как да не го поканя Светльо?!

MOPE

57

20.04. 2012

О, ПРЕСВЕЩЕНИ СТАРИНИ...
Краят на октомври 1994 г. или самият ноември. Има дни, в които двата месеца
са досущ близнаци. Петък, краят на работната седмица, почти краят на работния
ден. В редакцията на „Литературен форум”, тогава на четвъртия етаж на „Александър Батенберг” 4, отнейде дойде Юхас и ме помъкна към Унгарския културен институт, който все още се помещаваше на ъгъла на „Цар Освободител” и
„Бенковски”: – Ела, ела, рече Юхас, ела да те запозная с новия директор. Освен
нов, беше и млад, усмивката му – тънка, едва забележима, сдържано сърдечна.
Продълговато лице, обрамчено с модерна за ония времена прическа и странно
– млад, млад, а прошарен. Това най-силно ме впечатли. Още запознали-незапознали се, новият директор ни пита какво искаме да пием. Тук първенство имаше
Юхас, директорът напоръча исканото, прибави от себе си мезета – Юхас винаги
надушваше къде е авантата – извини се, че има работа извън института, заключи
ни и тръгна по директорските си работи. Че какво е това доверие, питах се, та така
ни остави да си гледаме рахата…
Така се запознах с Дьорд Арато. Влязохме при него по светло, излязохме по
тъмно. Когато се върна бе тъмна тъмница, а той дори ни изчака да си допием.
Така става: не ми бе до пиене, но нали е казано: без една мога, с една – не. Ако
греша в спомена си – Арато ще ме поправи.
След тази среща не се е налагало да търся Арато и не съм го търсил. Той е
идвал в редакцията само при случаи, свързани с работата му и не бях постигнал
никаква близост с него, определяна обикновено като човешка – сиреч – приятелска. Не само той-– много работа имах и аз. Пък и бе някак си отстранен, повече
гледащ, мълчалив, отколкото говорещ. Не, не бе общителен, даже малко темерут
ми се струваше.
(Малко ли?! С годините щях да разбера, че по-скоро е особняк, че е наблюдателен дотам, че стига до същността на явленията и човешките характери, че е
търпелив към проявите им, че разбира и извинява слабостите им, че друго цени
в човека).
Но сега, в началото на нашето общуване, главно делово, бях изненадан, когато
дойде при мен и ми предложи нещо, за което не бях и помислял. Не знам какво е
наблюдавал-размишлявал, не знам как е надушил че мога да направя това, което
ме помоли да направя и което мислех, че не мога: да включа в официалната програма на предстоящото гостуване на унгарския президент Арпад Гьонц и среща
с български интелектуалци, които да му поднесат писмо, в което го молят да съ-
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действа Унгарският културен институт да не бъде закрит. Така постъпили в Полша,
където унгарското правителство също искало да закриe унгарския институт. Това
ми довери. Това му бе аргументът. (Ако това е аргумент).
Арато искаше много: не само да се „наложа” в програмата за предстоящото
посещение, която се изготвяше от президентската канцелария, но и да организирам срещата, написването и подписването на писмото, както и връчването му.
Да организирам срещи, да събирам подписи – това въобще не ми бе трудност.
Че кой ли не го правеше в ония години, та аз ли няма да мога?! Още повече, че
почти се бях професионализирал в тях. Но първото: срещата да бъде включена в
официалната програма на домакина д-р Желев, ми се струваше задача направо
невъзможна.
Но какво ли не прави човек, който е мечтал да се изяви обществено-публично,
ако социализмът не му е давал тази възможност.
Сега няма да се спирам подробно кое как стана, защото литературата винаги
ми е бил добър помощник в бизнеса, но пътьом ще спомена, че това събитие стана причина да включа и издам в библиотека „Българска сбирка” книга със статии
и интервюта на Желев („Интелигенция и политика”, 1995). Издаването ѝ ми бе
добър повод да го притисна да лобира за финансирането ѝ пред фондация „Науман” – логото ѝ видях на страниците на „Култура”, което за мен бе достатъчно
да се досетя за какво ставаше дума. За разлика от този вестник, в ония години
„Литературен форум” не минаваше за либерален и до тази фондация можех да
се добера само чрез либерала Желев; притисках го внимателно, но настоятелно и
многократно, докато накрая бяха изкрънкани някакви пари; ни толкова, колкото
исках, ни колкото очаквах; те са и комай единствената ми суха пара, „заработена”
през няколкогодишното ми сближаване с Желев, и то по негово искане. Въпреки
това, количеството им бе такова, че стигна да издам книгата му и дори малко да
ми хартисат и за издаване на вестника.
Но да се съсредоточа наново в „организацията” при президентската институция.
На тромавата и отпусната секретарка Стефка противоположност бе другата –
Румяна Миятева: средна на ръст, бих казал и леко пълничка, но гъвкава и пъргава,
черноока-чернокоса мургавелка, с едри, напращяли гърди; схватлива, със секретарски опит у нас и в чужбина (Унгария), разговорлива, практична, с нея мигновено намерихме общ език: разбрахме се без думи, от пръв поглед. Бях спечелил
доверието и симпатиите ѝ, а и тя моите; харесвах я, но все пак не смеех да я атакувам поради вродения ми страх от властта при предишния режим, а най-вече от
все още силния ми страх пред жените да не ударя на камък. Останах си с мерака,
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Месец май 2001, министърът на културата г-н Рокенбауер връчва отличието
,,Про Култура Хунгарика“ на Марин Георгиев.
който тя не може да не е усетила; мерака превърнах в подемна сила и смазка
на скърцащата президентска, а защо не и всеобщобългарска бюрокрация, за да
осъществя целите си.
В разговор с президента Желев му подхвърлих идеята за включване в официалната програма на унгарския му колега Гьонц среща с български интелектуалци
в Клуб „Българска сбирка”, който вече бях създал и той работеше с пълна пара;
идеята поднесох гарнирана с издаване книга на Желев, чийто първи сигнален екземпляр ще поднеса на срещата, както на автора, така и на госта; ще отделя няколко страници от вестника за самия Гьонц, който, оказа се, е писател и е писал
за един от романите на Вера Мутафчиева – „Случаят Джем”, и за романа на Антон
Дончев „Време разделно” – така щях да включа в подписката и писател от другия,
левия лагер, в който бе и си остана Дончев; лагер, който бе и е покровителстван от
бившите сътрудници на ДС и според мен е и под крилото на ДС. Другата статия на
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Гьонц, която публикувах в бр. 35, 11.10 – 17.10. 1995-а, и то от първа страница, бе
за ,,Записките” на Захари Стоянов – „Ние нямаме такава книга”. Колкото до статиите на Гьонц, Арато се разпореди на сътрудниците си в Унгарския културен институт
да бъдат скоростно преведени.
Пак на 1 стр. в този брой е публикувана корицата на току-що излязлата книга
на Желев „Интелигенция и политика” и – о, каква победа! – привлякох и силно
десния Димитър Коруджиев да напише за нея. В 1995 г. СДС бе почти в нокдаун,
Коруджиев бе разколебан, а тъкмо в това разколебаване търсех утвърждаването
на вестника без Свиленовите свиленовщини, исках да го отворя към по-широка
публика, за да има повече читатели, да го лиша от сектантския правоверен дух
и да утвърдя новосъздадената издателска библиотека „Българска сбирка”, самото име „Българска сбирка” (освен поредицата създадох и едноименна фондация,
както и Сдружението на писателите, което все още не бе популярно). Исках и да се
еманципираме не само от СБП, но и от СДС, да станем самостоятелна институция,
която дори да диктува общественото мнение, да е равностойна като интелектуален капацитет на политическите сили, които само употребяваха писателите за
целите си (което и после постигнах).
Желев знаеше много добре кой е Клуб „ Българска сбирка”, защото вече го бях
канил на разговор с български значими писатели и стенограмата бе публикувана
във вестника. Като интелектуалец, Желев не можеше да не цени такива „мероприятия”, той самият бе такъв.
Той прие предложението ми и се разпореди да бъде включена такава среща в
програмата за гостуване на унгарския президент.
Протокола водеше един сух, черен, с кисело лице, подвижен, но с неподвижен
поглед чиновник Чолаков, с когото президентът ме запозна. "Дадено", учтиво изпълнителен, каза Чолаков. Учтиво изпълнителен като за пред президент.
Аз винаги споделях с Румяна за какво идвам, бях я направил съмишленик; казах ѝ и сега.
Подир две седмици тя ми звъни, че в програмата такава среща не е включена.
Звъннах на Желев и той ме прие. Казах му, че срещата с интелектуалците е отпаднала. "Не може да бъде" – рече той. Помолих го да провери. Правият се оказах
аз. Желев се разпореди пропускът да бъде поправен.
Мина се-не мина една седмица – срещата отново бе отпаднала – Румяна ми бе
верен информатор. Пак звъня на президента, пак се срещаме и пак се оказах прав.
Странно, но той дори не се възмущаваше, като върховен началник не бе настоятелен, а вероятно нарежданията му са звучали на подчинените му пожелателно; той
нямаше опит във властта; макар властта да му се услади и да искаше да я удължи,
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не умееше да я експлоатира; тя сякаш му бе престижна награда, лаври, на които
трябва да полежи заради борбата си с тоталитаризма. Въобще Желев бе либерал
не само формално, но и като човек и темперамент.
Тази игра на котка и мишка с началника на протокола Чолаков продължи до
последния момент. В деня, в който Желев трябваше да посрещне, около обяд, на
аерогарата Гьонц, Румяна ми звъни тревожно, че пак няма такава среща в програмата (а аз бях организирал всичко: място, хора, изготвил и „подписал” писмото*,
избрал кой да го поднесе – Ани Илков – тогава млад поет със звездна слава; бях
издал скоростно книгата на Желев „Интелигенция и политика”, броя на вестника
с унгарската притурка и подготвил в луксозни папки по един екземпляр от него за
видните гости).
Всичко това, градено два месеца, се срина мигом.
Трябваше скоростно да изляза от положението.
Имах малко време и само един троянски кон: Георги Мишев. Звъннах му и му
обясних вкратце за какво става дума с молба да звънне на Желев и да го помоли
да ни приеме в резиденция „Калина”. Георги го стори. Желю казал че ще изпрати
кола да ни вземе от околовръстното; помня че хванах тролей №2 и слязох на последната му спирка на „Бъкстон”; колата наистина дойде и ни закара в резиденцията на президента.
Той се бе почти приготвил за посрещането на аерогарата: бе в костюм, с вратовръзка, пиеше си кафето; предложи и нам. Нямах търпение да свършат ритуалите
на гостоприемството и да му кажа, че пак няма в програмата среща с писатели
и интелектуалци; Желю ме гледа невярващо; Мишев потвърди че е така. Тогава
Желев звънна – наистина нямаше; може би за пръв път повиши тон.
Това разказах онзи ден** у Мишеви. Георги бе забравил за това посещение.
Разказвайки, в главата ми се яви една сцена, която за мен е по-паметна и от осъществяване на тогавашните ми цели – прословутата среща и борбата ми с шефа
на протокола Христо Чолаков*** (при изваждане досиета на президентството, се
оказа, че той е служител на ДС); тази сцена аз спестих у Мишеви. Но сега ще завърша този епизод с нея.
Като влязохме в просторния хол на вила „Калина”, облян в слънце, с прозорци
на изток, заварихме Желев да държи екземпляр от току-що излязлото луксозно
издание „Българските владетели”, започващо от Аспаруха и завършващо с първия
демократично избран президент; Желев гледаше изрисувания си образ, защото
с него завършваше книгата; отпуснат във фотьойла, може би се наслаждаваше на
себе си, на постигнатото, особено в такъв исторически контекст, който предлагаше книгата. Зад гърба му имаше дървени стълби, които водеха към втория етаж

62

MOPE

– където бяха спалните и кухнята; чуваше се силно думтене: Маруша начукваше
пържоли за обяд; Желев викаше отдолу: – Айде стига, де!
Викна няколко пъти.
Тракането нарушаваше съзерцанието му, той прелистваше книгата, в която безредно се появяваха и скриваха бързо главите на Крум, цар Борис, Тодор Живков,
за да се закове погледът ни на неговата. Както я държеше, вторачен в образа си,
изведнъж чукането стихна, премина в някаква бавна песен, после се разбра, че не
е песен, а плач; плачът се извиси, премина във вой. Маруша, приготвяйки обяда,
бе стигнала до лобното място на дъщеря си…
Оплакваше я, виеше така, както само майките могат да вият…
Този път президентът не извика: "Стига!"
Книгата бе застинала в ръцете му.
Оглеждайки се в себе си – нескопосано нарисувания портрет, той мълчеше, сякаш бе намерил, или – ненамерил се, – държеше в ръцете си заместител-утешител.
Господи, това ли е цената на властта?!
* Ето текста на писмото и имената на подписалите:
"До д-р Арпад Гьонц,
Президент на Република Унгария
Уважаеми господин Президент,
С тревога и недоумение научихме, че е предстоящо закриването на Унгарския
Културен Институт в София. Той е първото културно огнище на изток от Унгария,
създадено още през 30-те години.
Не само за нас, но и за обикновения българин Унгарският Културен Институт е
символ на унгарската култура, на унгарския национален дух, на унгарската държавност. И ако в икономиката между нашите две страни кризата е обяснима, то
единствено културата все още проддължава да подържа жива вековната връзка
между двата народа.
Тъкмо нея ли трябва да прекъснем?!
Убедени сме, че Вие, като писател и преводач, освен като президент, няма да
останете безучастен към съдбата на Унгарския Културен Институт в София.
Вера Мутафчиева, Йордан Радичков, Ивайло Петров, Вътьо Раковски, Георги
Мишев, Блага Димитрова, Антон Дончев, Тончо Жечев, Александър Миланов, Петър Алипиев, Нино Николов, Ани Илков, Любен Дилов, Николай Кънчев, Владимир
Попов, Иван Цанев, Васил Колев, Първан Стефанов, Марин Георгиев, Александър
Шурбанов, Станислав Стратиев, Недялко Йорданов, Стефан Цанев, Борис Христов,
Генчо Стоев, Радой Ралин, проф. Димитър Аврамов, Иван Теофилов, Георги Кру-
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мов, Георги Величков, Йордан Попов."
Като резултат: Унгарският културен институт не беше закрит!
** „Онзи ден” е 18.04.2012
*** Христо Ангелов Чолаков, началник-отдел "Протокол" - канцелария на президента Желю Желев - от 03.09.1990 г. до 22.01.1997 г., агент Якимов, картон обр.
4; рег. бланка; рег. дневник; лично дело 1А 33716, 19.07.2007

Минута мълчание в памет на Йожеф Уташи – 2010 г.
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17.09.2015, Български културен институт, Будапеща, представяне на книгата
с избрани стихове ,,Ни Бог, ни дявол“.

3. ПАК ТЕ
Пак те – унгарците – бяха единствените, които с активната си намеса отбелязаха и 60-, и 70-годишнината ми. В библиографията ми две от книгите ми са издадени в Унгария, за поезията и прозата ми са писали Петер Юхас, Янош Тамаши-Орос,
д-р Лайош В. Мохаи, Дьорд Арато, проф. Золтан Яноши, Андраш Д. Сабо, Тошо
Дончев… В тукашната навалица за безсмъртие приживе, в тукашния престижен
списък на постмарксистите и постмодернистите моето име го няма, пък и делата
и поведението ми отдавна не се вписват в правилата им за благоприличие. Полученото от Унгария и унгарците е моят щит срещу опитите да бъда изтласкан в
периферията.
Да бъдеш преведен в чужбина днес е по-лесно и от преди: дори можеш и срещу лично заплащане…
Въпросът е друг: вписваш ли се в тамошния литературен контекст, гласът ти
има ли ехо, или е глас в пустиня…
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Из ,,Някой винаги гледа“
,,Някой винаги гледа“, изд. „Мадяр напло“ – Будапеща, 2019 на Марин Георгиев – носител на наградата „Йожеф Уташи“, сп. ,,Хител“, кн. 3, 2020
...Този редуцирано използван език, тази оскъдна оформеност на изреченията,
ограничаваща се почти единствено до изказа, са характерни изцяло за произведенията, които възкресяват света на детството, последователно предаден от превода на Дьорд Арато. Рецензентът преценява като един от най-задълбочените,
най-извисени разкази (става дума за новели, наченки на новели) на автора описанието на училищната екскурзия, когато Марин, като дете, а и неговите съученици
осъзнават за първи път, че Родината съществува и зад пределите на родното село.
----„Нашенските аристократи“: колко красноречиво изразява това заглавие сбора
на протежетата на социализма, състоящ се от ръководните кадри на културния и
политически елит! Няколко мазки с четката, броени и добре позиционирани щрихи със замах и ето – представителите на българската литература и политиците,
обект на внимание на писателя, застават в досегаема близост. За охарактеризиране на отделните личности почти винаги служи една единствена ситуация, както е
и в случая с държавния глава Желю Желев, когото авторът посещава лично, за да
организира среща на унгарския и българския президенти с представители на българската интелигенция. По време на разговора в един момент диалогът замръзва,
когато от горния етаж се процежда глухият плач на съпругата на Желев. Наскоро
преди това дъщеря им се самоубива в президентската резиденция. В приемната на долния етаж мъжът „оглеждайки се в себе си – нескопосано нарисувания
портрет, мълчеше, сякаш бе намерил, или – ненамерил се – държеше в ръцете си
заместител-утешител. [...] Мислех си: Господи, това ли е цената на властта?“
У нас писателят и литературовед Лорант Цигань отбеляза относно дневника на
поета-преводач Андраш Фодор: „най-голямата негова добродетел като писател
на дневник е съзидателната недискретност и дързост на словото“. Тази изумяваща констатация е вярна и за жанрово трудно класифициращите се творби на
Марин Георгиев. Това се споменава и в послеслова на Дьорд Арато към книгата:
„Ключов елемент на прозаичната нагласа на Марин Георгиев е прямотата, с която
понякога говори за нещата и самия себе си. Той е готов да опише онова, което
вижда, и да изкаже това, за което мисли, в диапазона от присъщата на дете доверчива откровеност, стигайки чак до безпощадност.“
През втората половина на седемдесетте години Марин Георгиев се запознава
с трима поети от творческата „Група на деветимата“. „Тогава още не смятах, че с
тях ще вляза не само в предверието на храма на унгарската литература, а направо
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в светилището ѝ. Йожеф Уташи, Бенедек Киш и Ендре Рожа бяха ми почти връстници, те станаха и първите ми унгарски приятели.“ Георгиев винаги е смятал, че с
първото си посещение в Унгария през 1982 година той е богато дарен от живота.
„Унгария – моята единствена достижима Европа от осемдесетте години!“
Следвайки метода на Суифт, той се доближава до страната през призмата на откривателя. Говори за нейните улици, обществени сгради, за унгарците като цяло,
за техните навици и обичаи, които ги отличават от другите нации в Средноизточна
Европа. Говори за нашата история, за 1956-а, за влиянието, което унгарската революция предизвиква в България. (Затвореният през 1953 година трудововъзпитателен лагер в затворническия остров Белене е отворен отново след унгарската
революция от 56-а.)
Четенето на тома, ориентирането ни в българската литература, история и политика значително се улеснява от прецизно съставените бележки под линия, съдържащи важни допълнителни сведения. Марин Георгиев преди всичко е поет и
преводач, освен творбите на Ищван Шинка, Ласло Наги, поетите от „Групата на
деветимата“ и други, той публикува и своите поетични томове. В книгата ще намерим разтърсващото стихотворение за Йожеф Уташи, породено от покрусата след
смъртта на поета-другар, както и творбата „Исказ“ – отдаваща почит към паметта
на Ласло Наги и неговото родно място.
През тази година (2019) награденият с унгарска литературна награда „Сабя на
Балинт Балаши“ (2018) български поет беше отличен отново. Удостоиха го с наградата „Йожеф Уташи“* за приноса му за разпространяване на унгарската литература. Творбите от прозаичния том на писателя са подбрани от Дьорд Арато, който
е и автор на послеслова, а уводните поздравителни слова и редакцията на тома
заслужават похвала за акуратността на литературоведа Золтан Яноши.
* На 20 ноември 2019 в Будапеща Марин Георгиев стана първият чужденец,
който получи наградата за поезия на фондация "Йожеф Уташи". Той е третият носител от основаването ѝ. Наградата му бе връчена от вдовицата на поета Ержебет
Уташи на ежемесечното събиране на писателите, обединени около списание ,,Хител“. Преди това преводачът и историкът Дьорд Арато, бил два мандата директор
на Унгарския културен институт в София, представи българския поет.
На другата вечер, 21 ноември, в препълнената зала на Българския културен институт се състоя премиера на втората книга на българския писател, издадена в Унгария. Този път от издателството на Съюза на унгарските писатели ,,Мадяр Напло“.
Книгата ,,Някой винаги гледа“, избрана проза и поезия, бе представена от главния редактор на издателството и едноименното списание – проф. Золтан Яноши –
поет, литературен изследовател, историк и критик, който е и автор на предговора.
Андраш Дь. Сабо
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Поместените тук творби на българския писател, публицист, редактор, основател и ръководител на национални литературни форуми и организации под формата на най-кратките жанрове, дават комплексна картина за света, която се стреми към цялостност и помага за по-точното му разбиране.
Що за свят е това? Десетилетията на „социалистическо“ преобразяване след
Втората световна война, унищожаващи селячеството и морала, свързван предимно със съдбата на тази тогава наистина голяма прослойка от народа, образите на
диктатурата, носители на типичните черти за всички държави от социалистическия блок – измъчени, верни на партията или опозиционерски настроени, пътищата и обходите в търсене на себе си, на собствените жанрове и на унаследената правда на мъжа, израснал в българската литература, опитът от пътуванията в
Съветския съюз, опознаването на Унгария и унгарските връзки витаят най-силно
в ярко оформените, почти като на снимка, рисунъци на темите му. Микрокартините, миниатюрните истории, описанията на пейзажи, тресчиците памет – хвърлящи светлина до дъното на душата – и редовете в сборника, представляващи
по-голяма хронологическа поредица, дори в тези огледални отломъци представят
по-голямата история и по-широкия човешки космос – заедно с неговите борби,
хитрувания, клопки и проблясъци. Дори и когато тази карта през радиуса, прокаран от България (в по-тесен географски смисъл), тук се простира само до Унгария,
символизираща вратата към Запада, и до Москва, символизираща гнездото на
диктатурата, респективно до подчинените републики. Но в дълбините им се крие
изстраданата история на новото столетие и половина-две на цяла Централна и
Югоизточна Европа, особено историята на България и Унгария, отвъдвремевата
откритост, обич, но и предателства на човешката душа, и пантеистичното присъствие на Бог, неговото внимание и грижа за земните дела.
Почти досегаемото и осезаемо лично присъствие на Марин Георгиев е потвърждение на този, въпреки фрагментарността си, богат тематичен кръг. Независимо какво обрисува – дали разказ, клонящ към новела, дали кратка проза,
пълна със социографска мощ, дали есе, дали мемоар, засвидетелстван с най-лична душевност, дали литературна рисунка на събитие, поредица от борби, сбито в
няколко абзаца жизнеописание или фрагмент от пейзаж (планински склон, река,
поток, есенна градина) или пък клоняща към поезия проза, или лирическа творба, той сякаш неизменно присъства от плът и кръв, там, до своя читател. Обича,

68

MOPE

уважава и иска да информира с най-скорошните си познания човека, който посяга
към неговите творби, за преживяното от него, за своя по-тесен или по-широк житейски космос. Лично го въвежда заедно с българския световен шампион по борба в специалната стая на затворения ресторант, настанява го до първата, втората,
третата или кой знае коя маса на някога всемогъщия ръководител на българския
съюз на писателите, хваща го за ръката край предсмъртното легло на бабата, изслушвайки последните заръки, прекарва го от край до край през селския двор от
детството, показва му пълния с въздишки и ограбен делник на принудените да
влязат в кооператива селяни и селянки, пошушва му в ухото доникъде неводещите
дандании на събранията на българските писатели, ухаещата на водка кухота на
поддържаните със съветските писатели официални връзки. Като дете поставя чи-

Посолството на Унгария, 20.10.2016, наздравица с новата посланичка Нейно
Превъзходителство г-жа Текла Харангозо, след връчването ордена на президента на Унгария на Марин Георгиев.
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тателя – и това е съществено в схемата на книгата – до някогашното му детско аз,
във водовъртежа от селска бедност, угнетеност и гордост, откъдето по първичен
начин се е формирала общата и главна нишка в чудесните му микро-карти: непоклатимото търсене на истината. Наред с описанията, със ситуационнните възстановки, всяко негово писание е пропито от разследващата, разкриващата, дори
разобличаващата достоверност и дълбочина на анализа на душата.
За нас, унгарците, е особено поучително всичко онова, което авторът пише за
Унгария, за унгарската литература, за унгарците, за Будапеща, за унгарското село,
и което е сторил за популяризирането на унгарската литература в България. Неговата гледна точка ни помага да опознаем ценностите и недъзите си, и възкресява
осезаемо и съкровено в унгарската памет силата на един покъртително близък
по история, постоянно лишаван, дори многократно опитван да бъде унищожен
народ и култура. Опитва се да направи по-ясно „мъглявото често дори и за нас
огледало“, докато превежда Ищван Шинка, докато пише стихотворение за исказкия* дом на Ласло Над, за Йожеф Уташи и други, и издига унгарските си спомени,
приятели, пътувания, самотните или общи странствания из Будапеща до хоризонта на своите чувствителни, но същевременно обективни и метафорични творби.
И показва – като същевременно очертава своите отнасящи се и до преводачите
критерии за подбор, отзвук и ценности на българоезичната си антология на унгарската поезия, че добрата преводаческа работа не е просто познаване на ежедневния език, а въпрос на познаване на майчиния език, на поетическа компетентност
и човешко богатство и ангажираност, дори може да се каже, че то се създава предимно по тези вектори. Този сборник на българския писател, поет и наш истински
приятел Марин Георгиев си струва да бъде основно проучен заради пластичното,
лично литературно оформяне на многостранните познания, преживявания и исторически поуки, чувствително към собствената си и към нашата нация, а сетне
посланията му да бъдат осмислени от унгарския читател.
* Исказ - името на родното село на Ласло Наги
Проф. Золтан ЯНОШИ
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ПОСЛЕСЛОВ

Името на Марин Георгиев е добре познато на унгарския читател, тъй като от
осемдесетте години насам са публикувани много негови творби в унгарски списания и седмичници, а преди няколко години излезе от печат и негова самостоятелна стихосбирка.
Преди половин век и той тръгна с онова поколение, чието основно преживяване е било насилственото унищожаване на традиционния селски свят и което
поколение смяташе не само за артистична възможност, а за свое морално задължение не в подлизурско-угоднически писания, не и в носталгическа идилия, а в съвременни езиково-формени творби да издигне за тази историческа епоха, за този
погубен свят, ако трябва, дори „катедрала от проклятия“*, която да обезсмърти
човека-страдалец. Заедно с някои по-традиционни в езикова форма стихове, поемите „Памет“ и „Бащи“ може съвсем достойно да получат място, в която и да е
антология, стремяща се да представи този поетически стремеж.
Без партийна книжка и влиятелни покровители, Марин Георгиев е принуден
през седемдесетте-осемдесетте години да измине пътя на провинциален писател,
който трябва да изстрада успеха си, тръгнал като редактор в незначителни вестници и достигнал до заместник-главен редактор на авторитетния „Литературен
фронт“ (1990). Списването и редактирането на седмичници може би не стимулира
лириката му да разгърне крила, но въпреки това ражда неочакван плод. Неговото
перо се научава да играе дори в повоите на принудителното репортьорстване и
постоянното робство на обемното ограничение, като с все по-сбитото описание,
със субективната интерпретация на проницателно разпознатите характерни ситуации, думи и жестове той почти незабелязано създава свой жанр. Книгите му –
„Праг“ (1981) и „Записки на слугата“ (1991) точно сочат, че в пресечната точка на
дневника, публицистиката и мемоара вече се е родил един такъв прозаичен вид,
който не спада към нито един от тези жанрове и чиито предпоставки съществуват
и в българската литература, но въпреки това по своята сила настоява за свое самостоятелно място.
Безспорно, тази проза не иска и да знае за правилата на жанра, в нея са налице
едновременно описанието и индивидуалната рефлексия, жаждата за справедливост и почти безграничния егоизъм, но в края на двадесети век вече и българският
читател е свикнал с падането на формалните правила, а разпространението на
така наречената „фактологична литература“ непосредствено и посредствено успяват да оплодят издъно и художествената проза. Разбира се, прозата на Марин
Георгиев пожънва успех в България не толкова със своето жанрово новаторство,
а с новото си, прямо съдържание. В наброяващите почти половин дузина негови

MOPE

71

томове със спомени, портрети и есета, той може би единствен представя българския свят от последните десетилетия в толкова ярка светлина. Той не е аналитик,
а истински артист: само с един поглед може да направи преценка на ситуациите
или хората и да ги обрисува така, както е присъщо на най-великите. Конституираните по този начин сцени може да смятаме за дреболия, за незначителни мигове
от индивидуалния живот, но нека още преди да отсъдим лекомислено, да преценим, че и най-великите са използвали това средство. Един цял букет от разкази
на зрелия Жигмонд Мориц („Две кученца се сдружават“, „Бай Ердеи го набиват“
и др.) например резонира от хоризонта на изминалите десетилетия със същата
онази обезпокояваща чувствителност от незабележителните детски спомени, каквато проличава от някои от творбите на Георгиев („Никога вече“, „Как обиквахме
Родината“). Така родената творба заслужава вниманието ни, не само заради подобното преживяване, но и поради сходството в отклика на наранената душа. A
при прочита на последните редовe на „Нашенски аристократи” кой не би се сетил
за стихотворението на Дюла Ийеш „Не ще избягаш.“
Неотменен елемент на писателския атитюд на Марин Георгиев е онази суровост, с която се отнася понякога към предмета на своя изказ и към самия себе
си.** С присъща за децата откровеност, достигаща чак до безпощадност, е готов
да опише това, което вижда или за което мисли. С това си авторско поведение не
надхвърля обичайната писателска преценка, а по-скоро не я взима под внимание,
сякаш не му е известна, но ако въпреки това я разпознава, то чувства самовъзпиращата деликатност само като преграда, дига на справедливостта и я отблъсква.
Обикновено поетите се отнасят така към предмета на изказа си, а не прозаиците,
и от тази гледна точка няма да е преувеличено, ако кажем, че там, в дъното на
прозата на Георгиев кипи лавата на ненаписани стихотворения. Но така или иначе
елементите на разказа, изглеждащи за повърхностното око само като анекдотични, многократно осветяват като фар изоставения храсталак на недалечното минало на Средноизточна Европа, а често пъти ни карат да си зададем въпроса дали
наистина успяхме да се измъкнем от този храсталак. Защото, ако се размислим
добре, патриархалната сцена, документираща случката в резиденция „Калина“
(„О, пресвещени старини!“) се различава от описанието на Калман Миксат*** за
двора на княз Обренович в Белград („Гришич купува вино на вересия“), всъщност
само по това, че „Първият“ на държавата изпитва удовлетворение не при рязането на тютюн, а когато съзерцава собствения си портрет...
Значителна част от цялостното си творчество Георгиев посвещава на унгарската
литература, на българо-унгарските културни взаимоотношения. На него дължим
преводите не само на нашите класици (Балинт Балаши, Янош Аран, Ищван Шин-
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ка, Ласло Наги), и съвременниците (Бенедек Киш, Йожеф Уташи и Ендре Рожа), но
и систематичното представяне на унгарската литература и култура в продължение
на около петнадесет години в края на двадесети и началото на настоящия век в
седмичника „Литературен форум“, както и издаването на важни унгарски книги.
Затова смятахме за уместно читателите на тома да могат са се насладят не само на
унгарските по съдържание творби на автора, но и на произведенията му, свързани
с неговите унгарски съвременници.
* Препратка към емблематичното стихотворение на Ласло Наги („Кой ще пренесе любовта?“)
** В обосновани случаи в унгарското издание сме взели това под внимание;
някои от участниците не се споменават или са написани инициалите им. Оригиналните текстове донякъде са съкратени, предвид осведомеността и интереса на
унгарския читател, което не винаги е отбелязано, в съответствие с характера на
тома и в интерес на четивността му.
*** Калман Миксат, по-млад съвременник на Мор Йокаи, продължител на неговото дело: обновител на унгарската проза в края на XIX век. Мориц е най-големият прозаик в унгарската литература през първата половина на XX век.
Дьорд АРАТО

ОТНЕЙДЕ ТОЙ НАД ВСИЧКО БДИ

Марин Георгиев и стихосбирката му „Ни Бог, ни дявол”

Не помня какво точно правех тъкмо в онзи миг*, през септември миналата година (2015), но най-вероятно да съм лежал, привързан към окончанията на кабели,
излизащи от разни апарати, които старателно са записвали цифрите и параметрите
на телесните ми чаркове, несъвпадащ с нормалния ритъм. Тогава бе преди повече
от десет дни, може би да бе и третата седмица, откакто ми направиха операция на
сърцето; казано витиевато, прекрачих границите на смъртта, с други думи, преживявах първите мигове от бавното оздравяване, и сега, спомням си, в споменатите
часове, нещо смути спокойствието на покоя. Това прословуто спокойствие... Аз, разбира се, се досещах каква е причината за внезапното смущение. От цели дни, трезво пригаждайки се към ежедневието, нещо ме човъркаше отвътре: „сляпо живота
повтарям”, и какво ли не преживях, при което „и трябваха ми не едно, а сто сърца”,
и въпреки болката за неказаното: „друг след това ме постига.” (,,Всичко, всичко е
казвано…”)**, но заслужил ли съм новия шанс, ако не го използвам, за да разкажа
всичко онова, всичко изминато, да разкажа как „На ненавиждани места присъст-
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вах,/ отсъствах от присъствия мечтани./От страх, а не от вяра се прекръствах/и пред
пигмеи се прекланях,/борих се с титани...”? Да изкажа всичко това безпощадно би
било мой дълг и досега, но, уви, рядко се случваше да постъпя така, на колко добри
приятели оплаквам загубата, преосмисляйки изминатия път, които търсят равносметка, и оттам понякога почти злорадо се обаждат от името на всички мъртъвци
за всички мъртъвци: ,,Ние, семената забравени/ в земята зарити…” И аз замислено
отговарям: ,,Нас ще оре орача./Нас ще жъне жътваря”– стихотворението „Памет” от
първата книга „Село”.
Казвам, не знам какво съм правил тъкмо в онзи час, в онзи миг, обаче за онзи
ден, за следобеда, за вечерта добре си спомням. Не знаех, и тук следва извинението ми за прекомерно личния ми тон, който е необикновен в такъв жанр, но тогава
още не подозирах, че Марин Георгиев в определен момент, рано вечерта ще даде
автограф за мен, за непознатия, върху първата страница на излязлата си първа стихосбирка в Унгария „Ни Бог, ни дявол” по молба на общия наш приятел Дьорд Сонди, поет и преводач на художествена литература. Някой друг е мислил и е искал да
мисли за мен там и тогава, като и дотогава е знаел за съществуването ми, за него
гореспоменатите редове бяха послания за мен, озаряваха ме като един от седемте
милиарда, за които той винаги мисли с пожелание към тях бъдещето им да е подобро, миналото – по-разкрито и познаваемо, където по-достойно и с достойнство
има „ раждане, цъфтене, смърт”, но за това по-късно; сега пиша за това, че и месеци
по-късно, след като получих книгата, си спомнях чудесната тръпка, която изпитах
при прелистването ѝ, поспирайки се върху някой стих, с удоволствие прехвърлях
музиката на думите през устата и гласните си струни, усещах вкусовете и цветовете
на определенията, така че в края на краищата отново месеци занапред стихосбирката да скрие от мен сивата мъглива пара на рутинното лечение-оздравяване. И
тази рутина е приемане на следното познание: крайната ,,Граница” е тук: „Оттатък
половината / от мъртъвците ни / лежат. /И крачката към тях / е също смърт.” Но и
от нищото изскача продължение: „И да умра, ще бъда пак” (,,…с небето и с дъжда
се слях: очи изцъклени, води студени,/звезда и облак, свет и мрак,/ надолу гледам,
гледам, гледам…/И да умра - ще бъда пак!”)„ – Рождество”.
По този начин, и тъкмо тогава, настъпи общият момент, който толкова силно и
задушевно ме свърза с лирата на Георгиев, обаче този личен тон трябва да бъде
преодолян, защото по-нататък само би пречил на следващите ми редове, и покъсно би могъл да се превърне последователно в препятствие за читателя, който
опознава творчеството на българския поет. На читателя, което за мен е очевидно,
който ще открие поне толкова субективни паралели в тази поезия дори и тогава,
ако съдбата му е протекла другояче досега и е изпробвана чрез други. Защото тази
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поезия е всеобхватна, мисли за всички и всекиго, изказва се за безкрайната универсалност, чиито частици сме и ние като създания, в която сме родени да потънем, и
ако отделяйки се от нея, тръгнем по собствен път, съществуването ни се превръща в
безполезно и ненужно. За всичко това може да се чете в може би най-хубавата балада на Георгиев под заглавие „Памет”, в поемата, посветена „на живите и мъртвите от
моето село”, в която ни развежда по такъв начин из съдбините и историята на една
микрообщност, че разказът става безкраен и универсален, обхваща всичко, обединява всичко. Около нас оживява едно минало, изплетено от думи - езически легенди, балади, сказания, разкриващи дирите на прадедите ни, бликащи от дълбините
на праисторическите времена, древни грехове, със стъпки, търсещи последствия
и извори на изоставени, неизлекувани болки „През селото върви, през мен, през
вас, през всеки род”, то е откриването на душата с мисловното допълнение „Там,
далече, далече/в гори тилилейски,/зад девет реки, планини,/над които прелитат/
библейските, вечни/брадати орли,/там сред шумата блика/целебният извор -/бистър, студен,: водите му пие,/с копитата рие,/стогодишен елен“. Оттам извира живот,
но чумата, войните го развалят, срещу всяко зло „двама братя близнаци/ с два вола
близнаци, / с дървено рало (от бряст чаталест)/ бразда изорали - / далеко, далеко
- зад селото чак - да има място за нивите,– /да има място за гробища,/за мъртвите
място, за живите,/за плач и за обич”./ Да се плодят хората, кравите,/тревите и житото…” И воюват нечовешки, както се казва, но така постъпвали винаги като хора и
човеци, винаги воювали за оцеляване на народа и нацията, „И жънат те - не виждат
светлината./ Насън вървят, облени в пот./И думите са още непознати…(...) От жега
отмаляла, повдига мама стомната с ръце./Изпръхнали от вятър, попукани от задух,
устата ѝ кървят./И бий до спукване в ушите отслабналото ѝ сърце /и пръстите едвам
разхладата държат."
Така живяхме, така ни описва поетът в книгата виденията си, стъпки, изпълнени
с кръв, мъка и пот, сто пъти стъпкани житни класове на родната земя, „А майките
отдавна са в пръстта / наред със майка си и дядо си./ Подземни родове - огромни и
безчислени редици,/подали си завинаги ръце без обич и омраза.” Стихотворението
достига до близкото на съвремието ни минало, до може би най-болящата измама на
хилядолетната история на изтезанията, водеща все до поредната изкривена истина
на обещанията за свобода, когато „Със лай и писък се изпълни двора./Така започват
всеки страх и всяка смърт./Сноват из него непознати хора./И баба ми, и майка ми
кълнат./Земята, житото, конете,/каруцата и лъскавия плуг…/ Навъсени стоят встрани
мъжете/във джоба стиснали юмрук”. И стихът оживява, става личен, разказва за детето, което и аз съм бил: „Аз само две очи тогава бях”. И миналото бавно, скришно
се издига пред нас, конкретните знаци за отминалото и загубено време потъват зад
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Будапеща, 14.02.2018, зала Тържествена на хотел "Гелерт", последни напътствия от Дьорд Арато преди връчване на почетна сабя "Балинт Балаши"
нежнотрептящи картини, „И още необрани плодовете -/ дървото с цвят се е покрило”, строят се безпощадни към човека безмилостни фабрики, „Червени пламъци
пращят и ни обгръщат в сънищата ни среднощни./Запален хълм, над селото надвиснал, гъстите си сажди стеле./Въргалят се сред пламъка коне и като съчки пукат
кости./Изтичат кървави води и покривите ни на сутринта са бели (…) Димът расте и
с черни пипала из ясното небе се разпростира./Зловонни корени в пръстта, в дърветата и в житото забива./Изсъхват болните от рак. На мърша рибата мирише и на
тиня./ И необяздено жребче из равнината цвили…” Искрящо тъмни картини, всяка
дума, всеки ред е изпълнен с красотата и посланието на съществуванието, живота,
сътворението, защото ние не сме предназначени само за смъртта и унищожението,
колкото и да не ни щадите, по този начин баладата се превръща в протестен вик,
обхващащ всяка унищожаваща човечността идеология, всякаква студена технокрация, прецизно убиваща човек и душа и ние, читателите сякаш се чувстваме длъжни
да приведем в ред, да разнищим, да реконструираме своя живот и живота на предишните, на света, но това обикновено е излишно, защото в тази поезия нещата се

76

MOPE

разтварят едно в друго, пораждат се едно от друго, и хората от още най-древното
време, по следите на хиляди принуди, всичките седем милиарда, както вчера, така
и днес, „Със семената първо, след това с телата/ пръстта засяхте. Ненаситна,/ тя чака
нови семена…” И въпреки това - да не отстъпваме, само така се разсява вредом с
най-голяма сила вярата, че въпреки всяка зла участ и нещастна съдба, „Елате, мъртви, и елате, живи, здрави, болни…/ Елате всички да се съберем!/ Като месал моравата зелена ще опънем - /от корените - чак до небесата./ И светлини, и облаци, и мрак
от вековете тъмен -/ ще смесим всичко, ще седнем с вас като познати./ И цялата
земя ще бъде нашата трапеза - / нали столетия я храним да ни храни./ Тя трябва да
разтвори черната си бездна,/тя трябва да ни върне насъбраното.” Както и да бъде,
и така, и инак, едно в края на краищата е възможно, и то чрез мечтата-видение да
се срещнат живи и мъртви: „...Но с вас сме се видели вече./И обща ни е участта./Открай върви по този път човечеството -/признайте му невинността./Все също - свети
слънцето отгоре./Все същи - вятърът, дърветата./И най-подир се опознава коренът/
във плодовете си…”
Това е богата и обогатяваща поезия, предлага прелестта на изобилния плод на
лириката. И нека споменем и това: става дума и за унгарските съдбовни песни, за
балади от Средна и Източна Европа, за ударите и изтезанията на историята, които
ни свързват, тук; в тази поезия болят стари рани, кръвопролитните войни, в които
„Нивята тъпчат, класовете,/ германските кобили” („Памет”); и тук, и там, когато в „В
Русия татко ми убиха…” („Йожеф Уташи”) – все жертви, загинали бащи – и твоя, и
неговия, и на другия. Пише българският поет „И гробището ни расте./И селото ни се
смалява”.(„Януари”), и това е фотография и на нашите мирни краища, които запустяват и осиротяват, напуснати от вярата, и ето противоположността на това празно
съществуване, на душевната глухота на града, континенталната самота и страданието на атомизирания човек, когато се затваря в квартирата си на 13 етаж, „във тази
гробница - квадратна, тясна.” („Неделя”). И колко универсални, обгръщащи вседневно земята ни войни, е изразил той: „Мракът наложи примирие на всички./Спря
гонитбата на смърт и на живот (…) Преследвани и преследвачи спят под общ покров.(...) Но гръб надига слънцето (…) Най-после - светлина!/ А вред война./А вред
война…” („Ден и нощ. Нощ и ден”), и разбира се, да не подминем и красотата на
художествения превод на Сонди, той гали погледите ни, вдъхновението му може да
се долови не само в тези редове, но и на повече места, да добавим тук артистичното – между другото – и нерешимо съревнование между двама поети-преводачи, в
рефрена на стихотворението със заглавие „Мелница”, „...отново се лее пшеница, /
безкрайно, като звездното небе. / Мели, само мели воденичното колело” пресажда
красотата на оригинала в унгарския език Бенедек Киш, а Сонди по следния начин
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разширява картината: в гърлото „пшеницата тече, брашното се стеле - / безкрай
– като звездите. / Мели, изпразва се, мели, радва се” (В оригинала:,,Зърно подир
зърно - /тече по улея брашно,/въртят се колела./ Но пак се сипе жито - / безчет, като
звездите./Все мляла - не измля”). И така да продължим по графиката на стиховете и
да отбележим, че Георгиев ни помага да опознаем универсалността и на унгарската
поезия, разкривайки връзката, която отдавна е известна и за която знаят и тези,
които само в резултат на едно – да се надяваме все още добро, преподаване по
литература – са получили основни познания за честото преплитане на българската
и унгарската поезия. Геза Кепеш, Ласло Наги, по-късно Гашпар Над и Йожеф Уташи,
само да отбележим няколко имена от преводачите на големите сборници, а освен
тях до наши дни и мнозина още са съдействали за преминаването на най-добрите постижения на българската поезия у нас и знаем, че това е и обратно – двете
литератури взаимно се оплодяват. Както преди едно десетилетие самият Марин
Георгиев предостави на читателите на роден език, в богат подбор творби на нашите
класици, сред които Атила Йожеф, Миклош Радноти, Ендре Ади, Шандор Петьофи,
Янош Аран, Арпад Тот, Дюла Ийеш и Ищван Шинка – вдъхновеният му превод на
Шинка, пресътворен с разбиране, с вникване, интимно. Той, който между другото
служеше за представяне на унгарската литература на български език с организация,
подпомагане и активно съучастие в различни мероприятия, срещи и създаване на
връзки, сътвори ценни, непреходни свои творби, част от които са в тази книга, прочитът им на унгарски само е започнат и чака съдбата и реда си за в бъдеще. Първият
букет от негови стихотворения, поднесен ни преди 30 години от преводи на Йожеф
Уташи, Бенедек Киш и Ендре Рожа, сега е обогатен с преводите на Дьорд Сонди, а в
няколко случая съществуват два превода на една и съща творба и така бяха създадени образци, превръщащи се в поводи за предизвикателствата при изграждане на
образи, картини и състояния в художествения превод.
Да приемем с радост това издание и да не се задълбаваме във въпросите за причината на някои явления, нека не питаме например защо закъсня тази книга, казвам, нека се радваме, нека се радваме, защото макар че някак със стиховете винаги
се получава така, тази стихосбирка все пак пристигна в най-подходящия момент.
Универсалната поезия пак достигна границата на една епоха, и макар че пишещият тези редове намира красота във всяка хубава поезия, все пак предпочита словото, което принадлежи на универсалността, която се гради от нациите, служейки
на тяхната задружност. Така, с такъв език трябва да се изразяваме, с какъвто Георгиев се изповядва за нерушимата връзка между природата и човека и което може би
е най-важно, за индивидуалното душевно отношение към общността, което може
да създава връзка между човек и човек, между общност и общност. Защото винаги
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общността ни издига и който се отказва от това, никога не може да намери общ
език с общността си, дори и тогава, когато през целия си живот ѝ е служил, върви по
добър път и в добра посока. Но все пак винаги „И взаимно си завиждат/търсещите
невъзможното...” („Никъде”), и за теб „Остава само да си носиш кръста” („Изневиделица”). И разнищвайки така, можем да стигнем до пълното разкриване на поезията
на Георгиев, и от тези нишки можем да съградим стари-нови връзки, опознавайки ги
отново. Получавайки дори лични подаръци, както и в моя случай, за което разказах
в началните изречения, бавничко привършвам това изложение, което, прието е, а и
си го признавам, да се смята един вид изповед. Защото трудно би могло да се премълчи: тук едно от стихотворенията говори за един наш поет, който за мен е един от
най-великите през отминалите векове, Ищван Шинка. В стихотворението на Георгиев, посветено на него, една от най-точните мисли е за същността на Шинка: „прости
ми, Боже, но реших, / че като Тебе ще творя”. (Тебе с главно Т). Но и по друг начин
се явява универсалността в стиховете на Георгиев „Сред стихналия двор църковен/
погребват мъртвите, незнайно от кога./ Змия в клонака ябълков се совва./ Така било
е./ Пак ще е така”, оживява пред нас картината на „Секейското село”; макар и да
адресира тези редове до своята родина България: „Майки косите си скубят: / деца
раждат, жънат трупове. (…) Лъже царят, Бог е отнесен./ Досущ тамян над мъртвите –/пара пълзи му към купола:/И кихва. Па слиза в пъкъла/ от хляба им да отчупи“. (България II)***; родна картина, но все пак това е картина на съдбата на нации,
велика библейска молитва. Можем да хвърлим поглед и върху често безименните
борци, които се борят твърдо, докрай, в сърцата ни удря пречистеният лъч на името:
„С насъщен хляб израснах, без най-насъщните неща” – пише Георгиев в стихотворението със заглавие „Йожеф Уташи”, преведено за нас от Бенедек Киш, който може
би е най-всеотдайният съратник на посочения поет, ето, дори в този единствен миг
стихът възкръсва в целостта на поетиката, на великолепния ѝ небосвод, универсалното и в него – индивидуалното същество. Тази красива, сериозна поезия е дело на
прекрасни, сериозни синове. Нашият хляб насъщни.
* Авторът има предвид вечерта на 17.09.2015 г., когато в Българския културен институт бе представена книгата ,,Ни Бог, ни дявол“ и поетът е дал автограф на Тамаши
Орос
** Тук и навсякъде в кавички са цитатите от поезията на Марин Георгиев.
*** Стихотворението не е публикувано в българския печат
(Списание Napkút Kiadó, Budapest, 2015)
Янош Тамаши ОРОС (поет)
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БЪЛГАРСКИ НЕБОСВОД

Поезията на Марин Георгиев в превод на унгарски

Тъжната реалност на съвременната ни фрагментирана литературна осведоменост е, че почти никого не познаваме от настоящата българска литература, почти
нищо не знаем за българската литература и изкуство. Като че ли в днешно време не обръщаме поглед натам. За случайния характер на нашата осведоменост
говори и фактът, че малцина български творци бихме могли да изредим, поне
имената на които да прозвучат познато на унгареца. Въпреки че от десетилетия
функционира система на културен обмен: културни институти, преводачески програми, стипендии. И доколкото мога да преценя отстрани и с помощта на посветени в темата мои приятели, взаимността също е устойчива. Но си струва да
се обърне специално внимание върху едно: с падането на Берлинската стена и с
настъпилия след това в региона исторически и политически обрат взаимният интерес между тези култури не нарасна правопропорционално. Дори най-силните
през няколкото десетилетия, предхождащи 1989 г., полско-унгарски връзки (в ли-
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тературата, театъра, киното и изобразителното изкуство) претърпяха чувствителен
отлив, и може би едва преди десетина години започнаха донякъде да се възстановяват, с превода на един отлично разбиран и на полски автор като драматурга и
романиста Дьорд Шпиро.
Но пък най-доброто от българската култура виждаме и откриваме в доста помалка степен, в сравнение например с преди петдесет години. Онази щастлива
епоха – щастлива поне от тази гледна точка, – е белязана преди всичко, разбира
се, от преводачески великан като Ласло Наги, който дори търсейки подхождащи
на собствения му творчески характер автори, не би могъл да открие по-добри такива от българските поети, респ. от българската народна поезия. С името му се
свързват близо петстотин страници български преводи, мнозинството от тях произведения на народния фолклор, но там присъстват и поети, от Христо Ботев до
Екатерина Йосифова. Вероятно работата на този значим поет е допринесла по същество за почитта към тогавашната българска литература. Оттогава е минало доста време, затова си струва да опресним донякъде познанията си! Добър повод за
това е обобщеното представяне на поетическите творби на седемдесетгодишния
Марин Георгиев, който има специални заслуги и в посредничеството на унгарската
литература (преводач е на самостоятелната стихосбирка на Ищван Шинка), чийто
хубав сборник "Ни Бог, ни дявол" можем да прочетем вече и на унгарски благодарение на издателство ,,Напкут“.
Първо ми направи впечатление, че българският поет е имал щастието да се
срещне лично с унгарските си преводачи, сред които са отличните Йожеф Уташи, Бенедек Киш и Ендре Рожа и с организатора на това начинание, литераторът
Дьорд Сонди и ръководител на издателство ,,Напкут“. Преводачите са градили
върху основите, положени от Ласло Наги. Претворявайки поетическите творби на
Марин Георгиев, те разгръщат такива езикови слоеве, с които предимно работи и
Ласло Наги. Това е характерно преди всичко – и най-вече – за преводите на Йожеф
Уташи и Бенедек Киш: увереното представяне на унгарски език (възстановяване
на друг език) на образния свят, народно-фолклорното поетизиране, боравенето с
традиционния стихотворен ритъм, и въпросът за дългите стихове и сложни композиции. (Марин Георгиев се възползва смело както от силаботоническите поетически форми, така и от по-големите, съставни композиции).
И тук нека спрем: фолклорното поетизиране е поетичният език, поетичното мислене на Марин Георгиев. Възпроизвеждането му, търсенето и откриването на авторовия патос са характерни за всеки преводач. Йожеф Уташи и Бенедек Киш – ако
може така да се изразя – заемат по-поетична позиция, за разлика от българиста
Дьорд Сонди, който на места може би точно затова изглежда по-тромав, защото
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Будапеща, Български културен институт, ноември 2019, премиера на книгата с избрана проза и поезия ,,Някой гледа“, на трибуната – преводачът и съставителят Д. Арато и проф. Золтан Яноши.
повече се придържа към оригинала. Това, че в унгарския сборник все пак е постигнат единен тон, доказва поетическата сила на автора. От само себе си, разбира се,
се появява въпросът: какъв поетичен свят се разкрива пред унгарския читател?
Отговорът на този въпрос само въз основа на един подбор би бил рисков, защото зад твореца стои половинвековно минало. (Можеше да има малко по-точни насоки, поне съдържанието да посочваше рождената дата на стиховете. Това
е пропуснато. Както и упоменаването на съставителя, но подозирам, че това е
Дьорд Сонди.)
Георгиев се свързва преди всичко с народната традиция, с пейзажната и селска
поезия и система от мотиви, той говори на този език. Стихотворенията му "Три
кончета", "Селска гара", "Изоставеният кон" по същество обобщават вселената на
тази поезия. Неслучайно ще използвам един по-близък до нас и по-разбираем
пример: от унгарските поети най-много е превел от Ищван Шинка, в настоящия
сборник е намерила място и стихотворение със заглавие "Ищван Шинка – сел-
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ският поет". Може би смътно бих могъл да намекна и за това, че чрез поезията
на Шинка мъничко бихме могли да опознаем и неговата лична. Продължавайки с
унгарските връзки: Георгиев е написал стихотворение и за представител на своето
поколение и един от неговите унгарски преводачи – Йожеф Уташи: в него – ако
добре го разчитам – доминират предимно интелектуалните кълнове на народния
сюрреализъм. И действително, тази поезия не се изчерпва с едностранните рефлексии на селското битие: подобно на малко по-ранните паралели в унгарската
поезия е способен да организира тези рефлексии до сложен анализ на света. Добър пример за това е стихотворението "Мелница", което Дьорд Сонди е счел за
толкова важно, че освен в превода (по изключителен начин) на Бенедек Киш, го е
включил в сборника и в своето претворяване ("Мелница") – читателят само може
да гадае дали на оригинала отговаря по-мрачният вариант на Киш или играта на
думи на Сонди. По-голямата част от сборника всъщност съставляват преводите на
издателя Дьорд Сонди, който разрешава дилемата на всеки един преводач, дали
да е "красиво неверен" или по-скоро да търси с вярност езиковата равностойност,
видимо в интерес на второто. (Поне така изглежда за незнаещия български език
рецензент). Доминираща черта в тези стихове е преди всичко българската народна традиция, в която обаче се прокрадва и гротескното и (само)ироничното. В този
смисъл може би трябва да се чете и безсмисленото – или може би умишлено увредено?-– четиристишие "Осел".
Очевидно в настоящата българска поезия има и други пътища, стремежи, лирични творчества, изградени в други вътрешни съотношения, на които унгарският
читател може да обърне внимание, във всеки случай сега по добрата воля на издателство ,,Напкут” има към кого да погледнем: към българския приятел на унгарската литература – Марин Георгиев.
(Списание Új Egyenlítő, 2016/12).
Лайош В. МОХАИ
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4. ДАЛЕЧЕН БЛИЗЪК

Другото, което ме сближи с поета Андраш Фодор, е воденето на дневници
и че в тях може да се пише за хората и нещата така, както си е. Повярвал в
свободата на словото и че хората вече са узрели за него, след 1990 г. публикувал част от дневниците си.
И всички писатели спрели да общуват с него.
Памет за Андраш ФОДОР
С този поет се запознах 1981 г., в Унгарския културен център (сега институт);
намираше на ъгъла на ,,Руски“ (днес ,,Цар Освободител“) и ,,Бенковски“, а и аз
донякъде се бях намерил: вече семеен, пишех усилено, организирано и бях понагазил в превода на унгарска поезия. Притиснат и от нуждата, не само жаден да
се докажа, никога не отказвах каквато и да е възложена ми работа. Като днес си
спомням как ми донесоха буквалния превод на 10-15 стихотворения от Фодор.
Помня мястото на срещата – Орлов мост, но не и жената, от която ги получих: били
дадени на Нино Николов, но той се отказал поради прекомерна заетост. "Как така
с подсрочници, нали е унгарист", озадачих се аз; но щом училият езика превежда
от тях, значи и аз ще мога.
Искаше се бързо да ги остихотворя, защото бързаха да издадат и книгата. И
ето я - ,,Другата безкрайност“, изд. ,,Народна култура“ 1981, поредица ,,Поетичен
глобус“; видях я на бял свят, на бял свят се видях и аз: бях един от тримата преводачи, наред с утвърдените в това поприще Н. Николов и Ал. Миланов. Бях много
горд и затова – един от първите в салона на центъра преди премиерата. Вече се
насъбираха гостите и се яви и самият поет. Представиха ме. И понеже той знаеше
и български, бе превеждал българска поезия, стискайки ми ръката, прибави: –
Най-хубавият превод е Вашият, на стихотворението – ,,Лозов лист“ !
Ако щете – вярвайте.
Подстрочниците от унгарски, които ми попадаха в различно време от различни
преводачи, бяха купища от думи в насипно състояние, много често без смислова
връзка помежду си; вървиш в тропическа гора и си проправяш път без мачете;
преводачите, ако и в известна степен да знаеха езика, нямаха понятие не само
от прозодията, но и от езиковите натрупвания на родната поезия; обикновено
избираха неподходящия синоним там, където унгарската дума бе многозначна;
езиковите им познания бяха общи, липсваше им диференцираност, да не говорим – култура за българския поетически език.
Колко пъти исках оригинала на стихотворението и макар да не отбирах от унгарския, ,,душках“ думите, та белки по музиката им усетя душата; мъчително и
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изненадващо смисълът изникваше от купчината, често несъвместими, български
слова; някакво невидимо лъчение от урана на духа подреждаше следствието съобразно причината – преживяването, мотива, идеята.
А защо бях успял в ,,Лозов лист“?
Защото стихотворението бе посветено на лозниците в кривите сокаци на Велико Търново, които и мен впечатляваха, вълнуваха, засенчващо разхлаждаха,
колчем минех под тях, кръстосвайки ,,Вароша“. Самото стихотворение е написано
от поета във В. Търново 1973 г., и сега, 1981 г., превеждайки го, аз възкресявах в
паметта си тези лозници, листо по листо. Те ми бяха оригиналът.
1993 участвах в литературно четене във Фоньод, градче до Балатон, близко до
селото на Фьодор – Капошмейрьо, в което е роден 1929 г., Андраш. Виждам и сега
очите му: ,,ръкувахме“ се с тях – топли, усмихнати; спогледахме се разбиращо,
като стари приятели!
Наскоро след това научих, че е починал. Бе преминал завинаги в другата безкрайност.
12.03.2017

Ноември 2019, унгарски писатели от кръга на сп. ,,Хител“, след като връчване на наградата за поезия на фондация ,,Йожеф Уташи“ на Марин Георгиев
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ЛОЗОВ ЛИСТ
Вечно жълти, небесни чадъри,
вие, лозови листи, свод ням.
Ни снега, ни сланата попарват
жилките живи на вашата длан.
Възлест здрач манастира замрежва
през долове, гори, върхове,
но жълтеят на двора по-земни
неизменните ви цветове.
Тишината се взира през сенките
на решетест, старинен чардак.
Жълтоцветен, потокът се пени,
врат мехури посред камънак.
А запее ли хорът църковен
на мъжете с библейски бради,
осветявате с фосфорен блясък
всички техни съдби и мечти.
Надълбоко реката се вие,
осем пъти оплита града,
вгледан в двойника свой непомътен
в огледалото - тъмна вода.
От блестенето златно сред мрака
на лозите със златни листа
по-красиво той няма да види,
накъдето да гледа в нощта.
Виж: с райета от гънки скалите
се изправят – достойнство и власт.
Вред небето вечерно разстила
паравана си нощен край нас.
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Мълчаливо и тъмно приижда
вредом черния сън поривист
и шафрана на клепките лепне
с шепот тих: лозов лист, лозов лист...
1973, Търново
Поетическа версия: Марин ГЕОРГИЕВ, 1981 г.

Със съпругите на Петер Юхас и Йожеф Уташи – Рожа и Ержи

MOPE

87

С Дьорди Димитров – лика-прилика

5. ОБЕЦА НА УХОТО
Марине,
не съм психолог, но според мен малцина от твоите обвинители се интересуват
наистина от написаното в твоята книга за Вапцаров. Чрез нея просто са намерили
удобна възможност да атакуват човек, чийто характер не понасят. И не заради
селските ти черти и поведение (донякъде съхранени, донякъде и разигравани),
а заради показване на неподчинение, твърдост и решителност в едно общество,
което от векове е възпитавано в покорство, което дори и да не е истинско, поне
го представя за такова. (,,Кажи му аго, да му стане драго“ – тук е коренът на широко разпространеното лицемерие). Виждал съм те да се стараеш да се държиш
уважително-покорно, извинявай ако греша думата, пред някои ,,величия“, но
въпреки показаните външни знаци на внимателност, учтивост, винаги личеше на
сурата ти какво мислиш за дадения човек (от държавни глави до собственика на
,,Минерал-сувенир“, до посланици, примерно).
Е, това е, което не се прощава в България.
Между другото – и унгарското общество върви вече по този път.
Нищо: присъдата идва от по-нагоре.
Дьорд АРАТО
24.01.2018
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Иванка Павлова
Съвременна поетеса и преводачка. Участвала е
с цикъл от 15 стихотворения в сборника Петима
млади поети (С., Народна младеж, 1979), с публикации в антологии, вестници и списания. Издала е стихосбирките: Градините на сърцето (С., Лице, 1993),
Между да и не (С., Стигмати, 2006), Зрея в мълчанието (С., Ерго, 2016), Боса ходя по жарава. Любовна
лирика (Благоевград, Лингея, 2016), Светът в капка
роса. Хайку и други тристишия (С., АртГраф, 2016),
По сребърните пътеки. Избрани стихотворения и
тристишия (С., Изток-Запад, 2017), Даровете на
мига. Нови тристишия (С., АртГраф, 2018), ... И ги
осъдих на забрава. Пренебрегнати стихотворения
(С., АртГраф, 2019), книгата Светлини и сенки. Проза микс (С., АртГраф, 2019), както и седем книжки
със стихотворни творби за деца: Врабец храбрец
(С., Фют, 2001), Калинка Малинка (С., Фют, 2004), Помисли! Отгатни! (С., Фют, 2005), Балончета хвъркати (С., Фют, 2009), Пчела с кошничка и Гатанки в
рими (Пловдив, ПУХ, 2016), Калинка Малинка – с ново
съдържание (С., Фют, 2016).
Превежда от унгарски и от руски език. Голяма част от нейните преводи на унгарска поезия е
представена в антологията Цветни мастила (С.,
Стигмати, 2005). Най-цялостна представа за нея
като преводачка на руска поезия дава участието ѝ
в антологиите на руската поезия Заветни лири (С., Народна култура, 1983) и Ята сред безкрая.
ХVІІІ – ср. на ХХ век (С., Стилует, 2019). В неин превод са също унгарските книги за деца Бомбе и
картофен нос (С., Отечество, 1989) на Ищван Чукаш и Чипике – джуджето великан (С., Отечество, 1990) и Чипике – джуджето, което искаше да стане великан (С., Фют, 2010) на Шандор Фодор,
както и Приключенията на понито Бриз и неговите приятели (С., Фют, 2017).
Иванка Павлова е работила като редакторка, като хонорувана преподавателка в Катедрата по унгарска филология в СУ „Св. Климент Охридски” и като учителка по български език
и литература.
Член е на Съюза на преводачите в България и на Българския хайку съюз.
Носител на Рицарски кръст на Унгарския орден за заслуги, гражданска степен (2021).
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КЪМ БАЩИТЕ
Бащи,
когато дъщеря ви се роди,
спомнете си за всичките жени,
които сте обичали,
които
като сребристи риби са отплували
в морето на случайността и на забравата.
Спомнете си, спомнете си когато
духът ви закопняваше
жената
да бъде бряг спасителен, където
намира разум и любов сърцето,
а не безплодна, мъртва красота...
Когато дъщеря ви се роди,
строшете в своя дом огледалата
и от деня, когато каже “татко”,
я направете на момчетата другар.
С душите на нещата населете
света на нейното приятелство:
да може,
да иска,
да постига,
да обича
и на момче във всичко да прилича.
А с прелестта си мила на момиче
да бъде топла като кръв от рана
и над нетрайните примамки за плътта ѝ
да се присмива гордият ѝ дух.
Но влюби ли се силна и свободна,
във всеотдаването си богата,
да заблести като дъга стоцветна
над фалша, над страха и суетата.
Когато дъщеря ви се роди,
строшете в своя дом огледалата.
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ТОГАВА
Ще бъда като ядка крехка
на дрехите без меката защита.
И ще пристъпя със притворени очи,
за да заключа вечността на този миг.
Ще сложа длани на гърдите ти.
Ще заструи от двете ми ръце
такава изворова нежност,
събирана по капка дълго
през късните еднакви вечери,
през будните беззвездни нощи.
Ще ти разказват тихо пръстите
и ласкаво ще направляват
на думите седефените ладии
край рифовете на страданието,
за да не звънне ненадейно счупване
на нещо крехко вътре в мен.

ДЕТЕТО
Детето с двата бели хляба
бе спряло пред една витрина.
Заминаха нанякъде трамваите
с увисналите гроздове от хора.
Угаснаха под сенките на кестените
жените с изрисувани лица.
А дългопръстите неони
с разклатените клони се прегърнаха.
Детето с двата бели хляба,
като с две едри жълти риби,
стоеше пред голямата витрина,
закотвено на своя земен бряг,
и плискаше вълни пред него
едно море, което сàмо то
все още можеше да вижда.
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БУДАПЕЩЕНСКИ АКВАРЕЛ
Кестени есенни, токчета звъннали
в късната вечер в квартала зелен.
Белите сенки на двама, прегърнати
по модиляновски, идват към мен.
Вляво трамваят разтърсва земята –
вечен театър, негаснещ екран.
Чезне зад облак високо луната –
сякаш за сбогом размахана длан.
Крачка надясно и в сънните храсти
като в полето на село у нас
сам-самин щурчо разказва прехласнат
своите тайни сърдечни на глас.
В тихата улица жълтата къща
дом ще ми бъде в големия град.
Триста дни тука ще се завръщам.
Лека нощ, щурчо, мой първи познат.
Ето лозницата с грозде узряло –
греят сълзите ѝ сладки в нощта.
Като в България. С нея сравнява
тука сърцето ми всички неща.

ЕДНО ПОТРЪПВАНЕ НА СЪРЦЕТО
Дрипаво циганче - в очите ти.
Въгленчета - да си запалиш цигара.
Какво ще ми задигнеш, не питам.
Излъжи ме и ще ти хвана вяра.
Под ризата си укриваш вятъра.
Витрините са твоето огледало.
Непреброени, жълтиците на лятото
с двете си ръце разпиляваш.
Ще се препъна подире ти да гледам,
безгрижие опако и босоного,
врабче, което живее на кредит,
главня, изтървана от небесния огън.
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ЗАСЛУШАНИ В ОТВЪДНОТО...
Когато лятото запали клади,
под сенките, като под сламени капели,
стариците довеждат бавните си стъпки.
Глави долепят - уморени птици,
от раклите на спомена изваждат
на миналото си оскъдните монети.
Като прозрачен лист са изтънели.
Внимателно в отвъдното се вглеждат.
И светят в мрака сребърните им глави,
за да намери ангелът небесен
пътеката към алените им сърца.

НАВРЕМЕ
На две души съюзът красив да те роди,
навреме да напъпят моминските гърди,
навреме да достигнеш върха и далнината,
навреме да потърсиш пътека към мечтата,
навреме да изгрее любовната зорница,
навреме да се стрелнеш в небето като птица,
навреме да нагазиш в снега дълбок сама,
навреме да наточиш езика си-кама,
навреме да опиташ и лудост, и отрова,
навреме да си дръзка, навреме да си нова,
навреме да си свята, навреме да си грешна,
навреме да си силна, навреме безутешна,
навреме да си арфа, навреме да си мъка,
навреме да познаеш и обич, и разлъка,
навреме цвят да бъдеш, навреме да си скреж,
навреме да живееш, навреме да умреш.
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***
Едно щурче ми свири всяка вечер
и аз прехласната го слушам.
Завиждам си за рицарската серенада
на моя малък храбър ухажор.
На края на града, далеч от суетата
на вечно бързащите хора,
общувам с мравки и пчели.
Отсреща Витоша се извисява –
ту в достолепна зимна белота,
ту в пищен изблик на зелено.
Тя мъдро ми напомня, че е неизменен
на времето отмереният ход.
Съжителства с копривата тревата,
над розите жълтее тежък грозд,
а птиците нападат с врява
ухаещите зрели круши.
Тук, в този градско-селски рай,
се уча на езика на земята.
Дори в пукнатините на бетона
са избуяли диви теменужки.
Чрез тях откривам простия закон:
неизтребим и вечен е животът –
бръмчащ, чирикащ, ароматен свят,
на който временно и аз съм обитател.
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БАЛАТОНФЮРЕД,
ПРЕВОДАЧЕСКА КЪЩА
Като че тука съм отраснала.
Познати са ми даже камъчетата опитва се най-хитрото от тях
да се промъкне в моите сандали,
та в стаята ми с мене да остане.
Тревата ме посреща с хладна ласка обгръща уморените ми глезени
и сякаш пак съм босоногото хлапе,
което птичия език разбира.
Черницата протяга клони към ръцете ми
и нейните узрели плодове
обагрят устните ми в тъмносиньо.
Градът живее с ускорения си ритъм,
но като на спокоен остров зелен и тих - душата си лекувам
от лудостта на нашия живот.
Не съм сама. Говоря си с поетите и живи, и преминали в отвъдното.
Откривам близост и различия,
но зная - вътрешното ми пространство
ще обитават повече приятели.
Да имаш в чуждата страна
не дом под наем, а свой дом.
Да бъде чуждият език
за твоя слух красива музика.
Като от влюбено сърце
от всичко да извира светлина.
Какъв подарък! Уж е просто.
Както родителят се грижи за дете.
Но трябва само да пораснеш,
да преживееш неговата роля,
за да го разбереш и оцениш.
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ДЪРВОТО НА ЖИВОТА МИ
Отвява лист по лист от него времето,
оголва клоните и го сродява
най-неочаквано със мъдростта.
Потребността да давам обич
и на огнището ѝ да се сгрявам,
запълва цялото пространство
на търсещата ми душа.
Ценя все повече онези
според мнозина незначителни,
но заслужаващи възхита
вълшебства на мига:
разцъфналата орхидея,
прохождането на дете,
дори светкавицата яростна,
разцепила безкрая на небето.
Жужи светът като пчелин:
феерия от светлини и звуци,
копнеж звездите да докосна,
и белези от болки и възторг…
Прелива чашата на изживяното.
Добивам постепенно сетива
за фината материя на тайнството,
в което само детските очи –
макар за кратко – могат да проникват.
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БЕЗДОМНИКЪТ
Той гали две бездомни кучета
със същата любов, с каквато
би галил малките си внучета,
но на бунището запратен,
гладува често, а понякога
с шише ракия във ръката
се скита, без да се оплаква,
приел: „Такава е съдбата…”.
Къде нощува зиме, лете?
Какво му служи за утеха?
Отдавна мръсна и безцветна
е овехтялата му дреха.
И него майка е родила.
И него го боли душата.
От хората очаква милост,
от Бога – чудо да му прати.
Така живее. Докога ли?
Ще бъде някой ден намерен
умрял в купчината парцали
на уличната си постеля.
Сега събратята си гали,
съчувствайки им, че е зима,
готов коравия си залък
да сподели, ако го има.
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ТРИСТИШИЯ

Крив ствол на дърво –
от многото поклони
пред ветровете.

Червива круша –
печат на Създателя
за автентичност.

Да бъде гладък,			
орехът бе пожелал			
и стана жълъд.

Пих от потока.
Изрева океанът –
бил пренебрегнат.

Суетна зима –
ледени огледала
на всяка крачка.

Хора с бастуни –			
трикраките човеци		
се умножават.

Буря в полето.
Най-високото дърво
сразено от гръм.
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Товар от мисли,
от укори и болка.
Търсиш камила.

Ако се сринеш,
нека си за другите
едно стъпало.

Опитомявам.
Учи ме Екзюпери
да съм щастлива.

Продавачката
опакова лъжата
в мила усмивка.

Художникът Бог
е сътворил птицата
от дихание.

Дете с цигулка.
Звездите коленичат,
за да ги стигне.

Трева сред плочи –
пробила е камъка
с нежно упорство.
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Албум със снимки –
от филма на живота
избрани кадри.

Чанта – от кожа.
Палто – също от кожа.
От чужда кожа.

Болката е шанс
сърцето да прогледне,
без да се взриви.

Усмивка-слънце
размрази сърцето ми.
Потече любов.

Препускането сигурна гаранция
за пропускане.

В старинния текст
остарелите думи
са ароматни.

Ако откриеш
в безсмислието смисъл,
станал си мъдрец.
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По правилата
живеят послушните –
най-често добре.

Даваш автограф –
измамно усещане
за значителност.

Житейска буря.
Търсиш място за подслон
в нечие сърце.

Колко въдици
в морето на живота…
И все с примамки!

Закъде това
куцащо човечество
толкова бърза?

Зла мисъл – змия.
Топли се в пазвата ти
и ражда малки.

Камера – средство
да бъдем зависими
от сигурността.
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Чрез бърборене
незначителното в нас
се изявява.

Светът чете		
своята история
с чужди очила.

По системата
„Всеки срещу всекиго”
няма победа.

Лъжесветецът
е винаги сатана
с образ на ангел.

Падението по-лошо от болестта:
не се лекува.

Следвай стадото
и то ще те приеме –
станал си овца.

С лъжа се стига
много, много далече.
Чак до затвора…
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И само рядко
в изобилното нищо
намирам нещо.

От пещерата
до тухлената къща космически скок.
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ТРЕВА

Импресия
Животът в големия град е като зараза. Влезе ли веднъж в кръвта ти, лек няма.
Ще си мечтаеш да зарежеш някой ден всичко, ще си представяш къщичка с дворче в планински градец със старинна българска подредба, но опре ли работата до
това - да го направиш, все ще се намери някоя причина да отложиш преселването
си за никога.
В един от онези дни, когато мразех и града си, и хората, и себе си, уморена
от върволицата автомобили, от човешките лица, говор, движения, открих отново
тревата. Най-обикновената трева, която, напук на нашите усилия да я стъпчем, да
я затиснем с боклуци, с ръждясали железа, с пръст и камъни, расте нежна като
детска косица и жилава като живота, милостива като жена и вечна като смъртта. Хвърлих палтото си до едно заесенило се дърво. Усетих хладината на земята,
обърнах длани към още зелената трева и затворих очи. Усещах как през пръстите
ми изтича лудостта на моя градски живот: сутрешното иззвъняване на часовника,
закуската на един крак, гоненето на трамвая, киселата физиономия на продавачката, ругатнята на озлобения пенсионер, златозъбата усмивка на колежката, дълбокомисленият поглед на началника ми... и още... и още... и още... четирите стени
със заключена самота, празната пощенска кутия, бодрият глас на телевизионната
говорителка, недописаното стихотворение. Изтичаха пустотата, безизходицата,
отвращението от повтарящите се едни и същи движения, едни и същи мисли,
едни и същи места, едни и същи хора...
Тревата лекуваше уморената ми душа. Нищо не искаше. Не разпитваше. Не
предписваше антибиотици. Еднаква към всички. Винаги на наше разположение.
Всеопрощаваща и справедлива. За първи път усетих колко е жива тревата. След
мене ще останат стотици смазани стръкчета. Но няма да ме упрекнат. Колко ли
минали живота пулсират в тънките им вени? Зелена забрава над белите кости
на мъртвите. Искаше ми се да ги попитам: “А какво става с душите на хората? С
думите им? Не се ли превръщат в друг вид материя?”. Тревата мълчеше. Дали не
я боли? Потресе ме мисълта, че може би усеща и страда. Тръгнах си. На рамото си
отнесох златен лист - есенна телеграма да се готви сърцето за студове, а в душата
си - простия урок на тревата: всичко е доброта, всичко е издръжливост. И мълчание, по-достойно от думите.
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МАЙЧИНСТВОТО - БЛАГОСЛОВЕНИЕ
И ИЗПИТАНИЕ
Майчинството е спасителна пътечка към живота.
Когато рухна картоненият замък на любовта ми и бъдещето изглеждаше лишено от смисъл, аз поисках да си родя дете. С вътрешния страх, че в жестокия свят
на насилие и несигурност няма да мога да го защитя. Че неизбежно някога ще ме
укори за егоизма да го накажа с живот, макар че съм знаела на какво го обричам.
Но с надеждата, че ще има едно същество, нуждаещо се от моята закрила и обич.
Че ще му се посветя. Че неговата любов ще топли премръзналото ми сърце.
Майчинството е болка.
Четиридесет и три часа стисках зъби, за да не закрещя. Биех главата си в стената, за да понеса непоносимото. Но когато видях сина си в ръцете на доктора,
забравих всичко. Моето бебе ме гледаше и ми говореше на своя си език, който
разбирах единствено аз. Само майка, която е кърмила, знае какво е усещането от
дòсега с нежната плът, част от собствената ѝ плът. Само такава щастлива избраница на съдбата може да се опие от аромата на топлата вода и сапуна, на бебешката
кожа, когато къпе рожбата си. А щом пръстчетата на бебето здраво стиснат нейната ръка, тя с цялото си същество ще усети какво е да си свързан с друго човешко
същество завинаги.
Майчинството е денонощно бдение и тревога.
Изгаряло ли е в ръцете ви от температура някога детето ви? Осъмвали ли сте
над креватчето му, без да мигнете цяла нощ? Изчезвало ли е от вашия дом и преживявали ли сте отчаянието, че никога повече няма да го видите? Умирали ли сте
сто пъти от страх, че цигарите ще го поболеят? Разпъвали ли са ви на кръст още
стотици въпроси? Разяждало ли ви е чувството за вина, че грешите, че с прекалената си любов го лишавате от правото на свой избор и на свои грешки?
Майчинството е изпитание.
Когато децата пораснат, започват да се бранят от добрите родителски намерения, с които често е покрит пътят към ада. “Това си е моят живот и ще правя с него
каквото си искам!” Чували ли сте тези думи? Чувство за безпомощност преизпълва измъченото ми майчино сърце. Но точно тогава си спомням за собствените си
родители, за премеждията, през които е лъкатушила младостта ми, за бедите, с
които съм се разминала. Опитвам се да постеля персийски килим пред нозете на
чедото си, за да не се спъва като мене в острите камъни на живота и да не изпитва
болка. Е, и какво? Май чуждият опит досега не е предпазил от грешки никого.
Майчинството е тиха радост.
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Когато преглъщам сълзите на огорчение, защото синът ми ме е разочаровал
или наранил с думи, се питам дали, ако съм знаела какво ме очаква, щях да родя
дете. Допускам, че не. Тогава ме връхлитат всички прекрасни мигове, които са
направили живота ми богат и пълноценен. Дори най-незначителни спомени: как
танцуваме заедно в един созополски ресторант, а малкият ми син е стъпил на
краката ми. Или сякаш се е сраснал с въдицата, седнал на крайбрежна скала. Или
възторжено поздравява шумните гларуси. Или заявява, че ако си имам някого,
ще го причака в края на улицата и ще му пукне главата с прашка, а само
след година-две ме моли да му намеря друг татко, за да си има братче или сестриче. Да не се страхувам - само ако се окаже добър чичко, тогава ще ни оженят.
Майчинството е с нищо несравним дар.
Боже, колко съм богата!
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ТВОРБИ НА УНГАРСКИ АВТОРИ
В ПРЕВОД НА ИВАНКА ПАВЛОВА

ОТ РОДИНАТА ДАЛЕЧЕ…
От родината далече
крея от години вече.
Като тръгнах, се обърнах,
с плач за сетен път я зърнах.
Обед - скръб, вечеря – мъка,
дни печални, дни в разлъка,
а погледна ли звездите,
сълзи рукват от очите.
Боже, за подслон те моля.
Уморих се сред неволя
в чужд край в чужд дом да живея,
ден и нощ сълзи да лея.
НАРОДНА ПЕСЕН

РАЗБУНИ СЕ МОРЕТО…*
Разбуни се морето,
човешкото море;
реве, от гняв обзето,
земята и небето
връхлита, без да спре,
О, музика бурлива!
О, танц необуздан!
Веселие опива
душата търпелива,
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народа изтерзан.
С вълни като грамада
морето не една
душа запраща в ада,
строшена мачта пада,
раздират се платна.
Стихийо разлюляна,
в чиито дълбини
ври яростна закана,
към облаците пяна
високо изригни.
Впиши на небесата
поуката: макар
да плава над вълната
галерата, водата
е неин господар!
ШАНДОР ПЕТЬОФИ
---

* Стихотворението е написано по повод революционните събития
в Унгария през март 1848 г.

КАРУЦА СЪС СЕНО
Каруца със сено премина нощем
в града, по улиците ни, под бяла
обилна лунна светлина. Как само
къщята се проточваха в редици
и как се вслушваха, а поломени
въздишаха крайпътните дървета.
Каруца със сено в града премина.
Дойде и продължи сред сладък мирис,
разнасящ се от нея; в светлината
потъваше, изплуваше отново
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и ми разказваше - на мене само!
Донесе ми щурци и месечина,
ливада, рунтаво овчарско куче,
широкогърла песен на жътвари,
на селянките мургавата кожа,
плуга, ведрата, циганските песни
и гъгнещата гайда. Тъй ми върна
отдавнашните спомени. В очите
на биковете като сажди черни
донесе силно слънце, дъжд пороен
и хълмове, от него осветени,
труда жесток и силата – онази
сурова издръжливост на човека!
Обратно тя сега ми върна всичко
в нощта, в града, заспал мъртвешки сякаш.
И слушах развълнуван как край мене
растат дърветата, а в далнината
като че ли върху гигантско тяло
сред върхове в съня си древен диша
сам богът дъбочел на планините.
ЛЬОРИНЦ САБО

СЛЕПИЯТ
Какъв ли е белият цвят?
Като гладко стъкло на прозорец,
когато прекарам по него ръка.
А синьото как ли изглежда?
Като музика, отдалеч долетяла,
която изпълва ушите ми нежно.
А лилавото?
С вкус на сладкиш, на анасон може би е,
като мискет или ванилия.
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А жълтото?
Като весело крякане
на малките патета в селския двор.
Кафявото?
Като буца пръст в нива убива на хълбока, ако помръдна.
Зеленото?
То е уханно поле,
което с живот ме облъхва.
Ами червеният цвят?
Като болка в плътта ми,
която пронизва дълбоко.
А черното?
Оглушителна тишина
без ритъм и без мелодия.
ШАНДОР ВЬОРЬОШ

МАМА
Седмица, откакто все за мама
мисля винаги с тъга голяма.
Тя с панера скърцащ, в скути хванат,
тръгваше усърдно към тавана.
Бил съм искрено дете тогава:
тропах с крак: панера да остави
с дрехите като балон издути,
мене да ме вземе в свойте скути.
Гледах я как дрехите нарежда,
без да хока, без да ме поглежда.
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Те, блестящобели, шумоляха,
сякаш птици в кръг над нас летяха.
Късно е сега за скръб, но мама
виждам като великан голяма:
вятър сивите коси развява,
тя в небето синка разтопява.
АТИЛА ЙОЖЕФ

ТИ БЕШЕ ДВАДЕСЕТГОДИШНА
Ти беше двадесетгодишна
тогава, преди две лета,
когато като храст над извор
над теб се сведе любовта.
Съзря небесното светило
лика си, в тебе отразен тъй смут душевен отразява
езикът ни несъвършен.
Да можеше, би угасило
фенера си и то дори.
Сиянието му красиво
с воал вълшебен те покри.
Глухарчетата в танц кръжеха
над нежната зеленина.
Ликуваше над нас небето
през облаци и светлина.
Лицето ти просветна, сетне
отново се заоблачи
от мъка-радост, примиреност
в уплашените ти очи.

MOPE

Пенливо-сребърно струеше
ръжта над нашите глави.
По пътя блеснаха копита
и златен облак се изви.
Звънеше тялото ти крехко
като земя под щедър дъжд.
Ръцете ти - стъбла на цвете,
потръпнаха, и неведнъж.
Лежеше смачкана тревата.
Като след битка звездно там
сияеше роса червена.
А може би сълзи, не знам…
Полата си оправи, тръгна.
Полето дъхаше на мед.
Не се обръщаше – поспреше
и продължаваше напред.
ФЕРЕНЦ ЮХАС

АВГУСТОВСКА ЕЛЕГИЯ
Отлетя и последната лястовица.
Съблече мъничкото си елече
и го окачи на клона на едно дърво.
Виж, оттогава късче тъмнина
там, ниско над земята, се развява.
Във замойското* гробище сега
пои баща ми сивия си кон.
Звънтящото ведро – обърната камбана.
Под стъпките му шумоли все още
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августовска слама.
Но после ще настане тишина.
Накрая и конете ще измрат.
На стъпканата слама, на теб, конче - лека нощ!		
На плочите надгробни - лека нощ!
Възпоминание, на тебе също лека нощ!
ШАНДОР ЧОРИ
* Замой – родното място на поета

СТИХОТВОРЕНИЯ НА РУСКИ АВТОРИ
В ПРЕВОД НА ИВАНКА ПАВЛОВА

***
Аз помня онзи миг прекрасен:
пред взора ми яви се ти –
на красотата образ ясен,
мираж с божествени черти.
Сред горестите безнадеждни,
в света на шумна суета
си спомнях думите ти нежни,
сънувах твойта красота.
Но мина време. Дял метежен
разсея прежните мечти.
Забравих аз гласа ти нежен
и ангелските ти черти.
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И в мрачното ми заточение
течаха ден след ден едвам –
без божество, без вдъхновение,
без сълзи, без любовен плам.
Но стресна се от сън душата:
пред мене пак яви се ти –
ваяние на красотата,
мираж с божествени черти.
Заби сърцето в упоение:
възкръснаха като в жив храм
и божество, и вдъхновение,
и сълзи, и любовен плам.
АЛЕКСАНДЪР С. ПУШКИН

РУСКА ПЕСЕН
Славей мил, мой славей мил,
гласовит и бързокрил,
цяла нощ къде летиш
и сърцата веселиш?
Като мене до зори
кой, недремнал миг дори,
би те слушал просълзен,
докато настъпи ден?
Ти лети, мой славей мил,
три земи обиколил,
бил в какви ли не страни:
над бушуващи вълни,
над далечни брегове,
над села и градове.
вредом по света летял,
сигурно не си видял
сред момите ни една
с моята злочестина.
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На гърдите с бисер стар,
на ръката с пръстен-жар,
с момък, на сърцето мил кой така щастлив е бил?
Но като заесеня
бисерът ми потъмня.
Забелязах в зимен ден
пръстена си разпоен.
Чух напролет, че е бил
влюбен в друга моят мил.
АНТОН А. ДЕЛВИГ

ТВОРЧЕСТВО
Как оживява камъкът?
Не смее
да вярва
на човешките ръце.
Но постепенно
като в дим разсеян
се очертава някакво лице.
То ничие е още.
И безгласно.
Не се е появило наяве.
Все още е
безропотно съгласно
да бъде на когото и да е.
На старец,
на дете,
на героиня.
Тъй оживява камъкът.
На път!
Едно не иска само:
да застине
като преди
в безлична мъртва плът.
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Но виж:
човешката решимост ето
се сплита в порив
с този миг велик.
Ехти
препълнено ателието
догоре
от дълбок и молещ вик:
“Художнико!
По-бързо!
Ти умееш
да ми дадеш душа.
Не се бави!
Аз искам да живея!
Ще успееш.
Вземи резеца смело
и върви!
Повярвай в мене светло,
вдъхновено,
като хирург добър опитай пръв.
Да потече
в гранитните ми вени
със мощен тласък
каменната кръв.
Повярвай в мене!
Виж,
сълзата пари
на бузата ми.
Ето я, личи!
По-скоро гледай!
Гледай!
Аз отварям
печалните си
каменни очи.
И виж:
у мене пролетта ти
вече
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нахлу.
Аз чакам
твоя вятър здрав!...”
А до прозореца
стои
човекът,
създал това,
мълчи
и пуши прав.
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИ

MOPE

МОРЕТО & КУЧЕТО & КАМЪКЪТ
ще седим на пода, казва тя.
и килимът ще е морето,
което идва
и ближе краката ти като куче,
а ти понякога хвърляш камък по него.
ще седим до морето, казва тя.
ще бъде вила
и ще има хиляда литра водка.
и всички ще пишат,
ще рисуват
и ще се обичат.
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Роден на 7 декември 1983 г. във
Видин.
Печелил е награди с кратка проза и
поезия.
Превеждан е на
английски и сръбски.
Автор е на три
книги с проза: "Двойници и животни"
(2013 г.), "Човек сред
хората" (2017 г.) и
"Три пиеси" (2018
г.), и една с поезия
– "По-сурово" (2019
г.). Работи върху петата си книга (отново с поезия) – “Падане завинаги”.

ще седим един до друг, казва тя.
да, сигурно ще се чукаме понякога,
но основно ще се гледаме.
ще плюем костилки на вишни, не на череши,
ще садим дървета с плюене,
ще плюем и ще се гледаме:
всичко е наред
или почти наред –
поне не ядем диня
не пием мастика.
няма фетиш към евтиния край,
само към края.
и понякога мечтае да е кучето.
истината е друга:
аз съм кучето,
тя е морето.
ти, драги читателю, си камъкът в обувката ми.

НИНКО
КИРИЛОВ
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МОУЗЕС
някога познавах момче с две глави – Моузес.
така се родил.
някаква деформация.
гледаше ни с четири очи,
кимаше двойно
и двойно се смееше.
той се смееше,
всички му се смееха
и той с тях.
научи се да ходи на ръце
и един ден избяга.
след много години ми се роди син.
на четири започна да рисува
човечета с по две глави.
още и още.
и още.
растеше и рисуваше.
а докато рисуваше, растеше.
един ден отидох с колата
да го взема от училище.
в двора имаше тълпа –
всички гледаха телата на две момичета.
чух историята:
синът ми ги завлякъл на покрива и ги изнасилил.
държал ги здраво.
заставил едната да гледа.
после почнал и нея.
бутнал ги от покрива и побягнал нанякъде.
на ръце.
вече нямам какво да губя.
ще те намеря.
идвам за теб.
ще те осиновя, копеле мръсно.
любими мой Моузес.
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ВОДКАТА НА ШРЬОДИНГЕР
поезията е вечна.
поезията съществува.
ето например тази вечер тя пие
розов джин с тоник.
ето например тази вечер аз пия
водка.
разбираме се да се разменим –
аз пия
розов джин с тоник.
тя пие
водка.
първото става,
второто е по-добро,
третото направо е окей.
водката е панацея, казвам ѝ –
тя е проблем и решение.
тя пита:
белите петна проблем ли са
или решение?
и двете, казвам.
това е водката на Шрьодингер.
оглеждам се, сам съм в хотелската стая.
но поезията е вечна.
поезията съществува.
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ПРЕД НАТФИЗ
една актриса
разтвори ръцете си
и ме прегърна.
една актриса
разтвори устните си
и ми подаде цигарата.
и пушихме заедно.
една актриса
разтвори краката си
и между тях видях
порцелан,
любов,
а после и себе си.
тя каза:
- бих ти извадила душата с памук,
но аз нямам памук,
а ти душа имаш ли?

MOPE

Посев
Изправена пред морския екран,
излъчващ нощни синкави видения,
Потапям длан в соления безкрай,
изгубвам се, от вятъра отвеяна.
Понасям се в солената вода,
Докосвам с пръсти хлъзгави медузи.
Убождам се и в морската звезда,
Изохквам тихичко с подводни думи.
От мидата открадвам бисер бял
и скривам го сред шепите си мокри.
Изплувам, скрита в синьо одеяло,
а стъпките ми правят малки локви.
Заравям бисера сред пясъка
и чакам утрото сред тишината.
Дали след време там, сред пясъка,
ще цъфне бисер с цвят като водата?

Доловено
В мрака се буди пулсът на изгрева.
Пламъкът тръпне, сияйно обагрен.
Нечии стъпки заглъхват избистрени,
сякаш нощта се изцежда забравена.
Литва денят, озарен от отблясъци.
Живо вибрира в очите му слънцето.
Спира да диша шумът върху пясъка.
Там, сред морето са млечните пътища.
Тръгвам по тях сред зората от облаци.
Лятна усмивка пълзи по вълните.
Дълго мечтаното лятно затопляне
вече косата на вятъра сплита…
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Работила е като
репортер в „Дарик
Радио”, в. „Жена”,
„Новинар”, „Женско
царство” и има публикувани
стихове
в сп. „Родна реч”,
„Литературна академия” и „Пламък”.
Първата си стихосбирка „Птиците летят съвсем до бога”
издава през 2007г.
От 2006г. живее в Люксембург, а
след това в Белгия.
Публикува
стихотворение в сборник
на
Европейската
комисия „Музика на
езиците”, както и
есе в „Комисията директно”.
Член е на фламандското поетично дружество.
Втората ѝ книга е събрала своите
чувства, мечти и
слънчеви докосвания
в „Светлина в душата”.
Третата е „Красотата е навсякъде“, а най-новата ѝ
стихосбирка се нарича „Лъчи от небесна
любов“.

ДЕСИСЛАВА
ЦВЕТКОВА
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КОНЕ ПОД ПРОЗОРЕЦА
Пиеса в едно действие

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА
ПРАТЕНИКЪТ
МАЙКАТА
СИНЪТ
ДЪЩЕРЯТА
БАЩАТА
СЪПРУГЪТ
СЪПРУГАТА
Ролите на Майката, Дъщерята и Съпругата могат да се изпълняват от една актриса, а тези на Сина, Бащата и Съпруга – от
един актьор.

МАТЕЙ
ВИШНИЕК

На сцената излиза Посланикът, следван от прожектор. Приближава се до рампата и спира до един музикантски пулт. Изважда от джоба си много хартии, които изглажда и поставя върху пулта. Приближава до себе си барабана.
ПРАТЕНИКЪТ /бие барабана/ Хиляда шестстотин деветдесет
и девета. /Удар./ Мирът в Карловиц. /Удар./ Австрия завладява Хърватия и Силезия. /Удар./ Прусия завладява херцогството
Голдерн. /Удар./ Испания завладява княжествата Парма и Пиаченца. /Удар./ Франция окупира Елзас и Лорен. /Удар./ Русия
завзема Грузия, крепостта Ахалцин, ханствата Ереван и Нахичеван. /Удар./ Англия окупира Йонийските острови.
Героят се оттегля от сцената. Светлина. Открива се
интериор с прозорец. Овехтяло кресло и оръфан куфар. Към
стената е прикрепен кран. От него помалко капе вода. До
прозореца стои Синът, облечен във военна униформа. Майката му донася куртката. Синът я облича.
МАЙКАТА: Става ли ти?
СИНЪТ: Да.
МАЙКАТА: Не те ли стяга?
СИНЪТ: Не.
МАЙКАТА: Май че ръкавите са малко дълги. Не ти ли се струва, че са дълги?
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СИНЪТ: Не.
МАЙКАТА: Я се обърни сега! Така не те ли стяга? Имам чувството, че малко те стяга.
СИНЪТ: Не ме стяга.
МАЙКАТА: Добре, закопчей всички копчета. Не ти ли се струва, че копчетата са малко хлабави?
СИНЪТ: Току-що мина един кон.
МАЙКАТА: Копчетата не бива да бъдат зашити стегнато.
Колкото са по-стегнати, толкова по-лесно ще се скъсат.
СИНЪТ: Беше червен кон с черно петно. Може ли да има такъв?
МАЙКАТА: Яде ли нещо?
СИНЪТ: Не.
МАЙКАТА: Тогава не биваше да мериш куртката. Първо трябваше да хапнеш, а след това да я мериш.
СИНЪТ: Да.
МАЙКАТА: Седни сега и хапни. Гледай да не правиш трохи.
Трохите се набиват в пода. Навсякъде се пълни с трохи.
СИНЪТ /сяда на масата и започва да се храни бавно/: Добре, няма да правя трохи.
МАЙКАТА /домъква втори, също така овехтял куфар и започва да реди в него вещите на Сина/: Куфар. В него трябва да
цари абсолютен ред. Нещата трябва да се подреждат, а не да се
нахвърлят. Отдолу се подреждат по-големите неща, които не са
нужни всеки ден. После се подреждат по-малките неща, които
не се използват всеки ден, а най-отгоре – най-малките неща,
нужни всеки ден... После се затягат ремъците и се затварят ключалките... Ето така! /Клоп-клоп!/ Чуваш ли какъв звук? Когато
куфарът е подреден и затворен както трябва, ключалките издават този лек звук, като музика!
СИНЪТ /слуша разсеяно Майката и мисли за своето/ Конят
се върна. Имам чувството, че през цялото време се върти около
прозореца. Дали наистина е така?
МАЙКАТА: Чорапите. Чорапите трябва да се държат заедно
с носните кърпи. Колкото чифта чорапи, толкова и носни кърпи
и обратното... Никой не може да живее без носни кърпи и чорапи. Нали ще ми обещаеш сега, че всяка вечер ще си изпираш
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чорапите и носната кърпа, които си ползвал през деня?
СИНЪТ: Този кон е наистина ненормален. През цялото време се върти и обръща, сякаш очаква някоя кола.
МАЙКАТА: Куфарът никога не трябва да се претъпква. Който претъпква куфара
си, притеснява и околните.
СИНЪТ /силно развълнуван/: Конят сега се спря и гледа право към прозореца.
Дали да не пусна пердето?
МАЙКАТА: Приключи ли? Ако си готов, можеш да изпиеш чаша вода. В хладилника има студена вода.
СИНЪТ: Конят гледа право към мен. Дали този, който гледа сега към мен, наистина ме вижда?
МАЙКАТА: Много бързо се нахрани. Не е хубаво да се яде така бързо. Който яде
бързо, троши много хляб. Ти натроши ли вече?
СИНЪТ: Не.
МАЙКАТА: А на мен ми се стори, че чувам как трохите се сипят по пода. Мисля,
че един истински мъж никога на прави трохи. Истинският мъж яде бавно и спокойно и никога не троши. Ако трохите паднат на пода, трудно можеш да го изчистиш.
Затова подовете в повечето кухни миришат така лошо.
СИНЪТ: Появи се някакъв човек. Вече са двама. А конят е весел.
МАЙКАТА: Искаш ли още вода? Да се пие много вода също не е хубаво. Истинският мъж не ходи с корем, пълен с вода.
СИНЪТ: Те си играят. Мисля, че и двамата са ненормални. А конят е хитър!
МАЙКАТА: Обувките. Обувките не бива да се оставят непочистени през нощта.
Мръсотията и калта разяждат кожата. Тя става по- тънка, поврежда се. Пази ги и
от дъжда. Дъждовните капки също ги повреждат.
СИНЪТ: Чух, че вчера сутринта конете са окупирали кланицата. Възможно ли е
това?
МАЙКАТА: Сапунът се съхранява в сапунерка и на тъмно. Никога не се оставя на
силна светлина или във водата, защото ще се повреди. А да се миеш с лош сапун е
все едно, че не си се измил. Кърпите също не бива да се прибират и сгъват когато
са мокри. Няма нищо по- неприятно от вида на мокра и захвърлена кърпа.
СИНЪТ: А ето я и колата!
МАЙКАТА: Захарта. Захарта не бива да се държи с хартиена кесия. Във всяка
хартиена кесия има поне една малка дупчица и през нея може да се изсипва захарта. Лъжичката се изтрива добре, когато се извади от чашата с чая. Лъжичките
лесно ръждясват, ако не се съхраняват добре. Много е важно да пазиш твоята
лъжичка да не ръждяса.
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СИНЪТ: Заваля дъжд. Но мисля, че този кон все пак ще го впрегнат.
МАЙКАТА: Ризите. Ризите се сменят през два дни. На третия ден ризата вече
залепва за кожата. Тогава трябва непременно да се смени. А когато вали дъжд,
кожата залепва за месото. След три дни месото придобива лош мирис. Не забравяй, че мирисът на граниво месо е смъртоносен за човека. Внимавай къде стъпваш, във въздуха е пълно с дим, по улиците има много локви. Ако ти се усмихнат
на улицата, отговори и ти с усмивка. На никого не заемай малките си вещи, дори
и безопасната игла. Ако някой ти викне на улицата, не се обръщай, хиляди хора
имат име като твоето...
СИНЪТ: Колата е готова. Още малко и ще се стъмни.
Синът става и с тежки стъпки се отправя към вратата.
МАЙКАТА /ускорява ритъма, повишава тона си и постепенно изпада във
вербален транс/: Почакай! Шалът! Шалът трябва да бъде дълъг и тесен... само по
този начин може да се увие врата... Яката трябва да бъде мека и топла... никога
не говори срещу вятъра... не вдигай пръст нагоре, не удряй с юмрук по масата,
не мачкай банкнотите, не шляпай с картите по масата, не ходи бос по цимента
и асфалта... не спи с отворена уста... Ако ти се присънят жаби, направи всичко
възможно, за да се събудиш... /Поглежда към сина си с нарастващо отчаяние./
Пиши ми всеки ден, пращай ми по една пощенска картичка, пази си лактите и коленете... и не мисли за червения кон с черното петно. Не се приближавай до коне,
не ги докосвай, не ги погалвай... Конете вече заеха двора на кланицата... Почакай!
Ето, вземи тези пари, само че не ги дръж всичките в един джоб...
СИНЪТ: Мамо, моите джобове са зашити...
Синът излиза, влачейки куфара, но е забравил да си обуе обувките. Майката
ги взема и изтичва до прозореца.
МАЙКАТА: Почакай! Стой!
Майката хвърля на сина обувките, първо едната, после и другата. Междувременно някой удря силно по вратата. Майката отива и отваря.
ПРАТЕНИКЪТ /весел, учтив, с букет карамфили, на врата му висят обувките, които Майката току-що е хвърлила през прозореца/: Добър ден, госпожо.
Позволете ми да ви поднеса тези цветя.
МАЙКАТА: Какви са тези цветя?
ПРАТЕНИКЪТ: Карамфили, госпожо. Набрах ги сам от зелената площ, която
предоставиха на нашия полк.
МАЙКАТА: Благодаря ви, господине. Поставете ги някъде по-далече от мене.
Става ми лошо от аромата на карамфили.
ПРАТЕНИКЪТ: Мога ли да ги сложа под масата?
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МАЙКАТА: Не, по-добре ги сложете в този куфар...
Посланикът отваря куфара, който вече е натъпкан с карамфили, натиква и
своите, после щраква ключалките / Клоп! Клоп!/ и сяда отгоре.
МАЙКАТА: Да, можете да поседите върху куфара колкото искате.
ПРАТЕНИКЪТ: Благодаря ви, госпожо. Ще поседя малко.
МАЙКАТА: Кажи ми сега, моля те, ти ли си човекът с каруцата?
ПРАТЕНИКЪТ /като си играе с ключалките на куфара – Клоп! Клоп!/ Да, госпожо, аз съм човекът с коня.
МАЙКАТА: Значи ти преди малко кръжеше около прозореца!
ПРАТЕНИКЪТ: Ние, госпожо.
МАЙКАТА: А мислиш ли, че е красиво – да държиш коня си на дъжда? Аз мисля,
че животните не бива да се държат на дъжда, освен, разбира се, рибите.
ПРАТЕНИКЪТ: Радвам се, че мислите така. Знаете ли, аз съм от полка. Често
минавам покрай вашия прозорец. Според нас, прозорците дават чудесна възможност да се поддържа връзка с действителността.
МАЙКАТА: О, Господи, ти си дошъл сега при мен с лоша вест.
ПРАТЕНИКЪТ /Клоп! Клоп!/: Да, госпожо, само не зная как да започна...
МАЙКАТА: Нещо лошо ли се е случило с моя син?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, госпожо. Именно за това ме изпратиха, за да мога да ви подготвя... морално. Не е лесна работа да подготвиш някого морално, нали?! Поставете се за малко на моето място. Някои хора как носят лошите вести? Режат направо
като с трион живо месо. А аз, госпожо, мога да ви кажа, винаги постъпвам тънко,
деликатно, с такт. Винаги съм успявал да предам и най-лошите вести по най-деликатния начин. /Клоп! Клоп!/ Никога не съм правили гафове в това отношение.
Благодарение на моята забележителна деликатност, мнозина са ми били признателни... така съм им спестил много сълзи и страдания, възвърнал съм им доброто
разположение на духа, дал съм им мъничко надежда, създал съм мила и интимна
атмосфера... Така си създадох и много приятелства, мнозина вече ме канят у дома
си...
МАЙКАТА: Говори, моля те! Моят син умря ли?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, госпожо, аз много добре познавам тайните на човешката
душа. Умея да избера единствения, най-важния момент, когато ще мога за част
от секундата да докосна с върха на пръста си откритата рана... /Клоп! Клоп!/ Моля
ви, повярвайте ми, освен мене, няма друг човек, който да може да докосне така
деликатно с върха на пръста си раната, да, така деликатно, така незабележимо
като мен... А понякога успявам да го направя така майсторски, че тази рана накрая
да зарасне...

MOPE

127

МАЙКАТА /отчаяно тича из стаята/: Ах, знаех, заех аз, че така ще свърши...
ПРАТЕНИКЪТ: Всъщност, сега аз се подготвям да ви разкрия нещо... да, искам
да ви призная, че мога да споделям чуждото страдание... Защото, уважаема госпожо, самият аз, да, аз, съм способен във висша степен да страдам... Ето защо,
когато нося някаква страшна вест, мъката върху моето лице прави дълбоко впечатление върху тези, върху които се е струпала тази беда, че те веднага започват
да ми съчувстват... Погледнете ме, погледнете ме сега, госпожо, вижте на кого ви
приличам, събут, а обувките ми напълно мокри... Защото, госпожо, аз никога не
оставям обувките си непочистени и мокри през нощта...
МАЙКАТА /плаче/: Замълчи! Замълчи! Така ли се носят вести като тази?!
ПРАТЕНИКЪТ: А как? Не е ли престъпление да оставиш обувките си кални и мокри
през цялата нощ... Та нали калта и влагата ще разядат и повредят всичко? /Кратка
пауза. Размисля./ Май нещо сгреших? Нещо пропуснах? Много съжалявам... Може
би обърках някои фрази, но все пак, това, което ви казах досега, би трябвало да ви
поуспокои... Да, мисля, че сега вече ще можем да поговорим с вас за съвсем други
неща... Аз, знаете ли, имах едно много тежко и нещастно детство?
МАЙКАТА /напълно отчаяна/: Но как можа да се случи това? Как? Да не би да
сте сбъркали съобщенията? Да, сигурно сте ги объркали. Не може ли да погледна
бележките, които носите?
ПРАТЕНИКЪТ /обиден, но все пак, прелиства бележките/: Не, госпожо, аз никога нищо не обърквам. При мен всичко е точно и подредено. Тази професия изисква точност и коректност.
МАЙКАТА: Ах, аз искам да ми кажете всичко! Познавахте ли го лично? Той в
боя ли умря?
ПРАТЕНИКЪТ /объркан/: Не, не беше в боя... Но, да, да, беше във форма... макар че, да, спомням си, беше с навити ръкави, а по регламента... Според устава...
МАЙКАТА /потъва в сладък спомен/: Да, такъв си беше той, не понасяше дългите ръкави... от дете си навиваше ръкавите над лакътя.
ПРАТЕНИКЪТ: Да, разбирам, разбирам. Всичко това е напълно обяснимо, нормално...
МАЙКАТА: Говорете, говорете, моля ви, разказвайте! А беше ли с фуражката?
Беше ли смел? Не се ли биеше като истински лъв?
ПРАТЕНИКЪТ: Работата не беше още стигнала до битка. Току-що го бяхме остригали.
МАЙКАТА: Тоест, как? Той не получи ли оръжие?
ПРАТЕНИКЪТ: Получи, госпожо, но той не знаеше как да си служи с него. Казано направо: той не разбираше от нищо.
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МАЙКАТА: Как така: нищо?
ПРАТЕНИКЪТ: E, може би не съвсем нищо. Можеше да заема правилно стойката
мирно. За това беше много добър. Мисля, че когато заемаше стойката мирно, той
добре си почиваше...
МАЙКАТА: Чудовищно... вие не бихте ли могли да отворите мъничко този кран?
Когато слушам как водата тече, се успокоявам малко.
ПРАТЕНИКЪТ: Разбира се, веднага. /пуска водата, която потича черна/ Но
каква е тази вода? Защо е черна?
МАЙКАТА: Вода като вода. А вие каква искате?
ПРАТЕНИКЪТ: Но тя е черна! Как можете да пиете такава вода?
МАЙКАТА: Аз не я пия, аз я слушам. И моето момче обичаше да я слуша... Понякога двамата с него я слушахме и това ни сближаваше... Особено през съботните
вечери, а след това и през неделите я слушахме как капе... Моят син умееше да я
пуска в зависимост от нашето настроение... Ако бяхме уморени, я пускахме леко,
да тече по капчица... Ако бяхме съвсем уморени, още по-леко.... Моят син имаше
направо фантастичен усет за това как да го прави... Умееше да завърти така крана, че той да пуска само по една капка през определен интервал от време... Да,
господине, той беше добро, примерно момче, макар и особено. Когато го родих,
още в първата минута знаех, че с него ще имаме особени отношения, а и той ще се
отнася към света особено, много деликатно... Като бебе и като малък той никога
не плачеше, дори и насън... Не хленчеше, не ревеше, не се оплакваше. Лежеше
смирено в своята постеля... Дори не кашляше и не мигаше, не се напишкваше...
По време на този монолог могат да се изгорят старите снимки.
Никога от нищо не боледуваше... През деня беше бодър, през нощта спеше
дълбоко. Когато порасна, започнах да го изпращам за мляко и той всеки път се
връщаше с бутилка мляко. Сърцето ми се радваше, когато го гледах. Когато го изпратех за хляб, донасяше хляб, изпратех ли го за сапун, донасяше сапун. Ходеше
винаги покрай стената, пресичаше улицата само при ъгъла... Когато стана юноша,
обичаше да лови мухи и да ходи за риба. Беше много добро момче, чудесен син,
мълчалив като девойка при сгледа... Той каза ли нещо преди смъртта си?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, каза „ах”.
МАЙКАТА: Той каза „ах”?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, той каза „ах”.
МАЙКАТА: Значи го е заболяло?
ПРАТЕНИКЪТ: Може и да го е заболяло, но не много.
МАЙКАТА: Сигурно го е ударил някой снаряд?
ПРАТЕНИКЪТ: О, не, не беше в битка, а в мирно време.
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МАЙКАТА: В мирно време? Тогава как стана? Кой е могъл да го убие в мирно
време?
ПРАТЕНИКЪТ /смирено/ Конят, госпожо...
МАЙКАТА /изпаднала в ярост/ Как? Червеният кон ли?! О, не! Аз му казах да
не се приближава до него.
ПРАТЕНИКЪТ: И все пак, той се приближи. Тъкмо се бях върнал с каруцата с
хляба, когато вашият син се приближи до коня и каза: „Конче!” И тогава конят
го погледна право в очите и изведнъж, рязко го ритна с копитото си. Това стана.
Беше слънчево неделно утро. На другия ден щяха да му дадат чифт нови ботуши
по мярка.
МАЙКАТА: Значи е нямал късмет да ги обуе и да походи с тях...
ПРАТЕНИКЪТ: Това е всичко, госпожо. Донесох ви неговите вещи.
МАЙКАТА /трепва/: Неговите вещи? Какви вещи? Господи, сякаш сънувам!
Това, което е останало от него ли?
ПРАТЕНИКЪТ: Да... Останаха пет пакета бисквити.
МАЙКАТА: Само това ли?
ПРАТЕНИКЪТ: Само това.
МАЙКАТА: Дай ги тук, бързо! /Грабва пакета, отваря една опаковка и започва да яде/ Да, не са лоши, стават.
ПРАТЕНИКЪТ: Да, пекат ги в полка. В нашия полк правят най-хубавите бисквити.
МАЙКАТА /продължава да дъвче/: Можете ли да ми дадете рецептата?
ПРАТЕНИКЪТ: Рецептата беше написана на опаковката. Не биваше да я късате.
МАЙКАТА /дъвче и заеква/: Не зная какво ми става, но от известно време като
видя хартия ми иде да я късам и смачквам.
ПРАТЕНИКЪТ: Е, госпожо, довиждане.
МАЙКАТА: Почакайте! Ами гробът? Къде е гробът му?
ПРАТЕНИКЪТ: Гроб няма.
МАЙКАТА: Ами, тялото?
ПРАТЕНИКЪТ: И тялото го няма.
МАЙКАТА: Няма тяло?
ПРАТЕНИКЪТ: Няма тяло.
МАЙКАТА: Не разбирам. Той умря и не остана нищо от него?
ПРАТЕНИКЪТ: Точно така.
МАЙКАТА: Не може да бъде.
ПРАТЕНИКЪТ: Да, това е наистина странна работа, как да ви обясня... Вашият
син беше толкова лек, лек като вятъра. Той просто изчезна от света... от болката
започна бързо да се свива, да се смалява, да, смали се до такава степен, че накрая
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се превърна в една точка и после точката изчезна... Да, той се прояви като наистина образцов войник... Само си помислете, госпожо, колко хубаво, чисто и приятно
щеше да бъде, ако мъртвите войници не оставяха труповете си, а изчезваха като
него.
МАЙКАТА: А този пакет с бисквитите? Уверен ли сте, че беше негов?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, защото ги намерихме под неговия дюшек в спалното помещение.
МАЙКАТА: Да не би някой друг да ги е оставил там?
ПРАТЕНИКЪТ: Възможно е... Госпожо, ще ми позволите ли сега да спра водата.
МАЙКАТА: Сега ми е все едно.
ПРАТЕНИКЪТ /затваря крана, водата спира да капе/: Ето така. Така е много
по-добре. Ще ви оставя да си почивате на тишина.
МАЙКАТА: Постойте още малко, моля ви. Ще ви почерпя с чай от върбинка.
ПРАТЕНИКЪТ: Не мога, благодаря. За съжаление, конят ме чака. Знаете ли, когато вали дъжд, за него това е просто мъчение. Той целият подпухва от водата и аз
едвам го издърпвам от мястото му. Но ако ми позволите, мога да ви навестявам
от време на време?
МАЙКАТА: Довиждане, господине, и моля ви, затворете леко външната врата,
когато излизате.
Пратеникът отива към рампата. Сгъва пулта. Взема барабана. Рови из
джобовете си и изважда някакви хартийки. Прожектор осветява само него.
ПРАТЕНИКЪТ /удря по барабана/: Хиляда седемстотин четиридесет и пета. /Удар./
Мирът при Братислава. /Удар./ Турция поробва Триполитания. /Удар./, Прусия заграбва Силезия от Австрия. /Удар./ Австрия завладява Милано, Неапол и Сардиния. /Удар./ Испания превзема Сицилия. /Удар./ Русия поробва Минглерия и Имеретия. /Удар./ Франция изгубва Елзас, Лотаригния и Мариенбург.
Пратеникът се оттегля. Светлината нараства. Жената става Дъщерята,
а Синът – Бащата. Бащата излиза иззад кулисите, като трескаво върти колелетата на своя инвалиден стол.
БАЩАТА: Кой беше този? Искам да зная кой беше този!
ДЪЩЕРЯТА: Но тук нямаше никого.
БАЩАТА: Не, чух, че някой хлопна вратата. Чух, че входната врата се захлопна.
ДЪЩЕРЯТА: Никаква врата не е хлопнала.
БАЩАТА: Не, хлопна!
ДЪЩЕРЯТА: Ти пак си се залял с този противен одеколон!
БАЩАТА /насочва се към прозореца /: Значи не искаш да ми кажеш кой беше
преди малко тук?! Ти ме изкарваш от търпение! Защо не ми съобщаваш, когато
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дойде някой?
ДЪЩЕРЯТА: Ти направо ще ме задушиш с този одеколон!
БАЩАТА: Млъкни! Защо не им каза да не затръшват вратата, когато излизат?
Защо всички тръшкат така силно входната врата? И то, когато излизат? А когато
влизат, не я тръшкат? Значи влизат крадешком? Всички влизат тук крадешком, а
когато излизат я тръшкат!
ДЪЩЕРЯТА: Къде ти е домашната шапка? Къде си я изгубил?
БАЩАТА /застива за секунда, напрегнат/: Тук някой е пушил. /Души, разтяга ноздрите си/ - Да, тук някой е пушил! Къде скри угарката? Дай да я видя!
ДЪЩЕРЯТА: Тук никой не е пушил.
БАЩАТА /стигнал с усилие до прозореца, най-сетне успява да го отвори/: Ти
си залостила прозореца! Защо си го залостила?! Искам димът да излезе. Знаеш,
че не понасям дима.
ДЪЩЕРЯТА: Това е дим от боклука на улицата. Горят боклука на улицата. Затвори прозореца и няма да ти мирише.
БАЩАТА: Искам да го видя. Къде е огънят? Има ли огън?
ДЪЩЕРЯТА: Няма никакъв огън. Боклукът гори без огън. Само тлее.
БАЩАТА: Страх ме е. Да не стане нещо лошо с нас?
ДЪЩЕРЯТА: Легни си да поспиш. Нищо няма да се случи, но ако все пак те е
страх, най-добре ще е да си легнеш.
БАЩАТА: Не, не мога да заспя. Когато спя, кожата ми става дебела. По-добре
се чувствам, когато не спя, повярвай ми. Когато не спя, не си губя времето. По-леко ми е когато не спя. Разбери, когато не спя, печеля време. Време...
ДЪЩЕРЯТА: Но когато не спиш, почти през цялото време дремеш...
БАЩАТА: И какво като дремя? Не искам да дремя. Аз дремя, защото се чувствам самотен. Разбери ме, Изабел, когато дремя, значи съм много самотен. /Съсредоточено, сериозно./ Закълни ми се сега, че когато започна да дремя, винаги
ще ме будиш!
ДЪЩЕРЯТА: Заклевам се!
БАЩАТА: Повтори още веднъж!
ДЪЩЕРЯТА: Заклевам се!
БАЩАТА: Винаги, когато спя, зная, че спя. Зная, а не мога да се събудя и това е
истински ужас. Не сънувам нищо, но не мога да се събудя. И усещам как по време
на сън кожата ми се отделя от костите. Слушаш ли какво ти говоря сега, Изабел?
ДЪЩЕРЯТА: Това е, защото ти просто не умееш да спиш като хората. Трябва да
се спи по гръб или настрани, а не по корем, и да се диша само през носа.
БАЩАТА: А когато вали дъжд? Когато вали дъжд, нали не трябва да се диша
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през носа? Ти знаеш много добре, че аз не мога да дишам през носа... Изабел,
хайде да излезем за малко да се поразходим.
ДЪЩЕРЯТА: Вали дъжд. Не мога сега да те извеждам, когато вали дъжд.
БАЩАТА: И какво като вали дъжд? Искам да ме изведеш точно сега, когато вали
дъжд!
ДЪЩЕРЯТА: Столът ти ще ръждяса.
БАЩАТА: Ах, само колко си зла! Срам ме е, че съм те създал, че си моя дъщеря!
Ще кажа на госпожа Хилде! Всичко ще ѝ разкажа! Всички ще научат, имай това
предвид. Още утре ще отидем при госпожа Хилде...
ДЪЩЕРЯТА /тихо/: Госпожа Хилде се премести.
БАЩАТА /ослушва се/: Чувам стъпки по улицата! Чувам стъпки! Ти чуваш ли ги?
Значи, дъждът е престанал.
ДЪЩЕРЯТА: Най-добре ще е да си легнеш. Не искаш ли да поспиш?
БАЩАТА: Не... не... искам да постоя още малко с теб... Исках да ти кажа нещо
много важно... Тази сутрин забелязах нещо... Да, мисля, че нещо не е наред...
Имам предвид часовника... Мисля, че стрелката за секундите всеки път, когато
мине през стрелката за минутите, откършва от нея частичка.
ДЪЩЕРЯТА: Не е възможно. Не е истината. Какво говориш?
БАЩАТА: Не, истина е, Изабел, самата истина. Аз вече десет дни наблюдавам
този часовник. Дори измервам с това въженце дължината на двете стрелки... /Изважда от джоба си едно малко въженце./ Ето го, въженцето. Всеки път измервам
минутната и после секундната стрелка. Тази за часовете е наред, непокътната, но
виж, минутната става все по- къса. Направо се топи пред очите ми. Става по-къса
и по-тънка. Представяш ли си какво ще стане? Позволи ми да поседя още малко
при теб, Изабел.
ДЪЩЕРЯТА: Поседи, само не започвай отново да...
БАЩАТА: Вече няколко нощи сънувам буркани с компот. Това, според тебе, на
добро ли е?
ДЪЩЕРЯТА: На добро е, разкажи по-подробно.
БАЩАТА: Ще разкажа, щом искаш.
ДЪЩЕРЯТА: Разкажи ми по-добре как си се запознал с мама.
БАЩАТА: Може и да не ти разкажа.
ДЪЩЕРЯТА: Разкажи, татко, разкажи.
БАЩАТА: Много просто. Аз бях в един магазин, когато тя купуваше буркани с
компот.
ДЪЩЕРЯТА: Много ли? Колко?
БАЩАТА: Петнайсет.
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ДЪЩЕРЯТА: И за какво ѝ трябваха толкова много буркани с компот?
БАЩАТА: И аз се учудих и я попитах: „Госпожице, за какво са ви толкова много
буркани с компот?”
ДЪЩЕРЯТА: А тя?
БАЩАТА: Глупав и нахален гъсок!
ДЪЩЕРЯТА: А ти?
БАЩАТА: Тогава бях сержант.
ДЪЩЕРЯТА: А тя?
БАЩАТА: Тя седна в трамвая и аз след нея. След шест седмици се оженихме.
След още шест седмици започна войната. Това беше голямата война.
ДЪЩЕРЯТА: Стига, достатъчно!
БАЩАТА: Не, не, не! Питай ме още!
ДЪЩЕРЯТА: И какво? Вие победихте, нали?
БАЩАТА: Биха ни накрая. Но нищо. Ние бяхме повече, но бяхме дресирани,
както трябваше. Сега не дресират така, както преди. Сега само имитират.
ДЪЩЕРЯТА: Дай сега да те сложа да си легнеш. А и този стол да си отдъхне, че
ресорите му взеха да се претоварват.
БАЩАТА /в транс/: Аз показах ли ти двуъгълния кръст? Знаеш ли колко трудно
беше преди да получиш с двуъгълен кръст? А сега ги раздават под път и над път.
ДЪЩЕРЯТА: Искаш ли да ти угася лампата? Светлината бие направо в очите, а
те трябва да си почиват преди сън.
БАЩАТА: Аз показах ли ти триъгълния кръст? Знаеш ли колко трудно беше преди да получиш триъгълен кръст? А сега ги раздават под път и над път.
ДЪЩЕРЯТА: Не искаш ли да ти събуя обувките? Не е хубаво да се спи с обувки.
Обувките тежат и те теглят към дъното.
БАЩАТА: Аз показах ли ти четириъгълния кръст? Знаеш ли колко трудно беше
преди да получиш четириъгълен кръст? В битката при Трапезунд оцеляха не повече от десет души. И само един от тях получи четириъгълен кръст. Сега четириъгълните кръстове ги раздават под път и над път. И защо е така? /Задъхва се от
негодувание./ Защо е така? Защо? Защо?
ДЪЩЕРЯТА: Дай ми сега тези кръстове, ще ги прибера в шкафа.
БАЩАТА: Нищо няма да ти дам. Остави ми ги. Искам с тях да заспя.
ДЪЩЕРЯТА: Но ти ще се простудиш. Ако ги държиш до гърдите си, ще изстинеш, те са от желязо.
БАЩАТА: Злобна си! Ще разкажа всичко на госпожа Хилде. Още утре ще отидем при госпожа Хилде.
ДЪЩЕРЯТА: Заради тези кръстове всичките ти пижами са се разпрали.
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БАЩАТА: А знаеш ли как се спасих в битката при Трапезунд? Разбира се, че не
знаеш. Откъде можеш да знаеш?
ДЪЩЕРЯТА: Зная.
БАЩАТА: Не! Не! Попитай ме сега!
ДЪЩЕРЯТА: Как?
БАЩАТА: Плувай, хи-хи!
ДЪЩЕРЯТА: Плувай, хи-хи?
БАЩАТА: Да, да, да! Хиляди дяволи! Да! Цяла нощ плувах сред трупове, подпухнали или разчленени... Днес гледах от любопитство реката... Стори ми се, че
нещо плуваше в нея...
ДЪЩЕРЯТА: Искаш ли сега да пусна водата? Нали ще се успокоиш като я слушаш?
БАЩАТА: Да, пусни водата! Мисля че трябва да те науча да плуваш. Първо трябва да привикнеш към водата. Сега всички вещи са едни такива крехки, чупливи,
не както преди. Много бързо потъват на дъното... Защото нямат стави, разбираш
ли ме? Затова трябва непременно да се научиш да се задържаш на повърхността.
Да се научиш можеш дори само за една вечер, ако искаш. Например, тази вечер.
Искаш ли? Много е важно да се научиш да се задържаш на повърхността. Имаш
ли вода?
ДЪЩЕРЯТА /налива му вода в чаша/: Ето пълна чаша.
БАЩАТА: Дълбока ли е водата?
ДЪЩЕРЯТА /разглежда чашата/: Водата е черна.
БАЩАТА: Не се ли страхуваш от нея?
ДЪЩЕРЯТА: Не.
БАЩАТА: Това е чудесно. Най-важното за плувеца е да не се страхува от дълбоката вода.
ДЪЩЕРЯТА: Аз не се страхувам от водата, татко, страхувам се от въздуха. Има
ли въздух във водата?
БАЩАТА: Това не можеш да знаеш предварително. Трябва да изпиеш цялата
чаша. Само тогава ще узнаеш колко въздух има във водата.
ДЪЩЕРЯТА: Цялата чаша ли?
БАЩАТА: Не, трябва да изпиеш цялата вода, в която си решила да плуваш. Само
тогава ще станеш добър плувец.
ДЪЩЕРЯТА /усетила внезапна умора/. Стана късно. Да пусна ли завесите?
Може да влязат хлебарки и разни други противни насекоми.
Дъщерята започва да тика количката към вратата. Светлината отслабва.
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БАЩАТА: Пи ли вече?... Сега почакай... Най-доброто, което можеш да направиш сега, е да чакаш. /Гласът на Бащата се отдалечава към дъното на коридора./ Който умее да чака, той ще бъде спасен... Ако умееш да чакаш, мозъкът ти
ще си отпочине... Който умее да чака, живее по-леко... Когато чакаш, по-добре е
да чакаш сам... Госпожа Хилда не чакаше сама и затова и краят ѝ дойде бързо...
Който не чака сам, той не е достоен да чака... По-добре е да седиш и да чакаш сам
на тъмно... Който има завеси от черно кадифе, той ще бъде спасен... защото може
да прави каквото си иска сам в тъмнината... Когато поиска ... Каквото поиска...
Чува се как се отваря външната врата. Бавни стъпки по стълбището. Дъщерята запалва лампата. Влиза Пратеникът. С едната си ръка той носи кресло на колела, смачкано, като че ли прегазено от булдозер. В другата си ръка
държи неизменния букет от карамфили.
ПРАТЕНИКЪТ: Дано да не съм ви обезпокоил...
ДЪЩЕРЯТА: О, не. Всъщност, не зная за какво става дума.
ПРАТЕНИКЪТ: Как? Нима нищо не си спомняте?
ДЪЩЕРЯТА: Не... но по това време на деня... Всеки ден следобед усещам нещо
като затъмнение... Може би светлината... Всеки ден следобед чувствам някакво
напрежение във въздуха... То, разбира се, е от тъмнината... Тъмнината настъпва
така тихо и сякаш докосва моята кожа...
ПРАТЕНИКЪТ: М-да...
ДЪЩЕРЯТА: Така че заповядайте... Можете да седнете за малко, ето на този
куфар...
ПРАТЕНИКЪТ: Благодаря ви, мила госпожице. /Натиква букета в куфара и
сяда./ Да, тук е много удобно.
ДЪЩЕРЯТА: Вие убеден ли сте, че не сте сгрешили адреса?
ПРАТЕНИКЪТ: О, не... Аз никога не греша. А и вие самата ми позволихте да ви
навестявам от време на време.
ДЪЩЕРЯТА: Така ли? Всъщност, ако помисля добре, струва ми се, че вашият
смях ми е познат.
ПРАТЕНИКЪТ: Ето, виждате ли? Аз никога не бих дошъл непоканен.
ДЪЩЕРЯТА: А тази шега защо е толкова смешна? Винаги ли е с вас?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, това е една мила истинска история.
ДЪЩЕРЯТА: Странно. Дори начинът, по който говорите, ми се струва познат.
ПРАТЕНИКЪТ: Харесва ли ви как говоря?
ДЪЩЕРЯТА: Да, много. Дори се чувствам някак защитена, сигурна, когато слушам вашия глас.
ПРАТЕНИКЪТ: Защото аз съм човек, който много бързо се сближава с хората. Не
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искате ли да минем на „ти”? Мисля, че с вас някога съм бил на „ти”.
ДЪЩЕРЯТА: Не зная, може би в детството...
ПРАТЕНИКЪТ: Да оставим сега детството... По-добре да поговорим за настоящето... Аз, знаете ли, съм всъщност пратеник на полка.
ДЪЩЕРЯТА: Да, зная. Всяка вечер моят баща ми разказва за славната битка при
Трапезунд. Вие случайно да сте били в Трапезунд?
ПРАТЕНИКЪТ: Да оставим сега Трапезунд, мила госпожице. Аз всъщност идвам
оттам.
ДЪЩЕРЯТА /силно развълнувана/: Наистина ли? От Трапезунд?!
ПРАТЕНИКЪТ: Вижте само тези кални следи. Калта е още прясна. Погледнете
ме само за миг в очите. Може би ви приличам на човек... Да, но аз вече не съм
човек... Аз видях там ужасни неща... Моите очи са вече прокълнати, навеки! Образите на мъртвите останаха като запечатани в моя мозък...
ДЪЩЕРЯТА: А моят баща? Какво знаете за моя баща?
ПРАТЕНИКЪТ: Вашият баща се спаси.
ДЪЩЕРЯТА: Спасил се е?! Света Богородице!
ПРАТЕНИКЪТ: Да, мила госпожице, спаси се. За мен това е велика радост – да ви
донеса такава вест. Вашият баща е истински герой, защото успя да се спаси.
ДЪЩЕРЯТА: Мога ли да ви предложа, господине, чаша кайсиев сок?
ПРАТЕНИКЪТ /понижава гласа си/: За съжаление, по пътя с него се случи голямо нещастие...
ДЪЩЕРЯТА: Какво искате да кажете? По какъв път? За кой път говорите?
ПРАТЕНИКЪТ: За обратния път, разбира се. Заради самотата той изгуби разсъдъка си.
ДЪЩЕРЯТА: Тоест, как? Какво значи това: изгуби разсъдъка си?
ПРАТЕНИКЪТ: Изгуби си ума. Полудя.
ДЪЩЕРЯТА: Но защо се върна сам?
ПРАТЕНИКЪТ: Защото единствено той се спаси.
ДЪЩЕРЯТА: Не ви разбирам.
ПРАТЕНИКЪТ: А също и конят...
ДЪЩЕРЯТА: Аз нищо не мога да разбера. Това е сигурно заради въздуха... Следобед въздухът тук пада и се срутва от такава височина...
ПРАТЕНИКЪТ: Успокойте се сега, мила госпожице, ако искате, може да поговорим за нещо друго...
ДЪЩЕРЯТА: Не. По-добре опитайте да пуснете леко водата.
ПРАТЕНИКЪТ /завъртва крана/: Не тече.
ДЪЩЕРЯТА: Завъртете докрай.
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ПРАТЕНИКЪТ: Завъртях го, но не потече и капка.
ДЪЩЕРЯТА: Оставете го отворен. Слушам ви.
ПРАТЕНИКЪТ: Пътят, знаете ли, колкото е по-дълъг, толкова повече задълбочава самотата... А обратният път, мила госпожице, е винаги дълъг, дяволски дълъг.
За вашия баща войната беше просто една дреболия... Но виж, обратният път го
довърши. И през цялото време го преследваше конят...
ДЪЩЕРЯТА: Конят ли? Неговият собствен кон?
ПРАТЕНИКЪТ: Не се знае на кого беше този кон. Никой не разбра как е дошъл
и как е оцелял в битката. Но се знаеше, че следваше вашия баща по петите. Преследваше го дори всеки ден, всяка нощ... Това бе истински кошмар... Можете ли
да си представите, че нещо ви следва непрекъснато и диша зад врата ви?
ДЪЩЕРЯТА: Ужас! Каква ужасна новина ми донесохте, господине! Няма да намеря покой до края на този ден.
ПРАТЕНИКЪТ: Това е всичко. Мога да ви кажа съвсем между нас, че този кон
дълго няма да издържи. И на коня, мисля, му направи силно впечатление... вие
разбирате, че и животните, и те... Та това е. Така или иначе, полкът ви подарява
този стол - кресло на колела, който се нуждае само от малко ремонт. А самото
кресло е меко и топло... Вашият баща ще може да си почива в него до края на
дните си...
ДЪЩЕРЯТА: Благодаря ви. Ще се погрижа да се ремонтира.
ПРАТЕНИКЪТ: Това, госпожице, е рядка вещ. Сега вече не произвеждат толкова
красиви и удобни. Трябва да се избърши праха, особено под втулките. Там се събира много мръсотия.
ДЪЩЕРЯТА: Да, зная. От няколко години се опитвам да почистя мръсотията
между дъските на пода, но не се получава.
ПРАТЕНИКЪТ: Най-важното е търпението. Вашият психически болен, за щастие, е кротък и тих. Присъствието на подобен старец в ъгъла на стаята може да се
приеме и като лъч светлина.
ДЪЩЕРЯТА: Да, той винаги е бил такъв, тих, кротък, невероятно тих.
ПРАТЕНИКЪТ: Виждате ли? Душата му е останала същата, непроменена.
ДЪЩЕРЯТА: Да, той беше толкова добър и тих, че сега почти нищо особено не
мога да си спомня за него. Никога не ми се е карал. Никога не ме е упреквал за
нещо. А когато бях малка, често ми купуваше играчки, но от притеснение, не се
осмеляваше да ми ги даде. Затваряше ги в шкафа докато полиците се огънеха от
тежестта им... Този шкаф и досега стои на своето място заключен, но аз все още
не съм събрала смелост да го отворя и да погледна какво точно има вътре... Само
понякога, в студените дни и нощи, може да се чуе как тези играчки тихо проскър-
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цват...
ПРАТЕНИКЪТ: Аз много обичам да слушам как някои предмети се движат нощем. Например, моите ботуши нощем се местят из коридора.
ДЪЩЕРЯТА: А когато започна съвсем да остарява, той се криеше от мен. Ходеше от стая в стая тихо и незабележимо като сянка. На масата се хранеше мълчаливо, срамуваше се. Чинията, от която се хранеше, накрая оставаше чиста, като измита. Някои старци се оригват след храна. Той седеше по цели часове със стиснати
зъби без да отвори уста. Когато валеше дъжд, обичаше да седне до прозореца и
да гледа навън. Понякога излизаше на двора, но дрехите му оставаха сухи! Вратите се отваряха сами пред него, а движенията му сякаш се разтопяваха във въздуха.
Беше толкова самотен, беше чудно, че имаше деца... Вие заспахте ли?
ПРАТЕНИКЪТ: Не, госпожице, аз просто се замислих със затворени очи.
Струя черна вода потича от крана. Отвън се дочува мощно „Ура!” и силна
военна музика.
ДЪЩЕРЯТА: Какво става? Тези хора отвън са полудели?
ПРАТЕНИКЪТ /затваря крана/: Не, госпожице, това е военен парад. Връщат се
воините - освободители.
ДЪЩЕРЯТА /спуска се към прозореца/: Какви красавци... Тук ли ще е техният
сбор?
ПРАТЕНИКЪТ: Кой ги знае? Понякога се връщат повече, отколкото са заминали.
В тълпата всичко става.
ДЪЩЕРЯТА: Баща ми казваше, че освободените войници често дефилират редом до войниците - освободители. Това възможно ли е?
ПРАТЕНИКЪТ: Най-добре ще е сега да затворите прозореца.
ДЪЩЕРЯТА: Бих искала да им изпратя поне една въздушна целувка.
ПРАТЕНИКЪТ: Това е напълно безсмислено, моля ви, повярвайте ми. Тези войници са слепи. Слепи и глухи. Фанфарите свирят за публиката.
ДЪЩЕРЯТА: Но аз искам да видя поне конете. Те са напълно невинни. Така обичам да гледам конете.
ПРАТЕНИКЪТ: Пазете се, мила госпожице, конете не са такива, каквито бяха
преди. Те станаха отмъстителни и алчни. Ходят и душат навсякъде по дворове и
къщи, под прозорците на хората.
ДЪЩЕРЯТА: Колко тъжно! Наистина ли ни следят?
ПРАТЕНИКЪТ: Не знам, госпожице. Може и да ни следят. Но може и да не ни
следят. Довиждане, госпожице, вижте, почистете добре втулките на стола.
ДЪЩЕРЯТА: Отивате ли си вече?
ПРАТЕНИКЪТ: Стана късно, а имам още малко работа.

MOPE

139

ДЪЩЕРЯТА: Ще ви помоля да затворите леко вратата, защото баща ми има лек
сън и се събужда, дори когато прелиствам близо до него книга.
ПРАТЕНИКЪТ: Наистина ли?
Пратеникът отива към рампата. Оправя пулта, нарамва барабана. Рови
из джобовете си и изважда някакви измачкани хартии. Светлинно петно върху
Пратеника.
ПРАТЕНИКЪТ /бие по барабана/: Хиляда осемстотин и петнайста. /Удар./ Прусия превзема Шведска Померания, Данциг и част от Вестфалия. /Удар./ Русия поробва Варшавското княжество и превзема Финландия. /Удар./ Норвегия преминава от Дания към Швеция. /Удар./
/ПРАТЕНИКЪТ се оттегля. Светлината нараства. Сега Дъщерята става Съпругата, а Бащата – Съпругът. Чуват се звуци от душ в баня. Жената сервира
масата./
СЪПРУГЪТ /подава глава от банята/: Сложи и чинии. /Скрива се./
СЪПРУГАТА: Кои да бъдат?
СЪПРУГЪТ /от банята/: Ами, онези, големите, за супа.
СЪПРУГАТА: Кои? Не разбрах.
СЪПРУГЪТ: Казах: големите!
СЪПРУГАТА: Аха! Добре.
СЪПРУГЪТ: Отдавна ли тече този кран?
СЪПРУГАТА: Какъв кран?
СЪПРУГЪТ: Как какъв?! Кранът!
Пауза. Жената продължава да подрежда масата. Мъжът пуска душа.
СЪПРУГАТА: Искаш ли кърпа?
СЪПРУГЪТ: Имам тук.
Пауза. Масата придобива празничен вид.
СЪПРУГЪТ /излиза от банята гол до кръста, с удоволствие се изтрива с груба войнишка кърпа./ Виж, виж само каква кожа имам! /Посочва на Съпругата
кърпата и зачервената си от търкането гръд./ Полковникът казваше... Да, кожата трябва да се търка здраво... Да се търка силно... Ох, колко ми е приятно!
СЪПРУГАТА /отстъпва назад, за да огледа масата/: Готово!
СЪПРУГЪТ: Чаши! Донеси още чаши!
СЪПРУГАТА: Колко?
СЪПРУГЪТ: Всички, всички чаши!... И донеси и един поднос. /Командва подреждането на чашите на масата./ Така... Тук... Още една тук... И тук!... Стига! Аз
разказвал ли съм ти за полковника?
СЪПРУГАТА: Не. /Приближава се нежно до него, но не смее да го прегърне./
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Искаш ли ризата с червеното райе?
СЪПРУГЪТ: Не! Не! Искам моята риза!
Силно чукане на входната врата. Двамата се ослушват.
СЪПРУГАТА: Ханс, ти си вече у дома...
СЪПРУГЪТ: Не! Не!... Искам си моята риза. И полковникът каза: „Дали си е у
дома, или пък на улицата, войникът е винаги войник!” Да, войникът трябва винаги да бъде облечен както е по устав и да мисли само за победата! Не можеш да
мислиш за победата, ако не си облечен както трябва, ако не си със своята риза... А
който не мисли за победата, той не е човек, а глупаво животно и родината някой
ден ще го смаже. Разбра. /На входната врата отново се чука./ Аз ще я закова
тази врата, с ей такива големи пирони ще я закова!
СЪПРУГАТА: Моля те, Ханс, не се ядосвай!
СЪПРУГЪТ: Виждаш ли тези капки на пода?
СЪПРУГАТА: Не виждам никакви капки.
СЪПРУГЪТ: Това е от мен. Цяла сутрин ми тече кръв от ухото заради тази врата.
СЪПРУГАТА: За това, че вратата скърца ли?
СЪПРУГЪТ: Тя скърца, а ти стържеш. Цяла сутрин търка тези нещастни лъжици.
СЪПРУГАТА: Но аз просто ги чистих. Среброто трябва да се лъска.
СЪПРУГЪТ: Дай да ги видя!
СЪПРУГАТА: Всичките ли?
СЪПРУГЪТ: Всичките! Донеси цялото сребро!
СЪПРУГАТА: И купата за салатата ли?
СЪПРУГЪТ: И купата за салатата!
СЪПРУГАТА: И кофичката за лед? И нея ли?
СЪПРУГЪТ: Кофичката за лед засега я окачи на стената. Ще помисля после какво
да направя с нея.
Съпругът облича войнишката риза - гимнастьорка, сресва се. Съпругата
снове из стаята, носи сребърните прибори.
СЪПРУГАТА /спира за секунда, притиснала приборите към гърдите си. Гледа
го възхитена/: Колко добре изглеждаш!
СЪПРУГЪТ /поема от нея приборите и ги подрежда на масата/: Изглеждам
добре, защото съм весел. И полковникът казва: войникът трябва да бъде весел.
Войникът трябва да бъде бодър, да има гладко чело, ясен взор и да гледа право
в очите. Защото животът на войника е ясен. Задачата му е ясна. Задачата, преди
всичко задачата! А който не се чувства щастлив, не изпълнява задачата си, той е
една жалка змия и жаба!
СЪПРУГАТА /повтаря възхитена след него/: Змия и жаба!
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СЪПРУГЪТ: И родината ще го смаже... Дай и салфетки!
СЪПРУГАТА: Слушам!
СЪПРУГЪТ /ядосан ѝ подава една от чиниите/: А тази я измий! Не виждаш ли
колко е мръсна?!
СЪПРУГАТА: Къде видя, че е мръсна? Чиста е!
СЪПРУГЪТ: Тя лепне!
СЪПРУГАТА: Не лепне. В нея сложих палачинките.
СЪПРУГЪТ: Махни я! Веднага я махни! Всичко е замирисало на палачинки. Когато правиш палачинки, вмирисваш цялата къща! Дори пижамата ми замирисва.
СЪПРУГАТА: Ханс, какво ти става?
СЪПРУГЪТ: Нищо! Ах, тази проклета кухня! Дяволско място! Навсякъде мръсно! Мазно! Зацапано!
СЪПРУГАТА /уплашено/: Какво ти става, Ханс?
СЪПРУГЪТ: Нищо! Нищо! Искам само да има ред! Така не може да се воюва!
В боя трябва да има ред! А войната е навсякъде! Тежка, дълга война! И ако няма
ред, ще бъде още по-тежка и още по-дълга! Защото победата зависи от нас! От
всички нас! Когато има ред, победата е близо! Разбра ли? Полковникът знае
какво говори!
СЪПРУГАТА /малко обидено му подава току-що измитата чиния/: Ето,
виж!
СЪПРУГЪТ: Ти трябва да разбереш...
СЪПРУГАТА: Аз разбирам...
СЪПРУГЪТ: Ти не бива да ми се сърдиш. Просто трябва да разбереш. Войната
не е шега работа.
СЪПРУГАТА: Имам специални чинийки и за сладко...
СЪПРУГЪТ: Войната пречиства народите. Пречиства духа! Пречиства кръвта!
Отделя по-доброто семе... Това, което трябва да остане, да живее... Така каза
полковникът. Аз разказах ли ти за нашия полковник?
Входната врата отново се затръшва.
СЪПРУГАТА /в отчаянието си запушва ушите си/: А, неее!...
СЪПРУГЪТ: Не зная какво бихме правили без полковника... /Със задоволство
разглежда сервираната маса./ Съд за печеното! Фруктиера за плодовете!
Щипки за леда!
СЪПРУГАТА: Чух, че синът на госпожа Хилда загинал.
СЪПРУГЪТ /подрежда тези три последни предмети на масата, донесени
от Съпругата/: Така... Това и казвам... Да, да... Кранът на мивката тече, сигурно
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отдавна... Прозорците са мръсни...
СЪПРУГАТА: Мръсни са само отвън!
СЪПРУГЪТ: Така повече не бива. Трябва да бъдем чисти и сериозни. И отвътре,
и отвън. Защото победата вече чука на вратата! Тя е наблизо! Вече се вижда... Тя
е тук... Може би вече е дошла! А ние? Ние как ще посрещнем победата? С мръсни чинии, с врата, която не се затваря и с мръсни прозорци? Нашият дом трябва
да бъде чист. Чист като сълза. Нашият живот трябва да бъде чист като сълза! /
Оглежда масата./ Нещо не достига!
СЪПРУГАТА: Да, свещниците! Мога да ги донеса!
СЪПРУГЪТ /прегръща я, ентусиазиран/: Да, да!
СЪПРУГАТА /старае се да продължи прегръдката/: Ханс!... Скъпи мой... Господи, колко се радвам!
СЪПРУГЪТ /отстранява я хладно/: Хайде! Хайде! Дай свещниците!
СЪПРУГАТА /бързо излиза и се връща със свещниците/: Ханс, ти чу ли, че синът на госпожа Хилда е загинал?
СЪПРУГЪТ /поставя свещниците на масата, оглежда кое ще бъде най-доброто разстояние между тях/: Всичко, което е пред нас, казва полковникът, е
наше... То е нещо грандиозно, огромно, велико, необятно... То ще бъде като нас,
по наше подобие, дори по-велико от нас... Защото войната не убива! /Запалва свещите./ Войната ражда! Истниските хора, да... по-добрите, най-добрите,
истинските... те идват винаги от самата смърт... От смъртта и само от смъртта!
Само смъртта ни прави силни! Само смъртта ни извисява! Защото тя, защото тя
ни гледа като едно всевиждащо око, винаги и навсякъде... От тук, от горе, от
долу, от ляво, от дясно... Тя ни вижда и отвътре. Тя ни съди... Кръжи над нас...
Защото след нея неизменно идва победата!
СЪПРУГАТА: Ханс, ти не чу ли какво ти казах?
СЪПРУГЪТ: Бутилки! Бутилки! Бутилки!
СЪПРУГАТА: Празни ли?
СЪПРУГЪТ: Празни! Празни! Празни!
СЪПРУГАТА: Беше по-голямото ѝ момче. Толкова тъжно! Сега цялата им къща
е покрита с черен тюл... Прозорците им са затворени вече цял месец... А аз се
молих за тебе, чуваш ли ме, скъпи?
СЪПРУГЪТ /очарован от вида на сервираната маса/: Добре, става... Никой
не би я отхвърлил... Е, да, има и загуби... Винаги има и загуби... Когато става
дума за едно свято дело... Когато бъдещето блести и грее като слънце... да, има
и загуби. Е, да, пролива се кръв. Но какво да се прави? Нали затова е кръв, да се
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пролива. Тук се пролива, там пък се връща! Тя е като свързваща нишка, която
ни обединява! После, после... Циментов разтвор, който ще ни закрепи един за
друг... заради цялото здание... в името на цялото... Ха! /замисля се за минута/
Да, така е!
СЪПРУГАТА: Да, така е... Така е... Само че ми беше много тъжно. Колкото повече се моля, толкова по-тежко ми става... И по-страшно... Понякога се молим
заедно с госпожа Хилда... Аз, госпожа Хилда и момичетата. Седим така по цели
часове. А вратата все хлопа... По улицата вървят хора... А ние все мислим... Аз
мисля за тебе, виждам те... Когато се моля дълго... изведнъж ти се явяваш пред
мен... А госпожа Хилда отслабна страшно много...
СЪПРУГЪТ: Това не е хубаво. Не. Не искам ти да си слаба. Искам да си дебела
и красива. Запали нощните лампи. Всичките.
Силна светлина върху масата.
СЪПРУГЪТ: Моята фуражка! /Слага си фуражката./ Столовете всички в редица... тук... Къде е кошчето за смет? Трябва ми кошчето за смет! ...Кошчето...
кошчето... /Изсипва сметта от кошчето и очертава стратегическа линия./
И коша с мръсното бельо! Донеси го тук! /Разсипва мръсното бельо около масата./ Дръпни се настрана.! /Качва се на един стол./ Ето така! Точно така беше!
Подай ми гарафата! Напълни я първо с вода!
СЪПРУГАТА /налива вода в гарафата/: Много ме е страх, че госпожа Хилда
може да ослепее от мъка...
Съпругът разлива вода върху масата, трасира пътя на миниатюрна река
между два лагера, обозначени от съдовете и приборите.
СЪПРУГЪТ: Да! Да! Точно така беше!... Виж!
С поривисти движения премества предметите напред - назад по масата,
променя местата им, изхвърля някои от масата.
СЪПРУГЪТ: Да, ние бяхме тук! Сега сме тук! Чакахме... рамо до рамо... Като
едно огромно сърце, което полетя напред и атакува врага, като една голяма, огромна, страшна планина... Никой не можа да се задържи на мястото си... Всичко беше като сън... Да, като сън... Нещо страшно и величествено, като в космоса... Данг... данг... Удар... После втори... Сега напред... сега наляво... Огън! Огън!
Огън!... Нещо вижда ли се? Не, вече нищо не се вижда... Всичко изчезна... Смали
се като камъче, като атом... Стана малко, мъничко... дори не се вижда...
Стаята постепенно се превръща в макет на бойно поле.
СЪПРУГЪТ: Защото всичко ще променим! Всичко ще преустроим! По наш образ и подобие!.. Както каза полковникът. Светът трябва да има един образ... И
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това да е нашият образ... Не толкова нашият, а най-хубавото от нас... Къде се е
скрил нашият враг? Нашият гнусен, противен, мазен, тлъст враг?! Къде се е притаил и сега трепери от завист, страх и злоба? Къде е? Къде?!
СЪПРУГАТА: Тук ли?
СЪПРУГЪТ: Не, това сме ние!
СЪПРУГАТА: Тогава къде е?
СЪПРУГЪТ: За Бога! Поразмърдай си за малко мозъка!
СЪПРУГАТА /притеснено/: Да не е в супника?
СЪПРУГЪТ: По дяволите супникът! Помисли, помисли още!
СЪПРУГАТА /плаче/: Не знам... В ъгъла?
СЪПРУГЪТ: Там! Там! Като плъх! Хиляди дяволи! Там е! /Целува жена си./ Ах,
ти, миличката ми!
СЪПРУГАТА: Ах, ти, миличкият ми!
СЪПРУГЪТ: А сега се понапрегни още малко... и ние ще го обкръжим...
Почти всички предмети от стаята влизат в хода на тази операция.
СЪПРУГЪТ: Ето, че го изтласкваме, още, още малко... Може би още утре ще
му нанесем решителния, смъртоносния удар /Представя финал на атаката./
Напред! След мен! След мен! Истината е с нас, дявол го взел! Напред! Скоро ще
го унищожим!
СЪПРУГАТА: Искам! Искам! Много искам по-скоро да свършим с това! Госпожа
Хилда...
СЪПРУГЪТ: Да, скоро ще го победим... Истината е на наша страна... Той ще
приеме нашата истина, нашият образ...
СЪПРУГАТА: Обещавам да поправя крана. Да почистя всичко...
СЪПРУГЪТ: Ние ще победим, защото истината е на нашата страна.
СЪПРУГАТА: Аз обещавам да отворя прозорците и да ги измия... А за вратата...
ще извикам...
СЪПРУГЪТ: Защото самите ние сме вечни, като истината. Нашият бог е единственият правилен бог!
СЪПРУГАТА: О, Ханс, как се радвам, че и ти си готов да се помолиш...
СЪПРУГЪТ: Още една атака! Една последна атака! Данг! Данг! Данг!... Оттук!
Сега оттам и сега надясно! Огън!
Става ясно, че врагът е изтласкан в единия ъгъл на масата.
СЪПРУГЪТ: А сега наляво! Огън! Без никаква милост! Защото победата не знае
какво е милост! Готово! Ето така!
Гледа към врага с отвращение.
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СЪПРУГЪТ: Гнусен червей! Хайде, дай ми отпор, ако можеш!
СЪПРУГАТА /зад рамото му/: Да, да... Аз през цялото време си мислех къде
ли спи той? С какво се храни? Не се ли е простудил? Не го ли боли гърбът?
СЪПРУГЪТ /съсредоточил се върху врага/: Той нищо друго не може да направи, освен да се предаде. Вижте го само... Ах, как скърца тази маса!
СЪПРУГАТА: Стига, стига, скъпи! Та ти целият се изпоти!
СЪПРУГЪТ: Дай ми кърпата от куфара!
СЪПРУГАТА: Вземи тази от банята.
СЪПРУГЪТ: Не, казах: дай ми моята кърпа от куфара !... /Изтрива си потта./
Най-интересното е, че полковникът също се казва Ханс... Какво мислиш за това?
Ханс. Също, Ханс.
СЪПРУГАТА: Много мило...
СЪПРУГЪТ: Наистина ли? Когато ме видя, той каза: ние с тебе сме съименици.
СЪПРУГАТА /опитва се да го приласкае, да го погали/: Да, мили мой, златокъдри красавецо...
СЪПРУГЪТ: Много ни провървя с този полковник... Когато ни видя за първи
път каза: с вас ще ми върви, момчета!
Някой долу отново хлопа по вратата.
Пак! Пак! Пак!
Хвърля се към стълбището, обезумял от ярост.
СЪПРУГЪТ: Ще го убия! Ще го убия! Ще убия всички!
Пауза. Съпругата изчаква няколко дълги секунди, след което заинтригувана, отива към вратата, водеща до стълбището. Изведнъж ръка с букет
се промъква през незатворената докрай врата. Появява се Пратеникът. В
другата си ръка държи въже, чийто край не се вижда.
ПРАТЕНИКЪТ: Преча ли ви? /Оглежда стаята./ Мога ли да седна за малко?
СЪПРУГАТА: Заповядайте. Извинете за безредието.
ПРАТЕНИКЪТ: Но моля ви, аз трябва да ви се извиня... Виждам, че току-що
сте станали от масата...
СЪПРУГАТА: Вие какъв сте? Цветя ли разнасяте?
ПРАТЕНИКЪТ: Познахте, госпожо.
СЪПРУГАТА: Вероятно искате да ми кажете нещо?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, госпожо.
СЪПРУГАТА: Добре, кажи каквото имаш да казваш и си иди.
ПРАТЕНИКЪТ: Да, госпожо.
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СЪПРУГАТА: Моят съпруг трябва да се върне всеки момент, не го ли срещнахте при входа?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, госпожо...
СЪПРУГАТА: Той излезе да види кой хлопа така силно по вратата. Не беше ли
ти, случайно?
ПРАТЕНИКЪТ: Не, госпожо, аз никога не хлопам по вратите.
СЪПРУГАТА: Да не се е случило нещо лошо?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, госпожо.
СЪПРУГАТА: Аз отдавна знаех, че ще се случи нещо лошо.
ПРАТЕНИКЪТ: Мога ли да седна за малко на този куфар?
Пратеникът сяда на куфара като преди това поставя цветята вътре. От
време на време тихо придърпва въжето.
СЪПРУГАТА: Той загина! Моят беден Ханс загина, нали?!
ПРАТЕНИКЪТ: Да, госпожо.
СЪПРУГАТА: И загина не като герой, нали?!
ПРАТЕНИКЪТ: И като герой, и не като герой, госпожо.
СЪПРУГАТА: Умря, ритнат от един кон, нали?
ПРАТЕНИКЪТ: А, не! Не от това, госпожо.
СЪПРУГАТА: Как така? А от какво?
ПРАТЕНИКЪТ: Не, госпожо. Този път не става дума за кон.
СЪПРУГАТА: Имаше ли война, или вече примирие?
ПРАТЕНИКЪТ: Това беше последната атака, госпожо. Победната атака. Врагът
вече бягаше, но той падна точно пред очите на врага.
СЪПРУГАТА: Простреля го вражески куршум, така ли?
ПРАТЕНИКЪТ /придърпва въжето/: Не, госпожо.
СЪПРУГАТА: Намушкаха го вражески щикове ли?
ПРАТЕНИКЪТ: Не, госпожо.
СЪПРУГАТА: Тогава какво?
ПРАТЕНИКЪТ: Не, госпожо. Той просто се спъна и падна. В самото начало на
атаката. Беше в първите редици... Той винаги се хвърляше напред, с първите...
/Придърпва въжето./ Като истински герой. Викаше, ревеше, тичаше, а целият
полк го следваше...Те всички тичаха и ревяха с пълно гърло... Не можеше да ги
спре дори самият дявол, толкова бяха смели и страшни. А врагът се вцепеняваше
от ужас и страх. Вашият мъж тичаше все напред... Понесъл огромното знаме. То
се вееше силно от въздуха и може би заради него вашият съпруг се спъна и падна. Знамето се оказа тежко, натежало от въздуха, и той не можеше да го вдигне,
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а и сам не можеше да стане, защото въздухът тежеше над него и го притискаше.
СЪПРУГАТА: И какво? Той остана да лежи там, на земята?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, да... /С усилие потиска смеха си./ Да-а...
СЪПРУГАТА: А неговите другари?
ПРАТЕНИКЪТ: А неговите другари го стъпкаха с краката си.
СЪПРУГАТА: Как? Неговите другари да го стъпчат с краката си?!
ПРАТЕНИКЪТ: Да, госпожо. Те нямаха никаква възможност да спрат, защото
отзад ги притискаха да вървят напред, да атакуват.
СЪПРУГАТА /с усилие овладява смеха си/: Но това е ужасно! Как е възможно
да се стъпче жив човек?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, така е, но какво можехме да направим? Беше ужасна блъсканица. Толкова народ на едно място. Не можеше да се разбере върху какво и
върху кого стъпваме.
СЪПРУГАТА: Но после не го ли вдигнахте? Тялото му...
ПРАТЕНИКЪТ: Нямаше никаква възможност, госпожо. Но аз донесох обувките
му.
Пратеникът издърпва въжето и след миг се появяват много обувки, мръсни, кални, смачкани, навързани по въжето.
СЪПРУГАТА: Това неговите обувки ли са?
ПРАТЕНИКЪТ: Не, госпожо. Това са обувките на онзи, който го е стъпкал.
СЪПРУГАТА: Ясно. Нищо не разбрах.
ПРАТЕНИКЪТ: Нямах друг избор, госпожо. Това, което остана от него, всъщност остана върху подметките на онзи, който го стъпка. Затова донесох тези
обувки...
СЪПРУГАТА: И какво ми предлагаш да направя с тях?
ПРАТЕНИКЪТ: Тук има десет хиляди обувки... Неговият гроб е там, върху подметките на обувките. Затова ви ги донесох. Изпълнявам заповед от полка. Правете с тях, каквото решите.
СЪПРУГАТА /напълно объркана, задъхва се/: Би ли отворил прозореца? Стана
тъмно.
ПРАТЕНИКЪТ: Ще го отворя, но навън е още по-тъмно.
СЪПРУГАТА: Не, там не може да бъде по-тъмно отколкото е тук.
ПРАТЕНИКЪТ: Както искате госпожо, на мен ми е все едно.
СЪПРУГАТА: Извинявай, ще ми позволиш ли да ти задам един личен въпрос?
ПРАТЕНИКЪТ: Да, моля.
СЪПРУГАТА: Тук мирише ли на палачинки, как ти се струва?
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ПРАТЕНИКЪТ: Не, госпожо. Откъде ви дойде на ума това?
Пратеникът сяда върху купчината обувки.
ПРАТЕНИКЪТ: Фантастично! Само колко са меки. Елате тук. Седнете до мен,
госпожо. Ще трябва да ви дам още един куп указания.
СЪПРУГАТА /пада пред купчината обувки като пред гроб/: О, Ханс! Скъпи
мой!
ПРАТЕНИКЪТ: И така: обувките ще трябва хубаво да се почистят, госпожо. Да
се измият добре, после да се изсушат добре, да се намажат дебело с вакса и
хубаво да се излъскат... Това е направо задължително. Така ще се изпрати покойника по човешки, по християнски.
Съпругата започва да рови из купчината, сякаш търси тялото. От тавана бавно се спуска като огромен грозд ново количество обувки. Светлината
постепенно отслабва.
СЪПРУГАТА /притиснала няколко обувки до гърдите си/: О, Ханс, как са могли да минат през теб и да те стъпчат? Ах, по моя скъп и единствен Ханс!
ПРАТЕНИКЪТ /опитва се да я успокои като я гали/: Не бива, госпожо, не бива
да се измъчвате сега. Няма никакъв смисъл. Мъчно ми е да ви гледам така.
СЪПРУГАТА: Господи, какво ще правя сега?
ПРАТЕНИКЪТ /продължава да я гали и между тях преминават флуиди на
симпатия и взаимно доверие/: Доверете ми се, госпожо, разчитайте отсега на
мен. Аз съм с вас. Винаги ще бъде с вас. Аз също се казвам Ханс...
Гроздът от обувки постепенно ги покрива и погребва.
край
Преведе от румънски: ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ
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Газената лампа
Заесеня. Листата на дърветата се изпъстриха. Дълго след
зазоряване сутрешни мъгли се влачеха над Огоста. Слънцето
плъзваше плахо, колкото да разбута облаците. По небето изплуваха тайнствени писмена, само за посветени. Слънчогледите вече ги нямаше и полето приличаше на стар ръждясал похлупак, обърнат по корем. Земята бавно изстиваше, вечерите
захладняха, щурците замлъкнаха. Само една кукумявка в изоставената плевня до гората още се обаждаше. Дните ставаха
все по-къси.
След Преображение Господне времето се изменя, природата забавя крачка и лекичко ни подготвя за зимата. Има нещо
могъщо в тази промяна на времето, мислеше си Люба, докато
седеше на пейката с малкия си син. Слънцето галеше лицата
им. Тиха радост изпълваше сърцето ѝ.
Дали от тежката селска работа през лятото, или от хубавата
вест, че войната е свършила, но подобно усещане за спокойствие се бе възцарило в цялото крайречно селце. Самолетите
вече не късаха със зловещ тътен небето и не се налагаше хората
да се крият в землянките. Мъжете отмерено прибираха последната реколта и зазимяваха нивите. Жените шетаха из къщите и
когато приключеха работа, се събираха на раздумка на пейката
пред Любината къща в подножието на боровата горичка. Взимаха хурките и довършваха къделите си на седянка в сладки
приказки.
Така беше и в онзи мек септемврийски следобед. По телеграфните жици като броеници се редяха последните лястовички. Всеки момент щяха да поемат към топлите страни. Паяците
висяха самотно в мрежите си, между прозорците се търкаляха
кухи мухи, котките мързеливо се изтягаха по слънчевите кьошета. Всички живи твари се радваха на циганското лято. Жените
плетяха дебели фланели за зимата, която скоро щеше да засипе
равнината с бялата си пелена. В блажено умиротворение минаваха часовете през есенния ден.
Неусетно слънцето се катурна зад боровия хълм и денят посивя. Жените една по една си затръгваха. Мъжете скоро щяха
да се върнат от къра. На пейката остана само Люба. Малкият ѝ
син си играеше на войник, залягаше и се криеше около дудовете1 пред къщата. Люба доплиташе вълнения елек, когато откъм
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гората се дочу пращене на съчки. Три едри фигури се промъкваха между дърветата – трима мъже с униформи.
Немци! Като ги зърна, малкият се стирна1 и се сгуши в скута на майка си. Люба
изпусна плетката и онемя! Войниците се приближиха към нея, а тя прикри очичките на малкия с изпотената си разтреперана длан.
Един от тях се приближи, клекна и свали фуражката си.
- Мадам! – рече с равен тон. Люба го погледна в очите. Кристални сини очи, в
които жената прочете молба. По челото му се редяха ситни капчици пот. Лицето
му се бе сгърчило в болезнена гримаса. Люба погледна към другите двама – те
също чинно свалиха шапките си. Изглеждаха изморени и недохранени. В този миг
страхът ѝ отстъпи на състраданието.
„Толкова ли съм глупава, че да помисля тези момчета за убийци!“
Отвори малката дървена портичка и пусна чужденците в двора. Побърза да
извади вода от герана. Немците се измиха и напълниха манерките си, а Люба
пренесе на масата под лозите каквото се намираше – сиренце, лучец, домати.
Като хапнаха набързо, офицерът измъкна от торбата си смачкана карта и забоде показалеца си върху река Дунав. Войниците искаха да преминат Дунава и да
продължат към Германия. Жената кимна, заведе ги до плевнята, като им показа
къде да се скрият. Преди да излезе, направи жест да кротуват. След малко мъжът
ѝ Първан се прибра от полето.
Разпрегна верния си кон и опря чело ò неговото. Вихър тропна с крак и изпръхтя. Вихър не беше обикновен жребец – в погледа му имаше благородство, изпълващо го със силна аура. Едър сив кон с гарвановочерна грива и гъста опашка. Но
най-удивителното бе големият бял кръст на гърдите му, който го превръщаше в
митично създание - кръстоносец, роден с мисия.
Първан напои коня и му сложи сено. Помилва Вихър още веднъж и тръгна към
къщата. Люба придърпа мъжа си и му разказа всичко. Говореше тихо, почти шепнешком.
- Трябва да им помогнем, Първане! - умоляваше го тя, докато стискаше с двете
си ръце здравата китка на мъжа си. – И те сърце носят, и те майки имат. Ако ги
хванат, ще ги разстрелят или ще ги натикат в лагери, където ще загубят младостта
си. Помогни им, Първане, закарай ги до Дунава - говореше майчински тя. Гласът ѝ
се снижаваше все по-тих, безсилен...
Мъжът слушаше безмълвно със смръщен поглед. Накрая дръпна ръката си и
без да каже и дума, се насочи към оджака2. Люба седна смълчана под асмите.
Майчиното ѝ сърце бе изпълнено с печал. След малко Първан излезе и забърза
към плевнята. Носеше голям плетен чувал. Люба прибра малкия вкъщи и занаднича през схлупеното прозорче. Чуваше само ударите на сърцето си. Навън се
свечеряваше, от гората долитаха звуците на нощта.
След малко Първан излезе – носеше пълния чувал към къщата. Отвори вратата
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и прошепна:
- Скрий тия военни униформи в мазето, после ще мислим какво да ги правим.
И приготви някаква храна за из път. Като мръкне, тръгваме към Дунава.
После отиде и напълни каруцата с люцерна. Впрегна Вихър и зачака. Не след
дълго месечината се показа на небосклона. Меката ѝ светлина посипа всичко наоколо. Кукумявката се обади, значи беше време да тръгват. Люба донесе храна и
почака да се сбогува. Първан свирна на войниците. Тримата излязоха предрешени във вехти селски дрехи. Люба за миг се усмихна. Немецът със сините очи спря
и я погледна. Пак ѝ стана мъчно. В очите му Люба прочете истинска благодарност
– искрена и чиста, каквато беше виждала само в очите на децата. Германецът извади немска газена лампа от мешката3 си и ѝ я подаде.
- Бите, бите!
Жената протегна ръце и насълзена взе лампата. Офицерът се напъха под люцерната в каруцата при другите двама. Първан заби дървената тризъба вила в
купа и подвикна на Вихър да тръгва.
- Дий! – Конят изцвили.
Каруцата се понесе към Дунава. Люба се прибра и запали газената лампа. Малката стаичка замъждука. Малкият ѝ син спеше на миндера. В огнището попукваше
цепеницата. Някъде пролайваше куче. Жената седна до детето, взе плетката и
продължи вълнения елек. Нощта щеше да е дълга.
Минаха години. Малкият порасна, възмъжа. Стана офицер. В една слънчева утрин през септември подреждаше мазето. В някакъв долап зад рафта с бурканите
намери стара газена лампа. Избърса праха и видя надпис на немски. Година на
производство – 1944 г.
Люба седеше на пейката пред къщата и доплиташе поредния чифт вълнени
чорапи. В краката ѝ се търкаляше голямо кълбо прежда, с което едно малко черно
коте си играеше – протягаше лапичка и драскаше кълбото.
- Пъс, бе! – Току го подритваше жената. Синът ѝ, майор Живков, седна до нея.
- Намерих в мазето един стар фенер.
Явно беше време да му разкаже онази история...
- Какво е станало с немците, майко?
- Баща ти ги откарал до Дунава. Скрили се в гората, а той намерил рибар, който
склонил да ги прекара на отсрещния бряг през нощта. Но в замяна поискал Вихър.
- А татко как се прибрал?
- Пеш, синко. Няколко дни ходил от Дунава до село…
Колкото и дълго да стоят в прахта, някои истории не си отиват никога.
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ПОЛИГЛОТИ

Баща ми обичаше югославяните, както се наричаха тогава
съседите ни, не само заради песните им и вкусните им емоции
на маса. Обичта на баща ми към тях си имаше предистория.
Когато служил войник, частта му била изпратена в Беломорието, в Кавала. Там, на брега на морето: "синьо, синьо, та синьо" /когато нещо е толкова несравнимо, е сравнимо само със
себе си - има и такива хора!/, се влюбил в една нежна сръбкиня. И когато го карах да ми разкрива любовите от младите си
години, той ми разказваше за нея по следния начин:
- Тя ми говореше на един такъв мек, вкусен, а бе - сладък
език: "льюбав", "волим те" - как да не се влюбиш в нея, в езика
ѝ, де - оправдаваше се баща ми, сякаш любовите преди брака
можеха да бъдат също изневяра на майка ми, а той не искаше
да ни оскърби по никакъв начин.
- Освен че беше красива и много пееше. Не говори, а пее...
Ти я питаш нещо, тя ти отвръща с песен - кръшна, звънка и ти
неусетно запяваш заедно с нея. И после - хайде в облаците! А
тя все вика: Йо, йо, До̀бре!
/баща ми се казваше Добрин, но това До̀бре, той го приемаше като оценка за летенето им в облаците/.
- Какви облаци? - питах нарочно аз.
- Всякакви облаци имаше тогава там - облаци от пясък, от
сено, от пух и въздишки, от трева и думи - всичко ставаше на
облаци, когато бях с нея...
Въобще, баща ми обичаше и облаците, освен езиците и
КАТЯ
може би затова когато чуеше: "Я кажи ми, облаче ле бяло" в
ВЛАДИМИРОВА едни по-напреднали години, насълзяваше се, че и плачеше
дори. Но не само за песента...
Разбира се, войнишките любови на баща ми не свършваха
със сръбкинята, която беше от преди войната. В края на Втората
световна, той участвал, вече като мобилизиран в Първа българска армия, като радиосвързочник лично на генерал Стойчев /
Ах, какъв генерал беше: напет, на бял кон, всички - пешаци, той
- на кон. Като кадем му беше конят! Куршумите се разбягваха около него, като вода около носа на кораб. А аз тичам след
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него, с радиостанцията и така и мене ме пази този кон... Така че след жените,
обичам конете, е и кучетата, разбира се, а тебе - най-много!/
И тогава минават през Унгария. Но истинският, войнишки живот на баща ми е
друга история. Сега разказвам за войнишките любови, защото войните и страха от
смъртта са най-големият афродизиак за мъжете. А и за жените.
Този път унгарките бяха взели акъла на баща ми с техния загадъчен, шепнещ
език: "серетем" и "егеш шегедре" и с още по-загадъчния начин да обичат особено
стройните и красиви български войници, на които раздаваха скришом "чоколом"
/целувки/.
Ама да не си помислите, че от някакви други подбуди баща ми си падаше
по чужденките - той просто беше подсъзнателен полиглот: егеш шегедре, което означава буквално "до дъно!" той разбираше не като наздраве, а като таен
знак на унгарката, че го харесва как говори унгарски. И тя веднага започвала
да му преподава как се казват частите на тялото: ръка, сърце... И взимала ръцете му, които той и без това не знаел какво да ги прави от толкова много красота и нови думи и ги слагала право на сърцето си, скрито под разцъфтялата
ѝ... рокля.
Баща ми беше евфемист, без да го знае, но не искаше да изпада в буквализъм
пред мен, филоложката. Серетем, чоколом - повтаряла унгарката и той повтарял
с нея докато научил и този също сладък език...
Но да се върнем на братята македонци.
Вече женен и с две деца, баща ми отива на един мач в Скопие на неговия любим отбор, който трябвало да играе с Цървена звезда. И там се запознава с един
македонец – Никола Манев, който се оказа, че си е от български произход и поради това го били привиквали доста често в тяхната полиция, карали го да си сложи
едно "-ски" след фамилното име, за да е по-сръбско, но той не само че отказвал
категорично, но и напук често пътувал до София. Колето, както му казваше баща
ми, беше и голям комбинатор за печелене на пари. Даже и така се запознават,
като продава на баща ми билет за мача, защото предвидливо е бил купил преди
повече от месец достатъчно билети за такива, които идват в последния момент.
Е, на малко по-висока цена, но това нямаше никакво значение за баща ми и за
Колето, които впоследствие станаха големи приятели. И Колето започна да идва
по няколко пъти в годината у нас на гости сам или с фамилията си - жена и син,
които с времето ни станаха почти роднини. Колето, който иначе работеше като чиновник в някакво министерство, винаги носеше за продажба разни дефицитни в
онова време за София стоки, като хубави обувки, дрехи, козметика. Продаваше ги
и с печалбата отиваше по разни български санаториуми да се весели когато беше
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сам (сигурно защото и той беше напълно осъзнат полиглот и искаше и на него да
му говорят на сладък български език). И самотните хубавици от санаториумите,
известни с възбуждащите си минерални води, го учили, учили, но той все ненаучен идваше пак и пак в България.
Колето беше българофил (и българкофил) и това не се харесваше в Македония
по онова време. Сърбите водеха яростна антибългарска пропаганда, но хора като
Колето знаеха истината за историята ни и с македонски инат отстояваше българския си произход...
Но това анти-българско настроение заварих и аз когато отидох на гости на приятелите ни в Скопие.
Бях завършила гимназия с изучаване на френски език (това има значение понататък за разказа) и ето ме в Скопие, за който град бях чувала само разкази от
баща ми. Синът на Колето, Митето се беше върнал скоро от Англия - тогава югославяните имаха свободен режим за пътуване на запад и гледаха на българите
високомерно от висотата на привилегиите си, но не и тези наши приятели. В Англия беше изучавал езика - и той имаше наследствена обремененост по отношение на езиците. И преди моето идване беше изпратил една англичанка, която им
била дълго време на гости. Митето беше художник и имаше много приятели, с
които искаше да ме запознае - ние с него се чувствахме като братовчеди от годините гостуване в София. Имаше си и приятелка – Гордана, за която впоследствие
се ожени, но тогава все още бяха гаджета. И именно с тях двамата измислихме да
се представя в началото за французойка пред неговите приятели, които недолюбваха българите. Френският език не ми беше проблем и скоро неговите приятели
бая хлътнаха по мене (а това беше и част от плана ни). Надпреварваха се да ми
показват забележителностите около Скопие със скъпите си западни коли - всички
те бяха деца на замогнали се родители - кой от гурбет по Европа, кой от личен бизнес в либералната към частната практика по това време Югославия. Като използвах тяхното предразположение към мене, във всички тези наши срещи по скъпи
ресторанти, барове и луксозни магазини, каквито имаше тогава в Скопие, аз им
разказвах как се връщам от една екскурзия в България и на френски им говорех
суперлативи за тази страна... Те ме гледаха недоверчиво и даже малко разочаровани се опитваха да прехвърлят разговора на друга тема, но преди това добре се
заканваха на българите, като псуваха на македонски, като мислеха, че не ги разбирам. Така дни наред аз им печелех доверието с различни разкази за Франция, но
винаги успявах да вмъкна и нещо за България, по един или друг повод, въпреки че
те всеки път си псуваха. (Най-голямата енциклопедия в света по ругатни и псувни
е написана и издадена на сърбо-хърватски, как да не псуват?).
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Затова им казвах, че когато съм чела във френски източници историята на Македония преди да дойда в Скопие на гости, съм разбрала, че те винаги са били
част от българската държава, както сега са част от Югославия... Леле, леле какво
следваше!... Но това беше само мимоходом вмъквано в различни наши разговори за модните рок групи от Франция, Англия и света, от които всички млади хора
се интересувахме по онова време. И между песните от Бийтълс, Ролингстоунс, Адриано Челентано, Жо Дасен, които харесвахме тогава, те се влюбваха в мене, но
аз играех по плана ни. До деня на моето заминаване ние не стигнахме дори до...
чоколом. Но планът, който бяхме замислили с Митето и неговата приятелка успя
да се реализира: влюбване на всички негови приятели в мене! Това, разбира се,
ми харесваше и ме вдъхновяваше за финалната вечер. А тя съвпадна с рождения
ден на Митето. Цяла вечер пак говорихме за какво ли не по света. Неговите приятели тайно с очи и с ръце ми показваха, че вече сме много близо до излитането,
но аз ги охлаждах, после пак разгорещявах и не спирах един по един да ги окуражавам, докато виното и песните ни вдигнаха високо, високо... Тогава с Гордана
донесохме тортата, загасихме лампите, за да светнат свещите и когато Митко ги
духна, аз и Гордана запяхме "Хубава си, моя горо" на български. Бавно и на два
гласа ние изпяхме цялата песен и гледахме как лицата на приятелите на Мите-то
се изопват и замръзват. През цялото ми гостуване аз успях на всеки един от тях да
внуша, че ще дойдат във Франция и ще ми гостуват дълго и напоително. И те вече
живееха с фантазиите си за мен.
А сега те идваха на себе си и докато слушаха песента на чист и сладък български език, разбираха, че падат от високо.
Станаха и мълчаливо-яростни си излязоха.
Завинаги!
Българската ми чест беше отмъстена.
Но наследственият полиглот в мене тъгуваше - нямаше серетем, нямаше льюбав, нямаше облаци...
А можеше!
О, колко можеше...
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ЗАДУШНИЦА
- На, чети – отецът ми подава телефона. Излязъл е цивилен от
близката си свещеническа, семейна квартира. Черните му кожени сандали мязат повече на калугерски чехли, а и с тоя чорап…
Преди малко съм донесъл втори коняци. Вън пред барчето, на
масичките, сме малцина – ние двамата и още две дежурни пиянки, които поредна вечер водят някакъв си техен спор, говорят
шумно и аха да се сбият. Единият държи на каишка безпородно
куче, което ме гледа любопитно с наострени уши като покриви
на скандинавски бунгала, привикнало на пиянство и безразлично към упадъка на стопанина и компаньона му по чашка.
Зачитам на глас...
10:00 Георги Валентинов Пройков, 47 години
11:00 Стефания Цонева Милева, 91 години
12:00 Антъни Спасов Спасов, 12 години
Спирам да чета. Продължавам да гледам списъка. Нататък
има още имена.
- Всеки ден получаваме от Митрополията утрешния график. И
това са само онези, чиито роднини са пожелали опело. И това е
само за Орландовци. Има още няколко списъка.
Тишина. Дори онези двамата сърбат мълчаливо. Някой по
етажите отгоре тупа килим.
- Поне падат кинти… – вдигам очи от телефона и му смигам.
- Така е – отговаря той в чашата и отпива.
Кучето ме гледа. Всмуквам от цигарата и гледам шафранения
ѝ край. Като подранила светулка във вече виолетовия въздух.
Всмукването се чува като шепот на неприсъстващи.
- Страх ме е от умирането, отче.
- А, споко, и мене.
Наплив от коли. Едва се разминават. Нервни маневри. Засичат
се и почти си чукват броните. Сподавени клаксони и полуизречени псувни. Паркингът пред арката на входа прилича на поднебесен салон за автокино, но без филм. Вместо опънатото бяло
платно – надписът „Централни Софийски гробища“. Чува се как в
някоя от десетките каменоделни клинът рони мрамора. Нататък
– как кирка бразди пръстта. Прекопават гробовете, садят цветя.
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Слягват купчината от скорошно погребение. Тъпчат я с крака като в древен племенен, шамански танц. Редят бордюри. Раздават се пластмасови поменни кутии. В
тях – клисаво парче питка, житце, лимонена резенка, двойка хрущялки, арменска
сладка, шоколадова бонбона. Още на първа линия, в самото начало на централната
алея, двама мургави гробари са напрегнали жилести шии и бавно спускат на въжета
ковчег в прясно изкопаната и рохка земя. Мрачно представление за пристигащите.
Погребенията не секват и в този ден. В смъртта няма знаменателност, има ред.
Смъртта е екселска таблица. Бездушен конвейер дори на Задушница.
Ани умря от рак. Той първо завладя белия ѝ дроб. Сетне – цялото тяло. Накрая тя
беше повече рак и по-малко тяло. Наистина заприлича на жълта стафида. Нямаше
си никого вкъщи.
Дългата и тясна сграда до Ритуалния дом – ковчег на змия, изпънала се във вечността. По протежението ѝ – пътека между множество остъклени отделения. Ниши.
Като кабинети за разпит в полицейски участък.
Като витрини на проститутки на улица с червени фенери.
Като високотехнологичните гнезда с полуживи окабелени хора, от които Машините в „Матрицата“ черпеха сили и енергия.
Тук зад стъклата също има хора, но изцяло и безостатъчно мъртви. Трупове в
ковчези, опасани от трупове на цветя. И двете – в начална фаза на разлагане. Макиажът и панделките вършат работа. Погребалните агенти и цветарките са земни
богове, защото бизнесът им е да задържат още малко иначе вече извлечения живот. Ако това е шантав мол с витрини, на входа могат да сложат неонов надпис: „Да
живее умирането!“
Защото тук единственото, което живее, е Смъртта. А Животът е парадокс. Тук и
навсякъде.
Близките на покойниците минават да се сбогуват. Подранил съм преди нашата
си смърт, която ще бъде отбелязана ритуално след двайсетина минути. Предварително съм се осведомил от изнесен отпред списък за номера на съответната кабинка:
¬Номер 12 – Анита Даркова Вълчанова, 61 години
Смъртта е екселска таблица. Пристъпвам в нишата.
Милата Ани. Единственото красиво е липсата на болка. За първи път от сума ти
време виждам лицето ѝ неизмъчено. Очертанията на черепа и приживе все така
се провиждаха през все по-изтъняващата плът. Нелепа перука, само за да покаже,
че и суетата е смъртна. Пъстър ален гердан, все едно на него са нанизани черешките-хрущялки, събрани от кутиите за помен навън. Като си ги подаваме после, ще
си спомняме за прегръдките ѝ. Как тези хрущялки ни убиваха в тях. Но това беше
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приятно убиване, най-сладката смърт. Тя прегръщаше и убиваше наред.
Преди три седмици я заведох в храма при отеца. Да се изповяда, а на другия ден,
на литургия, да се причасти. Или дори още тогава – със сухи, запасни Дарове. Беше
маломощна като привидение, едва я крепях, все едно връщах дреха от химическо
чистене. Беше преминала поредната безсмислена терапия. Заварихме небивало
оживление в черквата. Отецът само ни каза, че почва сватба и да изчакаме.
Седнахме да чакаме на съседни стасидии в притвора. През вътрешната арка с
разтворени крила на двойната врата наблюдавахме Тайнството като през монокъл,
застинала повърхност на плитко планинско езеро, като през детски очи.
В началото младите и красиви младоженци бяха току до нас, в западната дълбочина на храма. Пред тях имаше малка масичка, а на нея – пръстените. Отецът
благослови обручаващите се, даде им по запалена голяма свещ и почна да кади.
Погледнах Ани. Тя беше затворила очи и сякаш вдъхваше воала на невестата.
Отецът трижди обручаваше младоженците с пръстените над главите им – малки
нимбове, които предстояха да се уголемят в благодатния подвиг на брака. Поставяше
ги на пръстите им, а кумът ги разменяше. Ани гледаше сухата си вече мъртвешка ръка.
Започна същинското венчание. Обручените пристъпиха към вътрешността на
храма. Отецът вървеше пред тях с кадилницата и казваше:
… Ти ще ядеш от труда на ръцете си;
Блазе ти, ще добруваш!
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза;
Синовете ти – като маслинени клони около твоята трапеза.
Хорът припяваше кратко и красиво след всеки стих. Ани мърдаше неспокойно в
дървения си пезул. Стасидията се превръщаше в ковчег.
Онова, което преди малко беше с пръстените, сега се случваше с венците. Когато
двамата се обръщаха един към друг, за да сверят, че всичко това действително се
случва, профилите на младите им лица заблестяваха в пасхална светлина. Ани скочи
като дълго потискана пружина в току-що отворена кутия. Извървя притвора и излезе. Тръгнах след нея.
В ритуалната зала, три седмици по-късно, звучеше дежурнaта траурна класика,
а някаква служебна жена говореше с насилен патос от почти политическа катедра:
„Събрали сме се днес да изпратим в последния ѝ земен път обичната ни Анита,
която през целия си живот беше пример за всички нас с трудолюбието, почтеността
и честността си…“
Никога не се научих да издържам този фарс. Мернах я за последно в ковчега и си
тръгнах. Вечерта с отеца си допихме коняците и се прибрахме по квартирите.
Чакахме списъците.
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БЛИКОВЕ
ЗA БОГДАН БОГДАНОВ – ЛИЧНО, МИМОЛЕТНО

Трябва да започна с това, че отдавна, сякаш винаги съм го
ценял като вещ изследовател на античната култура, към която
имам също така отдавнашно, необяснимо с никакъв прагматичен аргумент привличане. Притежавам комай всичките му
книги, още като студент започнах да ги купувам и чета, с други
впоследствие и със закъснение съм се сдобивал от антикварните книжарници (някои от тях – дълго след прочитането им и
подробното им конспектиране).
Но непосредственото хрумване да напиша този текст е един
отдавнашен имейл (от преди 17 години), който открих, запазен
в харддиска на един още по-стар, всъщност първия ми компютър. Наскоро той бе издъхнал, както се казва, от собствената си
смърт подир близо двудесетилетна вярна служба все още напълно здрав, просто поради прекратяване на софтуерната поддръжка (или какъвто и да е правилният термин в случая). Преди
да го изхвърля до контейнера за смет, бях свалил харддиска му
и го бях отнесъл да прехвърлят съдържанието му на DVD. Сред
файловете се оказа и въпросният отговор на проф. Богданов на
мой имейл, с който го молех да консултира моя студия, частично
отнасяща се до орфическата проблематика ("Безсъници", или
хтонът на модерната душа. Орфически субстрат в късната Яворова поезия”). Дълги години тя остана непубликувана поради
значителния си обем, докато накрая излезе в три поредни броя
на сп. „Философски алтернативи” (2014, № 2, с. 93–112; № 3, с.
32–52; № 4, с. 104–121). Препрочитайки имейла (който предвидливо бях презаписал на отделен файл), си спомних, че по
това време се намирах във Виена, където усилено привършвах
работата си върху въпросната студия, затрупан от конспекти на
траколожки и орфически изследвания, предварително направени в София, сред които и на важната книга на проф. Богданов
„Орфей и древната митология на Балканите” (1991). Понеже
това беше специфична материя, в която, въпреки прочетеното
и конспектираното, не се чувствах докрай уверен, най-малкото
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що се отнася до фактическата коректност, бях писал на проф. Богданов дали би
приел да прочете и консултира неокончателния вариант на студията ми и след утвърдителен отговор от негова страна му я бях изпратил. Въпросният имейл, който
бях решил да запазя, за да ми е пред очите, докато нанасям последните редакции,
представляваше отговорът на професора.
Ще си позволя да го цитирам целия и без никаква промяна тук, всъщност да
го прехвърля по метода copy–paste. Правя го най-напред по технически причини
– просто за да не се загуби (защото няма нищо по-крехко от електронния текст;
неговата материя е по-ненадеждна дори от хартията), а след това – защото за мен
той има и определена сантиментална стойност. Подчертавам: лично за мен; имейлът едва ли ще притури нещо ново и важно към образа на големия елинист и интелектуалец (за това предостатъчно свидетелстват далеч по-достойни текстове),
макар че при по-внимателно четене и този некратък имейл е обагрен с известна
характерна маниерност, която може да е резултат и на делова небрежност (всички
знаем как обичайно се твори този „жанр”), но със сигурност носи и нещо от реторичния, а и поведенчески стил на автора си. (Съдържанието, както и конкретните
критически бележки по текста не коментирам – те са очевидни.)
Ето го, както казах, по метода copy–paste (позволих си само оправянето на две
елементарни печатни грешки и техническо удължаване на две тирета):
6.01.2010
Уважаеми господин Антов!
Забавих се, за което моля да ме извините. Отначало ми се стори, че текстът няма да ме затрудни. Но колкото по-взряно го чета, толкова по-трудно
става. Ходът на мислите ви е труден за критикуване, сложно аргументиран, с
удивителни терминологични построения. В един вид равняване с подобни анализи, чужди и ваши, а и на текстовете, които анализирате, сте постигнал
наистина трудно за «атакуване» слово.
Ще си позволя три бележки.
Първата е филогическа отметка. Хтон е именно хтон и не бива да бъде
тук-таме и хтонос (род. пад). Прилагателнотото «Дионисовски» не е редно
да става «Дионисиевски». Дионис, името на бога, прави на български Дионисов.
Дионисиев е от Дионисий, което е име на човек на старогръцки.
Втората и третата бележка са теоретически и ни най-малко не претендират за критика в тесния смисъл на думата.
Втората бележка. Разгръщате в работата си, лека-полека, подробен съдържателно-смислов анализ на «Песен на песента ми», а и на други стихотво-
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рения на Яворов. Не се съмнявате, че литературната творба гради цялостен
свят-място за движението в него или за разбирането му от различен или сливащ се с него субект. Аз също не се съмнявам. Но бързате към общото значение на текста и се занимавате повече с разликите между него и други текстове и контекстовата прилика между тях. Общото значение и протичането на
един текст според мен не съвпадат. В текста, от една страна, се трупат
синонимни твърдения за все едно и също, но, от друга страна, нещо се променя, променят се и светът, и особеният пълен субект-душа-аз. Смятам, че
можете по-убедително да защитите изводите си, ако различите в анализа си
едното от другото. Още повече че второто е текстово протичане-промяна
на едни или други основните елементи, но е проявено и като лирически сюжет.
Именно изследването на този сюжет като случване на промяна ви отвежда
по-нататък към хоризонта на орфизма.
Третата бележка е за орфизма. Темата преди години беше модна. В моята книга за Орфей се опитах да въведа уточнения, като оставя определени
въпроси по-отворени отколкото това се допускаше тогава. Убеден съм, че изследването ви ще спечели, ако омекотите в него идеята за истина и наука,
както и идеята за орфическия субстрат в късната Яворова поезия. Българската картина на орфизма е много повече вярване и идеология отколкото наука.
Металитературността на построенията на Яворов в тези наистина велики
стихотворения напомня метанаучността на съвременните обобщения по
темата за орфизма. Сродството обаче е поради основанието, че човешките
идеологии не са особено много. Затова и, когато някой като Яворов напуска
предишната си идеология, той естествено влиза в тази, която сам показвате
колко много прилича на други. Т. е. говорейки за орфизма, говорим за идеология.
Което говорене би било по-успешно, ако не става по вторично идеологичен начин – било с вяра в орфизма, било с вяра в науката, която установява истината за тази истина.
Въпросът е обаче за литературния текст. В репрезентацията, която прави, добрият литературен текст мисли особено – истините му са по жизнен
начин повече, свързани в особената констелация на този текст. Оттук и внушението на моята втора бележка по-горе – да не се изравнява изказаната в
«Песен на песента ми» вероятно по-сложна истина с една или друга по-проста
контекстова.
Дано казаното да ви послужи.
С поздрав
Богдан Богданов
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Не се съмнявам – още повече днес – в основателността на професор- Богдановата критика на моята основна теза; нямам съвсем ясен спомен в каква степен
съм се съобразил с теоретичните забележки и препоръки по същество (извън филологическите отметки по първата точка), но едва ли тази степен ще да е била
голяма, защото на този етап студията беше вече в почти напълно завършения си
вид, непозволяващ радикални промени на такова равнище (извън отказа от публикуването ѝ изобщо). Но критиката имаше, вярвам, принципно значение за мен
в по-нататъшната ми работа – не само върху Яворов. (Освен всичко друго, дължа
това обяснение и поради факта, че текстът ми бе публикуван със задължаващата
благодарност под линия към проф. Богдан Богданов „за някои уместни забележки
и препоръки към настоящата студия, с която той имà любезността да се запознае
в един неокончателен вид” – бележка, която му вменява повече отговорности към
тезата ми от онези, които той реално е поел.)
И точно тук е мястото да вметна (изтъквайки очевидното), че всъщност основен аргумент да се реша да публикувам целия този епистоларен казус е общовалидното значение, което имат някои от изказванията на проф. Богданов, напълно
извън обстоятелството дали и доколко в работата си върху студията си аз съм се
съобразил с тях.
Трябва да добавя, че това беше първият ми – изцяло задочен – контакт с проф.
Богданов. Но малко след това имах случай да се запозная лично с него. (Това стана, ако не се лъжа, в Института „Сервантес” при представяне на превода на негова
книга на испански език.1) Веднага си спомни епистоларния ни контакт по повод
на „късния” Яворов, а покрай него – вероятно и други мои текстове, които беше
чел тук-там в научната периодика. И – няма да забравя спонтанната му реакция,
когато му се представих: че изглеждам напълно различно от представата, която
текстовете ми внушавали. В какъв смисъл, тутакси попитах и аз с неовладяна спонтанност. Ами текстовете ми, поясни той, звучали някак остро и твърдо, пък аз съм
изглеждал добър и мек човек (ако не самите думи, то общият смисъл беше приблизително такъв).
Накрая да изтъкна, за да предотвратя всякакви погрешни четения на този малък спомен, че въпреки казаното по-горе, той има стойност преди всичко за самия
мен – най-вече емоционална, пък и фактическа; едва ли е някакъв фундаментален
влог за дообогатяване на образа на този значим интелектуалец, още повече, че
има толкова много хора, които много по-дълго и много по-богато от мен са общували с него и със сигурност биха могли да споделят далеч по-значими свидетелСправката в Уикипедия показва, че това ще да е било през 2010 г., а въпросната книга е „Modelos
de realidad. Desde la lectura de los clasicos” (рresentacion Grergorio Luri Medrano), Coleccion Onoma 5,
Axac, 2010.
1
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ства от това общуване. Надявам се да го направят. Но за мен – не само в този случай – тъкмо малкият спомен е важен, мимолетното озарение, единичната случка,
една дума ли един жест, запаметеното изражение на лицето...
Всъщност, ако уедрим перспективата – факт е, че при продължително, всекидневно и близко общуване с определен човек картината се изравнява и потъва
в някаква обща небулоза, в която се размиват всички по-определени контури
(мемоарната литература е пълна с такива случаи); точно обратното – едно-единствено впечатление, плод на един-единствен контакт, винаги се врязва с неразрушима от времето категоричност; то обладава особена свежест, която е не само
свежест на впечатлението, но и на самия обект.
17–18. 02. 2018
СРЕЩИ С ДИМИТЪР ЗАШЕВ, ФРОНТАЛНИ, ЗАКЪСНЕЛИ, СЛУЧАЙНИ

Житейските ми дири се кръстосаха, както се казва, с Димитър-Зашевите някак
неочаквано, случайно, но с настойчивост, която ме кара да ги подредя в цялостен
и, за съжаление, вече приключен разказ подир неговата ненавременна, не съвсем ясна и донякъде мерзка кончина в началото на 2018 г. (Под „мерзка” имам
предвид известните и не съвсем известни обстоятелства около нея и ролята на
един небезизвестен, някога обещаващ млад литератор.)
Първата и единствената ми лична среща с философа се състоя на една конференция за Константин Павлов в НБУ. От запазената програма лесно установявам
датата – 31 октомври 2008, само месец след смъртта на поета. Конференцията се
провеждаше в малка заличка нейде в покрайнините на лабиринтообразния корпус на сградата, на партера около библиотеката. Сред немногобройната публика,
насядала околовръст покрай стените на помещението, зад гърбовете на участниците (на свой ред заели места около голяма „кръгла маса” в средата), беше и дъщерята на поета – млада жена в траур с бледо, посърнало от скръб лице; беше,
според респектиращото представяне от Михаил Неделчев в началото, и Димитър
Зашев, когото до този момент смътно знаех само по име от отделни публикации. –
Щях да запомня тази единствена среща, защото тя се състоя под формата на нещо
като малък, но фронтален сблъсък помежду ни, съвсем неискан от мен, разбира
се. Поводът беше едно твърдение в доклада ми за поезията на Константин Павлов
– всъщност основната ми теза. В едро резюмиран вид изречението гласеше, че тя
е напълно синхронна на европейския интелектуален опит в актуалния контекст
на своето време, на епохата – 1960-те години; с отделни свои страни тя разгръща
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едновременно екзистенциалистки мотиви, идеи, съредни – и може би в някакъв
смисъл отражения – на ставащото по същото време отвъд Желязната завеса (изтъквах конкретни примери и аргументи за това), а чрез други свои страни (също
подкрепени с аргументи) се явява самороден аналог на постструктуралистките
тенденции в западната култура и литература по това време – аналог, спонтанно
избликнал от конкретната българска соцреалност. (Тази теза, важна за мен, е разгърната в няколко статии – или няколко варианта на една статия, чийто първообраз е докторската ми дисертация от 2005 г., resp. вторият том на изследването
ми върху генеалогията и спецификата на българския постмодернизъм, все още
непубликуван. В най-близкия до въпросния доклад вид тя може да бъде намерена
в сборника с текстовете от конференцията: „Константин Павлов в българската литература и култура ”, 2009.) След края на доклада ми, по време на обичайната дискусия, човекът с очилата, представен от М. Неделчев като Димитър Зашев, поиска
думата и енергично, дори настървено опонира, че е несъстоятелно да се твърди,
че една поезия може да е едновременно екзистенциалистка и постструктуралистка. Нямам спомен дали отговорих, за да защитя и доаргументирам тезата си; вероятно не съм, защото това, което помня, е че самият Пламен Дойнов, основният
организатор и водещ на конференцията, опонира на изказването, вземайки моята
страна. Съпротивата на философа, макар и все така енергична, беше кратка и толерантна, напълно в рамките на добрия академичен тон.
Оттук насетне моят сюжет с Димитър Зашев продължи задочно, но без да изгуби интензитета си. Следващата пресечна точка в него щеше да се окаже Хайдегер.
Тогава все още не подозирах, ала се случи тъй, че доста години по-късно, около и
непосредствено след смъртта на Зашев, за която сред мнозината ни общи познати
и приятели циркулираха неясните и нелицеприятни слухове, за които споменах, се
увлякох някак неочаквано, но дълбоко и съдбовно от Хайдегер, и преди всичко от
„втория” Хайдегер, след знаменития поврат (die Kehre). Правя това уточнение, за
да подчертая относително слабото си съпричастие към хауптверка „Битие и време”, чийто небезспорен, а в определен академичен смисъл дори скандален превод на Зашев, се бе появил междувременно. Впрочем точно така – небезспорен
– го определях и аз в изследването си върху Емилиян Станев и Хайдегер, което,
тъй да се рече, беше първопричината да се захвана по толкова всеотдаен начин с
Хайдегер и материализация на усилията ми. (Още по-късно, когато монографията
ми беше вече публикувана, а междувременно се бе появил и вторият превод на
Цочо Бояджиев, щях да открия дискретния чар на Зашевия, честната и открита
борба на преводача с бездните на Хайдегеровата мисъл и Хайдегеровия език, с
бездните на немския език изобщо – усилия, видими в самия превод, но за които и
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сам преводачът ни е оставил вълнуващо свидетелство.2)
Случи се така, че в разгара на работата ми върху книгата – някъде през 2018
г. – в една антикварница на „Граф Игнатиев”, която често посещавах (тя вече не
съществува на това място, изчезна малко след това, по време на епическия ремонт на „Графа”) попаднах на няколко тома на Хайдегер от знаменитото пълно
издание на Виторио Клостерман. Купих си по-голямата част от тях – онези, които
в най-голяма степен се отнасяха до проблема, върху който работех, плюс още два
други тома: издание на „Битие и време” на Макс Нимайер (1986) и едно изследване на верноподаника Гадамер върху Хегел, Хусерл и Хайдегер (т. 3 от събраните
му съчинения на друго тюбингенско издателство – J. C. B. Mohr)... Когато вкъщи
разглеждах и щудирах закупените томове, в някои от тях открих множество маргиналии в полетата около текста, гъсто изписани с молив, подчертавания, възклицателни и въпросителни знаци... Ставаше ясно, че тук е четено интензивно, активно, в диалог и с усилие; несъмнено – не от случаен читател. Питах се кой ли ще да
е бил предишният притежател на този Хайдегер, най-вероятно прилежен студент
по философия или университетски преподавател...
Малко след това на една конференция в така наречената Огледална зала на
Ректората се случи тъй, че седяхме в съседство с философа Иван Колев, в една от
почивките се заговорихме, по някакъв повод думата дойде до Хайдегер и аз се
похвалих, че наскоро съм си купил от антикварна няколко тома от знаменитото GA
на Клостерман, споменах и за графитените маргиналии. „Това е от библиотеката
на Зашев – каза Колев. – След смъртта му неговата вдовица разпродаде библиотеката му. И аз – каза Колев – си взех някои неща от същата антикварна” (вероятно
онези, които аз бях пренебрегнал, или пък обратното: аз бях купил пренебрегнатото от него). Така узнах, че случайно се бях оказал притежател на частица от
онази неистова и „небезспорна” борба на Зашев с Хайдегер, чийто паметник е
преводът му на „Битие и време” – гигантско усилие, което все повече съм склонен да мисля като конгениално на предмета си, което заслужава само възхита и
преклонение заради почтеността си, дори ако избраният подход поражда някои
несъгласия.
Впрочем с това сюжетът още не беше свършил, той си има опашчица. Малко
след като в средата на 2020 г. излезе вторият превод на книгата, изпратих следния
имейл на проф. Ц. Бояджиев, в който споделях (във 2 л. ед. ч.) впечатлението си от
делото му: „Като чета новия превод на Цочо Бояджиев на «Битие и време» след
като вече познавам Димитър-Зашевия, не мога да се отърся от усещането за измаД. Зашев. Вместо преводачески послепис към „Битие и време”. – В: На път към Хайдегер. Съст.
Вл. Градев, М. Фадел. София: НБУ, 2010, с. 21–32.
2
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меност. Сякаш съм в положението на човек, който е изхабил усилия да прескочи
висока ограда и, най-сетне удовлетворен от себе си, изведнъж узнава, че има врата, през която другите лесно и подличко ще се промушат. Бунтувам се срещу това
повторно четене, предпочитайки да съхраня висотата на усилието” (фрагмент, написан по същото време, вариант на споделеното в незапазения имейл). Не съм
запазил и отговора на Цочо Бояджиев, но той гласеше горе-долу следното: моите
думи го накарали да се замисли за нещо, за което досега, по време на работата
си върху превода, не си бил давал сметка, а именно доколко все пак е допустимо
„опростяването” на един текст в името на това да стане по-комуникативен за читателя; споделяше също, че самият той все повече се убеждавал в достойнството на
трудно комуникативния превод на Зашев.
КОНСТАНТИН ПАВЛОВ, ИЛИ МЪЛЧАНИЕТО НА ПОЕТА

Единствената ми среща с Константин Павлов беше на премиерата на последната му книга – квадратно албумно издание на „Жанет 45” в стилно-семпъл черен
цвят, богато илюстрирано от Светлин Русев, където стиховете не са напечатани, а
ръчно изписани с почерка на самия поет; поне такава е общата ми представа за
изданието, което отдавна не съм отварял. Мястото на премиерата не си спомням,
макар че не е изключено да съм запазил някаква покана в самата книга (а още посигурно бих могъл да открия информацията в безкрайната, незабравяща памет на
интернет, но не искам да го правя, защото мисля, че всички подобни справки нарушават автентичността на спомена, когато става дума именно за този жанр: един
спомен трябва да се основава само на онова, което самата памет е съхранила и
във вида, в който го е съхранила, няма значение дали е вярно или не, пълно или
не). Малко неща си спомням от самата премиера, от думите, които са били казани.
Това, което помня с мощна, неизличима яснота, е мълчанието на поета – неговото
съвършено, мълчаливо и сякаш безучастно, присъствие посред чуждите думи.
Когато официалната част приключи, аз естествено се озовах в редицата на онези, които търпеливо изчакваха реда си за автограф пред двамата автори. Опашката вървеше мудно. Оказа се, че Константин Павлов не само не можеше вече
да говори, но и да пише. Но аз не знаех това. Подавайки му своя екземпляр от
книгата (мразя думата „копие”!), казах името си, за да ми го надпише. Стори ми
се, че когато го чу, поетът задържа погледа си няколко мига върху мен и по лицето
му премина светла сянка... как да кажа, ако не на благодарност, може би на съпричастие; просто някакъв знак, че името ми му е познато. Поне така ми се стори; така
съм запомнил. По това време вече бях написал някои неща за него и за поезията
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му, макар и повечето да бяха непубликувани (част от тях са непубликувани и до
днес). Беше публикувана, доколкото помня, само една студия, съвсем не малка
по обем, където ставаше дума тъкмо за мълчанието на поета, за онтологичната
немота в неговата поезия... Но името тъй или иначе нямаше значение. Той взе
книгата и с черния писец, който държеше, бавно, много бавно и напрегнато, с трепереща ръка, изписа, по-скоро изрисува инициалите си: К. П. – само двете букви.
Това помня от единствената си среща с поета. Скоро след това той почина.
На Светлин Русев, който седеше до Константин Павлов, не поднесох екземпляра си за автограф. Мисля, че това би накърнило сюблимността на момента...
Неуместна, претенциозна дума; по-скоро съкровеността. Някак инстинктивно не
харесвах Светлин Русев, отблъскваше ме неговата „светскост”, ако това е точната
дума. – Имам предвид обилното му присъствие в масовите медии. Това е нещо,
което не бих простил никому, дори и на най-талантливия творец, какъвто Светлин
Русев безспорно е. Смятам неговия портрет на Васка Емануилова (в едноименната галерия) за световен шедьовър. От приятели художници зная, че е и добър
човек, готов всекиму да помогне, всекиго да подкрепи. Но не можех да му простя
проституирането с масмедиите. И все пак днес, сам помъдрял вероятно, преценявам тогавашната си постъпка по-скоро като неуместно арогантна, неуместно
демонстративна.
Със Светлин Русев се запознах много по-късно и съвсем случайно. На една изложба на Калин Николов в галерия „Сезони” в началото на 2018. Случи се така,
че докато разговаряхме с Калин и аз споделях изненадата си от нещата, които
виждах, силно променящи, разширяващи дотогавашната ми представа за него,
маестрото влезе в залата и дойде да го поздрави. Калин ме представи, както изискваше елементарното възпитание, ръкувахме се и с обичайната си любезност,
с особената мекота, която струеше от движенията и от думите му, Светлин Русев
размени няколко изречения с мен, преди да се отдалечи, за да отдаде дължимото
на окачените по стените творби.
Скоро след това неочаквано почина.
юни 2019, Гаганица
П. П. Прибирайки се в София, вадя книгата от библиотеката си и прочитам
заглавието върху корицата, изписано с почерка на поета – „Писмо до Светлин”. Разтварям я и наистина вътре намирам покана, от която става ясно, че
представянето е било на 17 април (четвъртък) 2008 г. в НДК. Книгата е посветена на Константин Павлов от Светлин и Божана. Под инициалите на поета
откривам несръчен подпис и датата.
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ПРОИЗХОД НА РУСКАТА ЛИТЕРАТУРНА
ТЕОРИЯ НА ГАЛИН ТИХАНОВ
В потока на ставането произходът стои като водовъртеж и завлича в своята ритмика материала на възникването.
Валтер Бенямин, "Произход на немския трауершпил"
Втората англоезична монография на Галин Тиханов „Раждането и смъртта на литературната теория: режими на значимост
в Русия и отвъд” (2019)[1] я делят от първата близо 20 години,
през които темата ѝ дълготрайно и бавно се разраства от доклад
на конференция, публикуван за първи път в превод на български[2] през 2002 г., до книга, съизмерима по богатство на материала и концептуална мощ с Господарят и Робът: Лукач, Бахтин
и идеите на тяхното време (2000)[3]. Някъде по средата на дългия път между Господарят и Робът и Раждането и смъртта се
разполага сборникът със студии Наративи на изгнанието (2013)
[4], издаден на бразилски португалски, в който можем да проследим in statu nascendi как израства новата книга. Брилянтната
„кратка история на времето“ на модерната литературна теория,
написана от Тиханов, разчита на екзистенциално и епистемологически удостоверяващата и формираща сила на знанието за
смъртта, този абсолютен господар, но тайното сърце на дискурсивния механизъм на Раждането и смъртта не е диалектиката
на господаря и роба, а Валтер-Беняминовата идея за „надживяването“, „продължаването на живота“, „последващото узряване“, „последващия живот“ или „пребъдването“, тъй както тя
е разработена в Задачата на преводача, значещо липсваща в
библиографията[5] и не по-малко значещо терминологически
и композиционно присъстваща на ключови места в теоретичния наратив на книгата. Тиханов започва с въпроса „как да се
уловят нейните [на литературната теория, б. м.] изплъзващо се
плодотворни последващи животи (afterlifes)“ (1) и завършва с
представянето на един „идеален пример за дифузния, подземен последващ живот (afterlife) на руската литературна теория
в собствения ни век“ (185), в който пример проблематиката на
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превода играе централна роля.
Раждането и смъртта изхожда от контраинтиутивната констатация за уникалния и кратковременен характер на начина на рефлексия, научната дисциплина
и академичната институция, която сме свикнали да наричаме „литературна теория“ и да мислим като достатъчно или поне толкова дълготрайна назад (а и
напред) във времето, че темпоралността ѝ да не застрашава нейната същност.
Бихме премълчали от професионално неудобство, ако не признаем, че дори
за специалист в полето или поне за средностатистически литератор може би е
било изненадващо трезвото констатиране, че „продължителността на живота“
на литературната теория не надвишава средната (за жените) в България. „В ретроспектива литературната теория може да се локализира в период от близо
осемдесет години от нейното зараждане като модерен интелектуален проект,
основан на допускането за автономия и специфичност, през втората половина
на първото десетилетие на ХХ век до началото на 90-те.“ (28) Констатацията на
Тиханов за уникалността и изненадващата кратковременност на литературната
теория напомня за установения от Тома Пикети изключителен и епизодичен характер на капитализма такъв, какъвто го познаваме в разцвета му между Рузвелт
и Рейгън със силния икономически растеж и краткотрайния спад в неравенството, оказващ се всъщност краткосрочна аномалия, натурализирана като неограничено във времето и естествено развитие.
Радикалното историзиране на литературната теория ни конфронтира със
същинска времепространствена сингулярност, случила се в привидно позната ни непосредствена близост и в рамките на наличния от последната четвърт
на ХVІІІ в. „режим на значимост“ на автономното изкуство, при все това обаче оказала се уникална аномалия, разпозната като такава едва посмъртно. „[Л]
итературната теория възниква в Източна и Централна Европа в десетилетията
между войните като един от концептуалните вторични продукти на прехода от
режим на значимост, който признава литературата за нейната роля в социалната и политическата практика, към режим, който я остойностява преди всичко с
оглед на вътрешноприсъщите ѝ качества на изкуство.“ (22) Литературната теория се ражда на прехода между тези два многовековни режима на значимост и
сравнително скоропостижно умира при следващия преход към трети режим на
остойностяване, възвестявайки със смъртта си настъпването на новия режим.
„Кончината на литературната теория вече потвърди прехода към трети режим на
значимост, в който литературата в нарастваща степен е призната за значима не
поради социалната или политическата си тежест, не и поради някаква предполагаема дискурсивна уникалност, а в доста по-нисък ключ заради до голяма степен
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индивидуалното развлечение и терапия, които може да предложи.“ (23) Раждането и смъртта на литературната теория се случват на преходите между дълготрайни
режими на значимост, които из основи променят възприемането на литературата
като предмет на рефлексия и обуславят краткотрайния разцвет на една специфична форма на нейната концептуализация. Режимът на значимост, който лежи в основата на концепцията за автономия на литературата, е съществувал повече от
столетие преди да се появи модерната литературна теория като радикална форма
на мислене на автономния статут – едновременно кулминационна точка, изключително продуктивна сингулярност и началото на края на поддържащия я режим.
Тази сингулярност се случва в Източна и Централна Европа. Защо точно тук? Отговорите на въпроса, стоящ в началото на работата върху книгата, локализират в
потока на историческото ставане един същински водовъртеж от фактори, обуславящи произхода на литературната теория като уникален „епистемен ефект“ (25),
завличащ в шеметния си ритъм хетерогенните материали, от които възниква. Тези
материали на възникването, въвлечени тук в сингулярността на произхода, стават
налични на първо място като следствие от процеси на разпад. „[В]ъзникването
на литературната теория бе обусловено от процеса на разпад и модификация на
монолитни философски подходи, който се случва някъде около Първата световна
война.“ (10) Тиханов посочва три основни философски метадискурса, чийто разпад
(и трансформация) осигурява материал за възникването на литературната теория:
феноменологията, неокантианството и марксизма (и трите подобаващо катализирани от философията на живота). Процесът на разпад и превращение е облекчен
от вносния, „заемен“ характер на тези метадискурси. „Интелигенцията в тези страни [Русия, Унгария, Полша и Чехословакия, б. м.] живееше след Първата световна
война от зает философски капитал с предимно немско-австрийски произход“ (24).
Нестеснената от местна авторитетна философска традиция свобода на боравене
с този зает капитал е условие-без-което-не-може зараждането на литературната
теория тук. „Именно тук импулсите на господстващите западни философски традиции можеше да се огънат и трансформират без лесна непочтителност, но и без
плахост и подражателно себеотричане.“ (15)
Друг витално важен източник на материали за възникването на литературната теория, изобилно избликващ в Източна и Централна Европа между двете световни войни, е „възраждането на творческата свобода в резултат на радикални
исторически събития“ (11), довели до създаването на нови социални и държавни
формации. Тиханов настоява, че трябва да вземем на сериозно визията на Борис
Ейхенбаум – независимо от нейната практическа осуетеност – за взаимно подсилващите се „революция и филология“ като локомотив на съвременната литератур-
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на теория. „Изключително важно е да си дадем сметка, че руският формализъм
и малко по-късно Пражкият лингвистичен кръжок […] са били вътрешноприсъщо свързани с процесите на построяването на нова държава с нова политическа
идентичност.“ (35) Зад авангардисткото ангажиране с революционната промяна и
конструирането на нова социална действителност прозира също така един в основата си романтически – Тиханов говори за „известна неоромантическа гордост“
на създателите на модерната литературна теория – респект към литературата в
качеството ѝ на „социална трибуна и национален глас“ (21), респект, типичен за
Източна Европа с нейните проблематични национални идентичности.
Третият отговор на въпроса защо съвременната литературна теория се ражда в Централна и Източна Европа обръща внимание върху хетероглосията и хетеротопията като родилните петна, свидетелстващи за спецификите на мястото
на раждане. Тази проблематика е предмет на разгърнато и детайлно разглеждане в предхождащия и подготвящ Раждането и смъртта сборник Наративи на
изгнанието. „[В]сяка една от тези четири страни [отново: Русия, Унгария, Полша
и Чехословакия, б. м.] е била естествено място на полиглосия и хетеротопия (изгнание), предоставяйки – понякога с цената и под формата на ожесточени етнически конфликти – една мъчително благодатна среда за теоретично съзерцание
на литературата отвъд предполагаемата естественост на родните езици и традиции.“ (24) Биографиите на главните герои на литературната теория недвусмислено свидетелстват за „огромното значение, което изгнанието и емиграцията имат
за раждането на модерната литературна теория в Източна и Централна Европа“
(12). Възникването на литературната теория е неразделна част от отключената от
изгнанието креативност.[6] Субектът на тази креативност с оглед на мястото си на
раждане и избраната съдба по необходимост е аутсайдер: „Теоретичното усвояване на литературата е означавало способността да се трансцендира нейната (и
своята собствена) национална закрепеност чрез избора да позиционираш себе
си – посредством пътешествие във и между езици, без задължително да е в пространството – като аутсайдер, съзерцаващ нейните абстрактни закони.“ (15) В края
на Раждането и смъртта Тиханов ще тематизира „изгнанието и дългото пътуване
към дома, което понякога приключва едва посмъртно“ (177) в мемоарната книга на Виктор Шкловски Сантиментално пътешествие като пример за „дифузния
и разпръснат последващ живот (afterlife)“ на литературната теория в епохата на
„принудителния космополитизъм“ (Улрих Бек).
Ако сега се обърнем към смъртта на литературната теория, мислена от Тиханов
в рамките на Валтер-Беняминовата идея за „произхода“ като това, което „възниква от процеса на ставане и изчезване“ (7), умирането закономерно произтича от
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„променящия се статут на литературата и нейното потребление в едно все по-глобализирано постиндустриално общество, зависимо от един непрестанен поток от
информация и комуникация, основаваща се на образи“ (29). През последните три
десетилетия, откакто се намираме в новия режим на значимост, в който на литературата ѝ се налага да се конкурира за вниманието на публиката като „една от
многото стоки на индустрията на свободното време“ (30), постепенното умиране
на литературната теория по необходимост следва от недвусмисления отказ да се
вижда ползата от нейния предмет на изследване в принципната му и неподлежаща на предоговаряне автономност. Схващането на литературата през нейната
пазарна стойност на приватно забавление или терапия междувременно вече е породило собствена интерпретативна рамка, наречена „световна литература“ (world
literature), разчитаща на един глобален „либерален англосаксонски дискурс“ (175)
и успешно институционализирана в университетски програми по целия свят. Тиханов настоява, че сме длъжни да мислим „процеса на ставане и изчезване“ зад привидно чисто пространствено-синхронния дискурс на световната литература, който
„подобно на толкова много други дискурси на либерално убеждаване […], често
подминава с мълчание собствените си предпоставки, като ги оставя недостатъчно
рефлектирани, а в някои случаи дори ги натурализира“ (181). Блестящ пример за
въвличането на world literature в потока на ставане и изчезване на литературната
теория е съпоставката ѝ със всемирная литература – първия мащабен съветски
преводачески проект, иницииран през 1919 г. от М. Горки. Както Шкловски, така
и Ейхенбаум ще поставят всемирная литература в кавички. (Тиханов прави това с
world literature в началото и края на „Епилога“ на книгата.) Ейхенбаум сардонично
ще констатира през 1925-а, че по време на продължилия от 1919 до 1924 г. проект руската литература практически е „загубила мястото си“ (Ейхенбаум) (216, бел.
16), заето от преводаческата индустрия на всемирната литература. Последният голям завършен труд на Густав Шпет по време на заточението му в Сибир и преди
екзекуцията му на 16 ноември 1937 г. е образцовият руски превод на „Феноменология на духа” на Хегел.
Макар и съвпадащ с потока на ставането и изчезването, произходът е форма,
образувана в този поток от кръговото му движение. В Раждането и смъртта можем
да открием подобни форми преди всичко в надеждата без обещание на Михаил
Бахтин, че „всеки смисъл може да изпита радостта на възкресението“ (130), предаден на „грижата на Времето“ (131) в едно бъдеще без нас, от една страна, и
„дългото пътуване към дома, което понякога приключва едва посмъртно“ на Виктор Шкловски, от друга. Раждането и смъртта мисли миналото като неприключило, прибирайки и съхранявайки завръщането му в признаването на края.
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Galin Tihanov, The Birth and Death of Literary Theory: Regimes of Relevance in
Russia and Beyond, Stanford, California: Stanford University Press, 2019.
––––––––––––––––––––––––––––––
[1] Tihanov, G. The Birth and Death of Literary Theory: Regimes of Relevance in
Russia and Beyond, Stanford, California: Stanford University Press, 2019. Цитирам
по-нататък в текста с посочване на страниците в кръгли скоби.
[2] Тиханов, Г. „Защо съвременната литературна теория се ражда в Централна и Източна Европа“, в. Култура, бр. 2, 18.01.2002. Английският оригинал
е публикуван две години по-късно: Tihanov, G. „Why Did Modern Literary Theory
Originate in Central and Eastern Europe? (And Why Is It Now Dead?)“, Common
Knowledge, 10.1 (2004), 61-68. Българският превод вече извежда в заглавието
„раждането“, английският оригинал – „смъртта“.
[3] Tihanov, G. The Master and the Slave: Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their
Time, Oxford: Oxford University Press, 2000.
[4] Tihanov, G. Narrativas do exílio: cosmolitismo além da imaginação liberal, São
Carlos – SP: Pedro & João Editores, 2013. Сборникът се състои от четири студии
в превод на бразилски португалски, обединени около темата на едноименния
семинар на Г. Тиханов, проведен през август 2013 г. в Университета на Бразилия, град Бразилия, вж. <http://feest.com.br/SEMINARIO-NARRATIVAS-DO-EXILIOcom…>. Първата студия от Наративи на изгнанието влиза в последната част
на Раждането и смъртта.
[5] Библиографията включва друго ключово за книгата на Тиханов произведение на Бенямин – Произход на немския трауершпил.
[6] В Наративи на изгнанието Тиханов авторефлексивно и контрапунктно
коментира тази своя „фасцинация от творческите енергии на изгнанието“,
срв. Tihanov, G. Narrativas do exílio: cosmolitismo além da imaginação liberal, p. 76.
Галин Тиханов е носител на наградата BEST BOOK IN LITERARY STUDIES за 2020 г.
на American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (AATSEEL).
Галин Тиханов е историк на идеите. Преподавал е в Оксфорд, Ланкастър,
Манчестър, Йейл и др. английски университети. В момента е професор в Лондонския университет.
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ГЕРГИЦОВ

В окото на сцената
Драматург от световна класа
В сборника “Пътникът
в дъжда“ са включени пет
пиеси на Вишниек: „Хляб в
джоба“, „Артур, осъдения“,
„Ама, мамо, тези разказват
във второ действие какво се
случва в първо“, „Дупката в
тавана“, „Пътникът в дъжда“.
Така след първия издаден
сборник преди години „Мансарда в Париж с изглед към
смъртта“, театралните творци в България ще могат да
добият една доста пълна
представа за един от найиграните драматурзи днес,
който се играе от Чили до
Токио.
Матей Вишниек може да
се нарече една от емблемите на съвременния начин на
модерно мислене за театър. (Модерно, но не и постмодерно!).
В пиесите му се чувства осезаемо духът на други прочути драматурзи, които той смята за свои учители: Йожен Йонеско, Алфред
Жари, Самюел Бекет, румънския класик – драматург Йон Лука
Караджале. Той следва и развива техния начин на изграждане на
структурата на пиесата, тяхната философия за живот на индивида в днешното време. Но в крайна сметка това е въобще лицето
на днешната модерна драма. Вишниек изгражда драматургична
партитура, явяваща се като своеобразна метафора на живота и на
присъствииндивида в него – сливане и разделяне, отчуждение и
виталност. Творбите му се родеят най-вече с течението на абсурди,
което писателят продължава в текстовете си с нагласата на балканската си психика. Затова в пиесите му реалното и абсурдното
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се преплитат в странна
амалгама,
героите
страдат, но и мечтаят
да излязат от „затвора“ на примирената си
безличност, самота или
прекършена
волност
на мисълта и емоцията. Специално в първия
сборник присъстваха
най-вече пиеси, в които
чрез стихията на цирковата маскарадност, абсурдността и гротесксността на ситуациите в
стил Йожен Йонеско,
Илия Добрев, Марин Янев и Стефан Мавродиев в
Матей Вишниек изграж„Търси се стар клоун” на Матей Вишниек – НТ „Иван
даше една завършена
Вазов”- постановка Ивайло Христов, 2013
мрачна картина на духовните координати на
психология в днешния ни свят. Свят, в който хората са угнетени духовно, примирени
в своята несвобода, подвластни на тоталитарната диктатура. Но всичко това изразено
в един театър на площадната бурлеска, кънтяща от остро гротесковия смях. В този
сборник Матей Вишниек разкри природата си на драматург на дръзкото игрово начало, в който абсурдът и парадоксалният диалог се вихрят в пълна сила.
В сборника „Пътникът в дъжда“ обаче присъстват пиеси, чиято най-подходяща
сцена е камерната. Пиеси с малко действащи лица (от 2 до 5) те обхващат един съдбоносен епизод от живота на героите, но пък епизод достатъчно екзистенциален.
Вишниек чрез окото на камерната сцена ни вкарва в психологията на герои, които задават големи въпроси на света, герои, които са на границата на крайния песимизъм,
герои, които са застанали пред енигмата на света и природата. Те са се втренчили
в път, който мислят, че ще ги изведе от тунела на мрачните мисли, действия, обърканост. А това са крайни, екзистенциални ситуации. Затова и в петте пиеси героите
водят диалог, страдат на фона на определено символно звучащи места за действие
– в „Хляб в джоба“ Вишниек пише: “Двама мъже стоят, надвесили се над изоставения
кладенец. Взират се в дъното и слушат напрегнато“; в „Артур, осъдения“ мястото на
действие е затворническа килия; в „Дупката в тавана“ е таван, в който героите са се
затворили след бойно сражение, а в „Пътникът в дъжда“ – една изоставена и стара
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жп гара. (Гарата, бих казал, е едно любимите места за действие на модерните драматурзи!).
Самата обстановка, достатъчно философски метафорична, вече съсредоточава
зрителя внимателно и напрегнато да следи диалога на героите и техните действия, да
съпреживява техните емоции и разсъждения. В тишината на камерната сцена зрителят е обладан от тревожните деформации на психиката или неистовите стремления
към светлината от страна на персонажите. В тези пиеси няма динамиката и волността
на пространния класически сюжет: има мъчително проследяване на мисловния процес на индивиди, изправени пред ужаса на тайната и нищото, пред приближаващата
се смърт, пред своята самота в една гара, и т.н. И всъщност героите искат да разгадаят
законите на своята житейската ситуация, да разнищят енигмата на своята самота, да
разберат защо светът им е изправил такива стени на отчужденост. Това е типично модерно мислене на героя от съвременната западна драматургия и то населява сцените
на авангардния театър. Матей Вишниек точно попада в атмосферата на този театър.
В творбите му няма и конкретно историческо време – има само конкретен предмет
(яма, кладенец, килия, гара). Този предмет е големият символ на действието. Така пиесите му стават носители на универсални послания, разкриващи психологическите
дълбини на индивида в днешния ни свят.
Както за Шекспир, така и за Матей Вишниек (род. 1956) "целият свят е сцена". В случая по-точно "цирк". Темата пронизва някои от най-известните му и играни по света
текстове - "Клоуните" ("Дребна работа за стар клоун"), "Три нощи с Мадокс", "Какво
ще правим с виолончелото?", "Ама, мамо, тези разказват във второ действие какво се
случва в първо!". Цирковото, маскарадното, карнавалното срещаме в много от тези
Валентин
Ганев, Марин
Янев,
Снежина Петрова и
проф. Анатоли
Кръстев в „Какво да правим
с виолончелото?” от Матей
Вишниек, постановка на проф.
Николай Поляков, НТ „Иван
Вазов”, 2020
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пиеси, вдъхновени от италианската комедия дел арте, драматургията на Караджале,
Йонеско и Алфред Жари. Родее се и със сюрреалистичната проза на непознатия у нас
румънски авангардист Урмуз, който всъщност предхожда Йонеско и Бекет. В тях се
преплитат по удивително хармоничен начин иронията и сатирата, буфонадата и гротеската. Като поетичното начало в редица моменти е на преден план. Някои критици
определят театъра му като "фрагментарен", други като "поетичен" и "свръхчувствителен", трети като "постпсихологически". Всичко това е вярно, но най-точно е да се
каже, че е кръвно свързан с ужасите на екзистенцията, въпреки влиянията (Кафка,
Сартр, Будзати, Йонеско, Жари, Бекет, Пинтър, Арабал, Мрожек) е определено новаторски, оригинален.
През септември 1987 г. 31-годишният Вишниек заминава като екскурзиант на Запад (или по-точно емигрира). Решил е твърдо да напусне родината си, тогава под
властта на диктатора Чаушеску, и като мнозина румънски интелектуалци да потърси
политическо убежище в приятелски настроената Франция. Получава го, без да чака
дълго. Там веднага установява, че си е у дома, че познава отлично града на Сена (от
литературата и киното!). По-късно в интервю за нашето списание "Факел" ще сподели: "Изведнъж се оказа, че съм си у дома, че съм пристигнал в една своеобразна духовна родина, в пространство, което ми беше много познато и близко, защото си бях
мечтал и фантазирал за него..." Подобно на своите велики сънародници Емил Мишел
Чоран и Йожен Йонеско, овладява до съвършенство езика на Волтер и Юго и започва
да пише и на френски. "Френският дисциплинира перото ми, ще каже той, започнах
да се изразявам по-точно и строго..."
Автор е и на 7 романа. Бих казал, че прозата му се родее с поезията и драматургията. В нея няма реализъм. Всъщност Матей Вишниек е автор само на един "реалистичен текст" - дисертацията си на тема "Съпротивата чрез културата в страните на
Източна Европа".
Днес името на Матей Вишниек присъства в театралните афиши на повече от 30
страни в Европа, Азия и Америка. Играе се по цял свят - от Аржентина до Япония.
Поставян е дори в Турция и Иран. Вече години наред неговите пиеси са в афиша на
големите театрални фестивали в Авиньон, Единбург, Москва, Токио, Сибиу. Лауреат е
на престижни международни награди. В Румъния след падането на комунистическия
режим той е сред най-издаваните, четените и най-играните и обичани от публиката
автори. Много са книгите му и във Франция и по света. У нас са преведени романите
"Паника в Града на светлините", "Господин К. на свобода", "Планираният хаос" и „Търговецът на начала на романи” / отличен като „Европейски роман за 2016 година”/,
сборник с негови стихове "Град с един-единствен жител", както и подборките с пиеси
"Мансарда в Париж с изглед към смъртта" и „Пътникът в дъжда”. Световната критика
неслучайно, напълно справедливо го определи като "новия Йонеско".
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Топоси на родината в автобиографиите
на Елиас Канети
Топоси на родината в автобиографиите на Елиас Канети
Концепцията за родина: Както е известно, седем града спорят за Омир, а седем държави подкрепят Елиас Канети, когато
той печели Нобелова награда. Спор обаче не възниква, тъй като
той съумява отлично да опише своята множествена принадлежност и „гражданство“, което го прави „европейски гражданин par excellence“.
„Толкова много хора, които искат да напуснат Европа. Аз още
повече искам да остана в Европа.“ (Зап1: 482)1
Канети въвежда нов топос на родината в немскоезичната
литература, в който границите на родината вече не се определят чрез образи на другостта, а тя представлява мултикултурен
пачуърк и пейзаж. Но същевременно трябва да се има предвид, че понятието за родина/Heimat2 в немската културна, литературна и езикова традиция не е задължително свързано с
мястото на раждане, а по-скоро с „дома, у дома“.
В записка от 1943 г. (sic!) в типичното за него трето лице, в
т.нар. той-записки, Канети отбелязва:
„С историята на своето детство той иска да обедини Европа.“
(Зап2: 21)
Действително неговият живот протича в много страни, които
той обиква като родини, защото там се ражда и се създава и
част от неговата същност. По този начин той променя топоса на
Използвани съкращения на цитираните в текста книги:
Зап1: Елиас Канети. Записки 1942-1985. Изд. Елиас Канети 2015 Превод:
Пенка Ангелова.
Зап2: Елиас Канети. Записки 1954-1993. Изд. Елиас Канети 2016 Превод:
Пенка Ангелова.
МВ: Елиас Канети: Маса и власт. Изд. Леге Артис 2009. Превод: Елисавета
Кузманова.
СЕ: Елиас Канети. Спасеният език. Изд. Народна култура 1981 Превод: Елисавета Кузманова.
2
https://www.duden.de/rechtschreibung/Heimat. Официалният немски речник
дава следното обяснение за думата: Страна, част от страна или място, където
човек е [роден и] израстнал, или се чувства у дома си.
1
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„родината“, превръщайки се в „завръщащ се в много страни“ (Зап1: 482). По този
начин в немскоезичната литература той се разграничава както от националистичните, така и от антипатриотарските литературни тенденции:
„Приятелят ми, битовият писател. Отново попаднах в близост до онова странно образувание, което се нарича битов писател, и си мисля, че най-сетне открих
тайната му.
Моят битов писател обича най-ближното. Заблуда е обаче да се мисли, че кравите или комините са нещо ближно. Има по-ближни неща и това са органите на
тялото му.
Процесът, който го омагьосва, изпълва го ежечасно с нова енергия, който го
вълнува и въодушевява, е процесът на собственото му храносмилане. […]
Той обича селяните, тъй като те се събират край голямата паница, и нарежда
нещата така, че да отсяда при повече от тях последователно. С работниците е
социалист. Членува в партията им и гръмогласно се застъпва за подобряване на
техните условия на живот.“ (Зап1: 69)
Концепцията на Канети за „родината“ също няма много общо с понякога безцелната критичност на характерната за Австрия и Германия антипатриотарска литература. Терминът „писател изгнаник“ също не му подхожда, тъй като той е у
дома си навсякъде и никъде, изповядва много родини, без да практикува космополитизъм в обичайния смисъл на думата.
„Искат отново да го спечелят за изгубения си народ.
Той обаче се оставя да бъде спечелен само от всеки народ.
Те не разбират, че родината му е навсякъде, навсякъде, където вече е бил, и
навсякъде, където би желал да бъде.“ (Зап2: 344)
„Необвързан никога не е бил, но винаги е бил обвързан с твърде много места.
Всяко от тях той закриляше с безпогрешността, която се полага при една-единствена родина.“ (Зап1: 470)
Тези топоси на родината са ясно маркирани в „автобиографичната трилогия“3
на Канети („Спасеният език“, „Факел в ухото“ и „Игра с очи“) и са отразени в неговия идеен свят, в създадения от опита на различните култури светоглед. Всяко
ново място, в което той се задържа, го грабва по свой специфичен начин, задълбочава и разширява ранните му преживявания, надгражда ги като образователно
преживяване: той го поема в себе си и самият той потъва в него, макар и за известно време, за да може след това да се дистанцира от него обогатен. Многото
Angelova, Penka: Canettis autobiographische Trilogie als Bildungsroman In: Autobiographie zwischen
Fiktion und Wirklichkeit. Schriftenreihe der Elias Canetti-Gesellschaft Bd.1. Hrg. Penka Angelova,
Emilia Staitscheva. Röhrig Verlag 1997.
3
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места, на които той се задържа, формират топосите на неговия духовен пейзаж,
те формират географията на образованието като родина. Защото – според Канети
– хората и местата, които той преживява, го формират, той ги възприема, „включва“ ги в себе си и те се превръщат в етапи на неговото междукултурно развитие, в
част от самия него – той се чувства съставен от тях. По този начин той възприема
и изживява и масовите характери, които след това отново открива в себе си: в
преживяването на масовите характери и масовите символи Канети ни демонстрира това, което определя като „превращение“: вживяването в едно наблюдавано
и възприето масово свойство. Този процес е много точно описан в Маса и власт:
„Човек трябва да си направи труда да определи характерното за всяка нация
поотделно, без да споделя тяхната алчност. Трябва да е безпристрастен, да е независим от никого, но честен и дълбоко заинтересован от всички тях. Така да вземе
присърце всяка една от тях, сякаш е осъден наистина да ѝ принадлежи цял живот.
Но не бива да принадлежи на никоя от тях така, че да зависи изцяло от нея за сметка на всички останали.“ (MВ: 174)
Покана за глобално гражданство par excellence! И покана за превращение: не
за да останем в него, а да израснем с него и да достигнем до неговото осмисляне. Тук Канети представя превращението като начин на познание и осмисляне на
историко-политическите процеси. Но трябва ясно да се подчертае, че само част от
знанието се осъществява под маската на тази трансформация. Другата и по-важна
част от познанието се осъществява отвън, отвъд, „независим от никого, но честен
и дълбоко заинтересован от всички тях“ (МВ: 174). Чрез това многократното редуване на вътрешни и външни перспективи, това движение отвън навътре и отвътре
навън протича процесът на формиране и разширяване на духовното пространство, превръщащо се в нов духовен пейзаж.
Тази деконструкция и в известен смисъл също реконструкция на едно забравено и може би донякъде изгубено понятие за принадлежност, което можем да
забележим в някои „нови демокрации“ след падането на стената като копнеж, а
понякога и като боен призив „Да се върнем в Европа“, да не изпуснем „последния
влак за Европа“ при Канети се разглежда между идентификация и дистанция и
се надгражда в смисъла на духовното наследство. И все пак той набляга на това,
че основните преживявания, които формират неговата духовност, събира още в
Русчук:
„Всичко, което преживях по-късно, вече се беше случвало някога в Русчук.“ (СЕ:
23)
Отношението си към човешките взаимоотношения Канети сравнява с отношението на майка си към нейното семейство:
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„Отдадох най-хубавите си години, за да разоблича проявите на човека в различните исторически цивилизации. Изследвах безпощадно властта и я разнищих,
също както майка ми процесите в нейното семейство. Има много малко лошо,
което не бих могъл да кажа за човека и за човечеството. И все пак аз така се гордея с него, че истински мразя само неговия враг, смъртта.“ (СЕ: 25)
Този doubble-bind-ангажимент към „човечеството“, това двойно послание, което стои на видно място в началото на първата автобиография, ни дава основание
да погледнем в нова светлина цитираното в началото на този текст намерение на
Канети „да остане“ в Европа. Подобно на невероятно категорично изразеното му
намерение да пише на опорочения от националсоциализма немски език, също
и решението да остане в опустошената от две световни войни Европа е израз на
отговорност към тази родина.
„Езикът на моя дух ще остане немският, и то защото съм евреин. Като евреин
аз искам да съхраня в себе си това, което остане от тази всячески опустошена
страна. Нейната съдба е и моя съдба; аз обаче нося и едно общочовешко наследство. Искам да върна на техния език онова, за което съм му задължен. Искам да
дам своя принос, хората да са им благодарни за нещо.“ (Зап1: 76)
Това е отговорност, която се изразява в съвестта на думите и в желанието да
се запази културната памет чрез писане. Не случайно Канети нарича един свой
сборник с избрани есета „Съвестта на думите“.
Топосът България: немскоезичната литература и немската философия, но преди всичко философстващите писатели, често са си поставяли целта да разделят
европейския духовен пейзаж на оси, за да създадат някакъв ред. От една страна
се представят антагонизми между Севера и Юга. От Гьоте, през Август фон Платен
и Ницше до Томас Ман и Волфганг Кьопен, Югът оформя облика си в Италия. Той
представя копнеж, изкуство, топлина, любов, но също така и безпорядък, хаос,
изначалност, мръсотия и т.н. – с една дума, това е противообразът на Севера. Не е
необходимо да навлизам във всички имагологични подробности на тези противопоставяния, от зъзнещия копнеж на Гьотевата Миньон по цъфтящата италианска
природа до фаталното нахлуване на южняшките венециански страсти в подредения и охраняван от северния ред и етика на издържливост живот на протагониста
в „Смърт във Венеция“ на Томас Ман. Не по-малко географски обречена е „Смърт
в Рим“ на националсоциалистически белязания протагонист на Вофганг Кьопен,
или културологично-екологичните наблюдения на един източногермански писател, преподавател по немски език в немскоезиковата гимназия в Бургас, който
поради невъзможността си да отиде в Италия измести „оста“ Север-Юг малко на
югоизток: „Смърт край морето“ от Вернер Хайдучек, чието действие се развива в
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България. Така да се каже по практическо-политически причини България попадна
в имагологичното поле на другостта, в проблематиката Север-Юг, в известен смисъл като социалистически заместител на Италия. По този начин в праисторически
дълбини можеше да се разшири, задълбочи и издири това търсене и откриване
на другостта.
Другата ос – в това отношение писателите не се различават много от колегите
си в политиката – те също разделят света на оси, това е оста Изток-Запад. От романтиците, но даже и от Гьоте с неговия „Западно-източен диван“, през Херман
Хесе и граф Кайзерлинг, до Гюнтер Грас, Йозеф Винклер и Герхард Рот, те създават
образа на Близкия и Далечния изток, пътувания до Изтока и пътувания до Индия
и Япония. За да направят образа на будизма и дзен будизма достъпен за литературата, те създават образа на другостта. Политолозите и културолозите от своя
страна започват да говорят на тази основа за отвореност на европейската култура
към другите култури и колкото по-малка си представят тази така наречена европейска култура, толкова по-отворена могат да я представят. А наблюденията на пътешествениците от минали векове – независимо дали става въпрос за английски,
немски или австрийски пътници и търговци – въпреки че могат да бъдат много
информативни, те понякога могат да се четат по-скоро като описания на очакванията: човек вижда и преживява това, което очаква, а в по-малка степен това, което
действително наблюдава.
В това разделение на оси Югоизтокът или Балканите – понятие, което със съдействието на Бисмарк се превърна в обидна дума с допълнението „барутен погреб“ – пое някои от тези имагологични значения, но същевременно и създаде
някои нови. Тук няма да навлизам в различните взаимодействия между външна
и вътрешна гледна точка, създаването на лъжливи „образи“ и „самообрази“, това
вече съм го правила другаде4. Немскоезичната художествена литература обаче не
е отдала заслуженото внимание на Балканите, както е направила това с другите
две „оси“. Там се появяват отделни образи, но предимно в ролята на „Другостта“,
какъвто е случаят с Хеймито фон Додерер или Ингеборг Бахман.
Рода Рода е един от първите, които още в разгара на Първата световна война
решава да представи едни уникално успешни художествени преводи на българска
литература в сборника си „Страната на розите“5. Едва през последните десетилетия се появиха повече или по-малко успешни преводи на по-нова българска лиAngelova, Penka/Veichtlbauer, Judith (съст.): Pulverfass Balkan. Mythos oder Realität.Röhrig
Universitätsverlag 2001. Vorwort zusammen mit Judith Veichtlbauer, S.7-18. Angelova, Penka (съст.):
Elias Canetti. Internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung. 3/2000. Balkanidentitäten
S.1-9. Angelova, Penka: Der Balkan - Eine Landschaft als Schicksal? Die Landschaft und das Schicksal.
www.inst.at
5
Roda Roda: Das Rosenland. Bulgarische Gestalter und Gestalten. След първото Лайпцигско издание
от 1918 г. книгата излиза отново едва през 1996 г. в издателство ПИК във Велико Търново.
4
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тература, която да създава образа на българската литература отвъд приказките и
легендите. Тъй като на Запад разглеждат Балканите като нещо чуждо и изостанало, а самите балкански народи идеализират миналото си, историческият поглед
към този регион е твърде неадекватен. За Балканите се говори много повече в
политически план и те остават така да се каже в „задния двор“ на Европа.
Доколкото знам, Канети е първият писател в немскоезичната литература, който създава топоса на родина за България, който не пише за България като за чужда, различна, екзотична и непозната страна, която може да бъде открита само
чрез желанието за пътешествие и приключения:
„Русчук, в долното течение на Дунава, където съм се родил, беше чудесен град
за едно дете и ако кажа, че той е в България, давам непълна представа за него,
тъй като там живееха хора от най-различен произход и само за един ден можеха
да се чуят седем или осем езика. Освен българите, повече от които идваха от
селата, имаше и много турци, те населяваха свой квартал, граничещ с квартала
на шпаньолите, нашия. Имаше и гърци, албанци, арменци, цигани. От отвъдния
бряг на Дунава идваха румънци, моята дойка, която не си спомням, била румънка. Срещаха се и руси.“ (СЕ: 22)
В тази Родина Канети преживява и възприема себе си и другостта, страховете
и защитеността, които съпътстват всяко детство, той не предприема никакво разграничаване или противопоставяне между изток и юг, север и запад, няма културна колизия. Той не описва преживяванията като екзотика, нито като отчуждена
родина, а от гледната точка на преживяващото дете със съзнанието на опитния
немскоезичен писател-повествовател. В своето изследване на автобиографията
на Канети Емилия Стайчева наблюдава „културноисторическото сливане на хетеро- и автоимидж“. От една страна, Елиас Канети преживява България като своята
родина в детството си, от друга страна обаче, той я въвежда в литературен немскоезичен текст с повествователна нагласа на небългарския автор"6. В контекста
на автоимиджа на местното население възниква също абсурдната географска
гледна точка:
„Там останалият свят се наричаше Европа и когато някой тръгваше нагоре по
Дунава за Виена, се казваше, че той пътува за Европа. Европа започваше там, където някога е завършвала Турската империя.“ (СЕ: 23)
Тази гледна точка се представя без коментар и разказвачът не си прави труда
да разсъждава върху продължаващия повече от век дискурс за европеизацията
Staitscheva, Emilia: „Rosen aus dem Garten von Rustschuk“. Zur Präsenz Bulgariens in der
autobiographischen Reflexion von Elias Canetti. In: Autobiographie zwischen Fiktion und Wirklichkeit.
Internationales Symposium Russe, Oktober 1992. Съст. Angelova, Penka/Staitscheva, Emilia, Röhrig
Universitätsverlag St. Ingbert. 1997. С. 120.
6
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на България, придобил през различните политически епохи различно тълкуване.
През XIX век, като столица на Туна вилает (Дунавски регион) в многоетническата османска империя, Русчук е най-големият град в българските територии. След
освобождението от османско владичество се консолидират и други центрове –
София, Варна и Пловдив. Около 1900 г. градът е имал 32 712 жители, около 1910
г. – 36 255.
„Най-безопасният търговски път през XIX век от Централна Европа до Ориента е минавал по Дунав (Виена – Русчук), след това с влак до Варна и след това с
кораби до Истанбул. Градът бързо се превръща в търговски център. Основани са
първите фабрики: 2 парни мелници, пивоварна, кожарска работилница, кораборемонтна работилница, железопътен тракт и др. По същото време в Русе е открит
клон на „Отоманската банка“. Много чужденци идват тук и отварят търговски агенции, което е улеснено от пощата, телеграфната станция, железопътния и редовен
речен трафик, който свързва града както с Виена, така и с Истанбул. Австро-Унгария, Русия, Великобритания, Франция и Италия скоро отварят консулства в Русчук.
Почетни консулства отварят Прусия, Белгия, Холандия, Испания и Гърция. Икономическият подем и просперитет в Русе, връзките му с централноевропейските
държави, Русия и Румъния, имиграцията на чужденци и достъпът до буржоазните
идеи на Европа оказват пряко влияние върху интелектуалния живот.“7
В разказа на Канети съществува конгруентност между разказващия и преживяващия Аз, при която повествувателният Аз приема и се доверява на преживяващия, възпроизвежда впечатленията и от време на време ги допълва с по-късно
потвърждение, например когато се възхищава от красотата на леля си:
„В спомена ми тя е такава, каквато беше тогава, в разцвета на своята хубост.
По-късно я открих отново, като „Красавицата“ на Тициан и „Венера“ от Урбино. И
нейният образ вече не може да се промени в моето съзнание.“ (СЕ: 135)
По този начин повествователят, обогатен от по-късно натрупаните познания,
разширява първоначалните впечатления на детето. Тази допълнителна функция
става още по-ясна в очакването на края на света при преживяването на слънчевото затъмнение:
„Мина доста дълго време, никой не се чувстваше уморен, хората продължаваха да стоят плътно един до друг. Сред тях не мога да различа нито майка си, нито
баща си, не виждам никой от онези, които имаха значение в моя живот. Виждам
ги заедно и ако по-късно не употребявах толкова често думата, бих казал, че ги
виждам като „маса“, една маса, замираща в очакване.“ (СЕ: 43).
Срв. Gantschev, Rumyan: Rousse – kulturhistorischer Überblick. In: Bulgarisch-Rumänisches
Interuniversitäres Europazentrum Rousse 2002. Университетско издателство Русе. 2003. С. 100.
7
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Това допълнение отбелязва и едно от основните преживявания, които са станали решаващи за по-нататъшния му живот и за писателската му дейност. Първото изречение за Русчук, цитирано по-горе, разкрива едно от тези основни преживявания – мултикултурализмът, който е оформил целия му живот. Най-трудният въпрос, на който енциклопедиите и медиите трябва да отговорят, е точно
въпросът за националността на Канети. Когато напуска Австрия той има и турски
паспорт, припознава традицията на австрийската литература, смята се за немскоезичен писател от еврейски произход и живее в Цюрих през последните няколко
години. Родният град на Канети е изписан на стола в Залата на Нобеловите лауреати, където други споменават страната на произход. Той има място на раждане,
но няма принадлежност:
„[…] на никого да не принадлежа, във всекиго да раста; да обичам най-доброто, да укротявам най-лошото.“ (Зап1: 101)
В Русе той за първи път преживява масата – масата на циганите, които посещават родния му дом всеки петък, „масата, замираща в очакване“ (СЕ: 43) на свършека на света в лицето на Халеевата комета, тук ръката на малкото дете бръква в
чувалите с просо, ечемик и ориз в магазина на дядото и опипва зърната, хваща ги,
за да ги опише много по-късно в теорията за масата. Тук, в Русе, огънят и водата
се превръщат в основните му преживявания – тук той усеща елементарната сила
на елементите, които по-късно ще бъдат обект на изследванията му. Тези основни
преживявания се разширяват, изграждат и задълбочават във всички други градове на неговия живот. В Русе се формира само тази уникална мрежа от образи, които по-късно се превръщат в познание. Разказвачът завършва картината на огъня
със съзерцание:
„Тази гледка, която завинаги се запечата в съзнанието ми, изплува по-късно
и се сля с картината на един художник, така че не бих могъл вече да кажа какво всъщност беше първичното и какво се прибави от нея. Бях деветнадесетгодишен, когато застанах пред картините на Брьогел във Виена. Разпознах незабавно
в многото дребни човечета онзи огън от времето на моето детство. Картините ми
бяха така близки, като че ли винаги съм се движил между тях.“ (СЕ: 48)
Описаните от Канети преживявания в Русчук се характеризират с равномерно
разпределение на основните мотиви на живота и работата му, те са първите детски спомени, които след това се превръщат в прозрения. Всяко едно от тези преживявания може да бъде проследено в неговото разгръщане в другите събития и
наблюдения в другите градове и региони в Европа: топосът на родината.
Главите в първата автобиография „Спасеният език“ дават общ преглед на топографията на тези Родини: „Русчук 1905-1911“, „Манчестер 1911-1913“, „Виена
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1913-1916“, „Цюрих-Шойхерщрасе 1916-1919“, „Цюрих-Тифенбрунен 1919-1921“.
„Факел в ухото“ също следва топо-хронологичния ред на отделните места, в които
топографията също е свързана с определени основни преживявания: „Инфлация
и безсилие. Франкфурт 1921-1924“, „Буря и насилие - Виена 1924-1925“, „Школа за
слушане Виена 1926-1928“, „Стълпотворение от имена, Берлин 1928“ и „Плодът на
огъня, Виена 1929-1931“.
Тази топография е свързана с мотива за пътуването, характерен за т.н. немски
роман на образованието от XIX век, роман за насърчаването на развитието на личността, представящ пътя към творческата писателска дейност.
Две особености на мотива за пътуването като път на образованието играят решаваща роля в автобиографиите на Канети и в неговата концепция за изграждане
на личността:
- на първо място това е трансформацията на мотива за пътуването – от „опознаване на чужди страни“ в „откриване на нови родини“, нови места, в които авторът
се чувства „у дома“, в които неговата личност се създава и изгражда.
- мотивът на съставянето на личността в образователния процес, на изграждането ѝ от различните примери за подражание и примери за отрицание. Много
често повествователят подчертава доколко не може да различи това, „което съм“
и това, което бащата, Карл Краус, д-р Зоне, Роберт Музил и други модели на подражание и разграничаване са му дали и продължават да живеят в него.
Тритомната автобиография може да бъде четена като подробно психологическо описание на изграждането на личността чрез превъплъщаване и инкарнация и
на разгръщане на понятието за Родина като образование и традиция.
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„СТЪЛБА ДО НЕБЕТО”
ИЛИ МАРИН СОРЕСКУ НА БЪЛГАРСКИ

85 години от рождението на големия румънски
и световен поет

ТЪРЖЕСТВЕНО
Всички мои ръкописи
отнесох на полето.
Изорах го дълбоко с плуга,
а после ги посях.
Зачаках какво ще поникне
от тези мои мисли,
радости, скърби, надежди.
Мина цяла година.
Сега бродя по черното поле,
неспокоен, очакващ –
поне една буква
да покаже стръкче.
Вярвам:
някой ден полето
ще запламти, ще грейне!
Ще закрача и аз по него –
с венец окичен – като Нерон!
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Марин Сореску
/ 1936- 1996/ е сред
най-интересните
румънски
поети.
Лауреат на редица
национални и международни награди /
сред тях от Румънската
академия,
„Хердер”, Виена и
„Струга”/, превеждан почти в цял свят
– от Чили до Япония,
той бе и блестящ
драматург, есеист
и критик с голяма
ерудиция и оригинална мисъл. Някои
от критическите
му книги – „Трактат за поезията”,
„Безсъници”, „Леко,
с пианото по стълбите” - достигнаха
забележителния успех на поетичните
му сборници: „Единствен сред поетите”, „Смъртта на
часовете”, „Облаци”,
„Въглища”, „Кладенци в морето”, „Смъртта на Дон Кихот”,
„В Лилиеч”. Пиесите
му са поставени на
редица европейски
сцени и Бродуей.

МАРИН
СОРЕСКУ
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ДВУКРАТНО
Аз гледам на всичко в света –
двукратно.
Най-напред, за да се радвам,
после, за да тъгувам.
Чувам как короните
на дърветата
се смеят,
а корените им
плачат горчиво.
В своя изгрев
слънцето
е все тъй жизнено
и младо.
По залез –
бързо загива.
В тези две корици
светът е безупречно подвързан.
А там се събира всичко,
което обичам и чета
двукратно.

MOPE

ЕДИН ДЕН
Един ден
ще стана от масата,
за да избягам от думите
и от вас.
Изобщо от всичко и всички
на този свят.
Очите ми ще стигнат чак до планината,
но аз ще продължа отвъд нея,
за да остане зад мене тя.
След облаците ще тръгна,
додето и те не останат зад мен.
И на слънцето ще обърна гръб,
на звездите, дори и на Вселената...

ХИМН
Корените на дърветата
всъщност са светци,
слезли под земята,
където се молят на колене.
Отвън остава
ореолът им листата, цветята...
Ще дойде и нашият ред
да станем светци
и да се молим на колене да остане тази Земя вечно кръгла и благословена!
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АРХЕОЛОГИЯ
Изкопавам един пласт –
най-горния.
Под него някаква сянка
копае друг,
отдолу трети,
под него четвърти...
И все така –
всичките мъртви и живи копаят,
трескаво търсят
все по-надолу.
Удари на лопата
се носят дотук чак
от другата страна на Земята.
Човечеството копае
неуморно –
археология!
Аз пък намерих
само един камък.
И това е всичко –
под това Небе.
Превод от румънски: ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ
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ЗА МАРИН ГЕОРГИЕВ, ЗА ДВЕ
КНИГИ И ЗА ИСТИНАТА...
През 1992, в зората на все още неузрялата ни демокрация, поетът Марин Георгиев
(род.1946) дръзна да напише своя скандален роман-разследване „Третият разстрел”
(част 1, издаден 1993), с който по безспорен
начин осветли и демитологизира „явлението Вапцаров”, превърнат от комунистическия
режим в нещо като икона. Сериозен, без
съмнение, приносен труд, успешен синтез
между документи от Държавния архив, спомени на съвременници, препратки към книги и публикации в печата и, разбира се, задълбочени анализи и коментари на личността на поета Вапцаров. С това той си навлече
гнева на немалко фанатизирани апологети
на стария режим, сред които, за съжаление,
и някои известни писатели. Да се надяваме,
че скоро ще излезе и втората част (продължението) на тази забележителна книга на
Марин Георгиев, оказал се първопроходец
в тази област – търсенето на Истината в историята на българската литература. В нея той
вероятно ще представи и своята оценка за
Вапцаровата лирика, освободена от идеологическите наслоения, която наши критици
възвеличиха и определиха като „световно
явление”?!
Втората подобна, макар и доста различна, книга на същия автор, „Звезден пратеник” (изд. „Литературен форум” и изд. „Нов
златорог”– 2016) е посветена на едно от големите и все още недостатъчно оценени и
признати имена в съвременната българска
поезия, Николай Кънчев (1936 – 2007).
Особена като строеж, тя е, бих казал
многожанров синтез между собствени стихове, литературно критически анализи, спомени, откъси от дневник, писма, интервюта,
записи на разговори, дори снимки от личния архив – бих казал нещо наистина ново
в днешната ни книжнина. Макар и късно –

31.12.2020, прочетох я на един дъх, не само
защото имах шанса да познавам Николай
Кънчев и харесвах този ярък и странен поет,
а също и блестящ преводач на френскоезична поезия. Впечатли ме преди всичко
откровеността на автора, неговата пределна
честност и страст към Истината. Това, което е
и в основата на „Третият разстрел”. Паралел
между двамата поети не е нужно да правя.
Първият, като съвсем млад е писал приятна,
макар и повлияна от чужди образци, лирика,
но в единствената му книга „Моторни песни”
като че ли има повече лозунги и декларации,
стигащи директно до призива: „Съюз със
СССР!”, отколкото истинска, голяма поезия.
Макар че някои го поставиха до Лорка! Докато вторият, Николай Кънчев, макар и още
недостатъчно познат и популярен, е наистина силен, многопластов творец от европейска величина. Бих казал, достоен за „Нобел”.
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Ако, разбира се, България беше по-голяма
страна. Метафизична, необичайна, понякога мистично медитативна поезия - странна,
на моменти язвителна, с особени метафори,
парадоксални сравнения, неочаквани, шокиращи обрати. Която те кара да мислиш,
да виждаш по друг, по-дълбок и ясен начин
нещата. При един доста оригинален, неповторим изказ, особен слог, който не съм срещал никъде другаде. И колко е прав Марин
Георгиев в точните си и задълбочени оценки
за тази поезия. Ето една от тях: „Стихът или
поетиката на Николай Кънчев, са толкова неповторими, че се самозаключват. Те нямат
нужда от патент, от защитата на закона, за
да са неприкосновена собственост. Не могат
да бъдат репродуцирани. Те могат да имат
само един автор – Него! И когато Него го
няма – няма и стила, няма такава поетика,
тоест, не може да бъде възпроизведен...”
И авторът ни представя немалко примери от тази забележителна лирика на поетафилософ, разглеждайки я и в контекста на
традициите на българската литература чрез
съпоставки с най-ярките ни поети допреди
него – Яворов, Пенчо Славейков, Дебелянов, Далчев, Геров, чиито мотиви Кънчев
доразвива и решава по своему. Интересни
са и наблюденията му върху тази поетика,
върху тези „образи – символи”, показвайки
Николай Кънчев като поет, който упорито
търси Познанието, убеден, че именно то ще
даде отговор на екзистенциалните въпроси,
които го вълнуват като всеки голям творец.
В този смисъл неговата лирика се родее с
тази на големия румънски и световен поет
Никита Станеску (1933 – 1983), когото имах
щастието да представя у нас. Съпоставени с
човешкото съзнание и битие, поетическите
изображения на света, сътворени от Николай Кънчев, са плод на едно силно въображение и едно непрекъснато търсещо Аз.
Марин Георгиев, като близък на поета и
издател на негови книги, ни представя не

само тази забележителна поезия, развитието му като поет, но и творческия му път,
както и личния му живот, интересния, бих
казал, особен, дори на моменти труден характер. И всичко това на фона на средата,
в която Николай Кънчев живя и твори. Пътят му в литературата съвсем не беше лек
предвид средата, казионния Съюз на писателите, т.н. „Априлски поети”, председателите - лакеи на режима, начело с вездесъщия, неискрен Левчев, цензурираните от
държавата издателства и медии. Но Кънчев
беше свободен дух, който не се вписа в тази
среда и до края на дните си живя като независим и горд творец и човек. Авторът пише
с голямо уважение и възторг към своя приятел и колега. А у нас това се случва рядко
– един поет да цени и уважава така високо
свой колега по перо. Да не му завижда! Като
верен на Истината, той не спестява редица
неудобни моменти и факти. Всъщност, пътят и съдбата на Николай Кънчев са част от
пътят и съдбата и на българската поезия от
края на 50-те години до 2007, когато той напусна този грешен свят. Затова и тази силна
и честна книга на Марин Георгиев може да
се приеме като ценен документ за епохата
(написана е много интересно, с богат език,
изключително четивно!) и както книгата му
за Вапцаров, убеден съм, ще остане и ще се
чете и след години.
Две книги, които не бяха оценени подобаващо от появата им до днес, но са продължители на най-доброто от биографичната и
мемоарна традиция на Захарий Стоянов,
която всички хвалят, но избягват да прилагат. Тук някъде ще е и причината ,,Третият
разстрел“ да е високо оценен, и то своевременно, не тук, а от български интелектуалци
в чужбина: Германия, Унгария, Австрия, Израел, Великобритания, САЩ…
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ
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БАВНО
Отдавна се е превърнало в клише, че
човечеството живее на четвърта, че дори и
на пета скорост, на педал, както се вика; че
човек няма време да се запре, та да види
красотата около себе си; че търчи людското
сборище по задръстените улици и из алуминиевите молове от магазин на магазин,
от среща на среща, от ангажимент на ангажимент – болно от бързане и прибързване,
с пребледняло лице и с изплезен език. Клишетата обаче – освен че са смърт за всяка
добра литература, имат също и неудобното
свойство, че са най-често истина, непререкаема истина. „Всички са смъртни“ – ето го
най-голямото клише, но и най-популярен
философско-логически пример; „зелената
пелена на планината“ – още едно клише,
а „синьото като небе море“ даже е двойно
клише… Но всички тези клишета са заедно с
това и най-съща истина: и че сме смъртни,
и че планината е зелена напролет и лете, и
че морето е синьо като небето… Така че клишето за забързания живот на днешния човек също е истина и тази истина трябва не
просто да я признаем – мнозина ни втълпяват, чак заповядват, че сме длъжни безрезервно да я приемем: „Не големите изяждат малките, а бързите поглъщат бавните“,
предупреждава заглавието на едно съчинение за успешен бизнес. Сиреч, бързайте, за
да спечелите, бавни ли сте – лузъри сте!…
Е, да, ама тая житейска концепция, превърнала се в клише, все повече и повече не се
харесва. Навсякъде по света не я харесват и
то толкова силно, че напоследък планетата
беше повсеместно обхваната от движението slow food; тоест бавното се превърна в
cool, в по-добрия начин на съществуване.
Прочее бавното е по принцип по-добрият
начин за правене на всичко; неслучайно народът е казал, че: „Хубавите работи бавно
стават“. Добре е да вървиш бавно – пулсът

не се ускорява, добре е да се храниш бавно – стомахът не се натоварва, добре е да
четеш бавно – смисълът не се изплъзва. А
май е добре и да пишеш бавно – по-дълбоко овладяваш словото… На тъкмо такова бавно писане сме свидетели в сборника
с разкази на Горан Атанасов „Махалата на
совите“. Това са промислени разкази, изпитани, връз кожата на автора изпробвани,
за да се получи един текст, в който тъкмо
бавното, тъкмо незабързаното, тъкмо айляклийското са приемливата и желаната житейска концепция. Те започват с „преди“, за
ни кажат и подскажат, че точно тоя ритъм
на живот, съобразен с природния, прави
човека милостив, съпричастен, насърчаващ себеподобните си, а не чужд, хладен и
безразличен спрямо тях. А завършват с „по-
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сле“, защото искат да покажат, че такъв начин на живот е възможен и днес, въпреки
настояванията на актуалността, че не бива
да си го позволяваме. Едно бавно преливане на бавното през времената и епохите, което се пренася като факел или, за да
съм по-точен, като газена лампа от година
на година, за да осветява със слабия си, но
защитен и поради това неугасим пламък
човещината и добротата. Разбира се, срещаме в разказите на Горан Атанасов и неизбежните чешити – едни герои в българския
разказвачески почерк, които той описва с
неподправена наслада и искрено удоволствие. Напълно естествено е да ги срещнем,
между другото, след като сме на Балканите. И може да се запитаме защо имаме тук
толкова чешити, може дори да се опитаме
да дадем възможен отговор. Според мен
той се крие в местната страст към особеното, към пò така живеенето, което излиза извън коловозите на общоприетото и тъкмо
поради това е симпатично и примамливо.
Да, невинаги тези чешити са успешни по
мерките на днешния ден, но пък винаги са
обаятелни и привличащи с безхаберието
си и с отвореното си сърце. А на Балканите чешитите са толкова разпространени не
заради друго, понеже и самите Балкани са
своеобразен географско-антропологичен

чешит: нито с Европата са барабар, нито с
Азията баш си пасват; район, дето, както се
казва, на себе си прилича. И когато човек
се вгледа в балканските литератури, все някой чешит ще намери: и Алексис Зорбас у
Никос Казандзакис, и Сали Яшар у Йордан
Йовков, и Саид Офсайд у Азис Несин, и Зуко
Джумхур у Момо Капор, и Мито Благата
дума у Никола Статков… Има чешити бол и
при Горан Атанасов – балкански автор е, що
да сториш, не може (а и не иска) да избяга
от изконното си. И чешити са неговите герои, вярно, ама са такива чешити, дето са
склонни да пожертват любимия си кон, че
да спасят от сигурна смърт непознат („Газената лампа“); да рисуват безвъзмездно
шарени порти за радост на окото („Червено
злато“), да разкажат история за акъл, вместо да прострелят ятото („Старото корито“)…
Чешити човеколюбиви и жизнеутвърждаващи, защото бавно се движат из света,
внимателно го опитват на вкус, не бързат
да го излапат и излочат, че да не усетят
сладостите и прелестите му. Бавно, бавно;
който бавно живее, далече стига… До „Махалата на совите“ стига…
Махалата на совите, Горан Атанасов, изд. Фама 2021г
Митко Новков
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ЗА СБОРНИКА „ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ. 140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПИСАТЕЛЯ. НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
През 2019 г. се навършиха 140 години
от рождението на П. Ю. Тодоров, четвъртият от Кръга „Мисъл“, който не просто го
попълва и окръгля, „но и автентично се
идентифицира с него, изразявайки самосъзнанието на общността“ . В края на м.
септември в родния град Елена на един
от емблематичните български модерни
писатели се проведе Национална научна
конференция, резултат от която е настоящият сборник „ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ. 140
ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПИСАТЕЛЯ.
НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, съставител Димитър Михайлов.
Както убедително е аргументирал
проф. М. Неделчев в първата, отваряща
изданието статия, Петко-Тодоровата литературна личност не се радва на висока
обществено-културна популярност, на общонационално споделен духовен авторитет. Въпреки че писателят е същностна,
конструктивна част от колективната литературна персона на Кръга „Мисъл“, литературната му личност остава недотам фокусирана, недотам стабилна, някак „приложна“, допълваща Кръга. Изреждайки
някои предпоставки, предопределили
този по-камерен, по-„крехък“ силует на
автора на „Идилии“, Мих. Неделчев отхвърля чисто художествено-естетическия
критерий като възможност за въпросната
ситуираност на „певеца на воля и младост“. Смятам обаче, че тъкмо този критерий стои в основата на все пак трудното
литературноисторическо утвърждаване
на П. Ю. Тодоров в националната културна памет. И може би съвсем не е случай-

но, че през годините той остава извън
твърдия, безусловно наложен литературнообразователен канон.
Още като пишех дисертацията си в
средата на 90-те години за литературнокритическото митотворчество в практиката на д-р К. Кръстев, проф. Б. Пенев, Вл.
Василев, трябваше да си отговоря на въпроса защо тримата мастити литературни критици негласно се солидаризират
около мощните фигури на Ботев, Яворов
и Славейков, докато позициите им спрямо писателския ръст на П. Ю. Тодоров се
разминават. Но така е и при авторитетни
представители на следващите критически поколения. В „трудовоспътническата“
концепция на Ив. Мешеков например Петко Тодоров не заема равноценно място с
останалите представители на Кръга, нито
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пък майсторът интерпретатор посвещава
портретно-монографична студия на Четвъртия от прочутата колективна персона.
Още в средата на първото десетилетие на 20. в. близкият до Кръга Б. Пенев
е безкомпромисно директен, когато в съпоставителен оценъчен план обобщава
наблюденията си върху драмите на П. Ю.
Тодоров и лириката на П. К. Яворов: „П. Ю.
Тодоров е твърде слаб и като поет, и като
художник. Неговите произведения не са
лишени изцяло от художествени елементи – ала тия елементи си остават отделни,
случайни и не се сливат в една стройна художествена цялост… Нему липсува
творческа мощ, липсува му тъкмо онова,
което притежава Яворов и което отличава
неговите стихове“.
Безспорно, П. Тодоров най-силно и
най-предано „обслужва“ културно-естетическата програма на „Мисъл“, свързана с абсолютизирането на фолклора като
универсален език, дълбаещ в най-потайните кътчета на модерната душа. Но
от друга страна, „самото назоваване на
литературната личност на Петко Тодоров
много често се случва чрез използването
на названия на идилиите му или чрез извличане на образи от тях“, а „основният
жанр на творческите реализации на Петко Тодоров – идилиите – по това време
няма високия статус на актуален каноничен жанр“.
Няма да се впускам в детайли, отвеждащи към канонформиращите фактори
за изграждането и налагането в литературното поле на една писателска фигура.
Настоящият сборник прави и това, но и
много повече. Двадесетте статии осветляват през различни документално-фактологични, психобиографични, литературноисторически, художествено-интерпре-

тативни, теоретико-моделиращи призми
творческото наследство, гражданско-социалните и културните роли на писателя
модернист. Като се тръгне от осанката на
П.-Тодоровата литературна личност (М.
Неделчев), от есенциалното, същностнофизиономичното в поетиката, почерка,
идейно-тематичната и жанровата специфика на неговите идилии и драми (Николай Димитров, Мая Горчева), от предварително избраното за него място в Кръга
„като новодошъл, който обаче е решен на
всяка цена да остане“ (Пламен Дойнов),
мине се през езиковото му поведение и
рецепцията на творбите му (Цветан Ракьовски), през преките и задочни диалози с други творчески светове и писателски
персони, през междутекстовите прочити
(Людмила Малинова-Димитрова, Илияна Димитрова, Наталия Няголова, Нели
Кирилова, Мая Ангелова, Александър
Христов, Николай Тодоров, Димитър Михайлов, Марин Бодаков, Радка Пенчева)
и се стигне до редакторската дейност на
интелектуалеца (Илияна Бенина, Никола
Бенин), та чак до „печатните грешки“ в
наследството му ( Алберт Бенбасат). Трябва да се подчертае, че е откроена и публично-гражданската жестовост на автора
на лиризирана проза, неговият морален
облик и общественическо битие в името
на една „толерантно разбирана общославянска взаимност – със съчувствие към
народите, които все още не са добили
своите държави (поляци, чехи, моравци,
хървати, украинци) и които чувстват унижението да са в състава на присвоилите
си властта да бъдат господари на континента империи“ (Мих. Неделчев, Наталия
Димитрова). Но също така са коментирани в творчески-биографичен и културносемиотичен аспект както духът на родно-
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то място Елена, така и мястото на смъртта
– швейцарското село Шато д,Е (Живко
Иванов). В този смисъл, на равнището на
съдържанието, между въвеждащото тържествено слово на Мих. Неделчев и последната статия на Ж. Иванов за мястото
на смъртта на писателя е постигната композиционно-концептуална рамка.
Ако сравним библиографските справки с текстове, посветени на Великата Четворка, ще се уверим, че за П. Ю. Тодоров
изследванията са най-малко, въпреки неговата европейска известност. Сборникът
с научни изследвания от 2020 г. попълва
тази празнина в литературноисторическите усилия на българската хуманитарна
наука. Изданието аргументира чрез множество тълкувателски оптики незаменимото и различно място, което заема авторът на прозаически и драматургически
творби в модерната българска класика.
Изследователските опуси показват
как, тръгвайки от фолклорно-митологичното наследство на исторически белязаното и духовно привилегировано родно
селище Елена, писателят го насища с модерен философскоисторически и индивидуалистично-романтически идеи. При
което самобитнобългарското народопесенно наследство заговаря на един нов
за културата ни екзистенциално-универсален език, вглъбен в отделната човешка
участ и психологическите драми на личността.
Проникновеното ритуално-тържствено слово на Мих. Неделчев не само припомня високата родова генеалогия на семейството на писателя и връзката му с фамилиите Михайловски и Момчилови, но
и откроява значението на селището Елена
в духовно-културната карта на България
като сакрално място на завръщането.
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Приносен характер имат текстовете,
проблематизиращи жанровата идентичност на Петко-Тодоровите идилии, или
както е онасловена една от статиите –
„идиличното в „Идилии“. Акцентът е преди всичко върху поетическото, върху песенното начало в тези различни от всички
други творби, синтезирали в органическо
единство музикалната ритмичност, драматически-меланхолното настроение и
дълбочинната модерна символика. Така
да се каже, П. Тодоров изобретява един
нов за националната традиция неконвенционален жанр, трансформирайки в
модерен дух българската фолклорна култура и разрушавайки втвърдени структурно-композиционни, идейно-психологически структури.
Колкото е неконвенционален жанрът
на идилиите, също толкова оригинален,
творчески инвентивен в контекста на модернизиращата се българска култура е
героят Несретник. В повечето от текстовете се извеждат нови и нови типологични
негови черти. Освен че е свободен субект,
отказващ да се приспособи към битововсекидневния ритъм на живеене, Несретникът е винаги поставен в междинна
екзистенциална ситуация, разпънат между ограниченията и свободата, между
бляновете и реалността, между земята и
небесата. Откъдето и вътрешният, но винаги смирен, приглушен драматизъм като
екзистенциална характеристика на ПеткоТодоровия персонаж – от една страна, е
стремежът към самота и отчуждение, от
друга, към социализация с патриархално-родовата общност. Но най-важното
е, че несретничеството е видяно не като
резултат от стечение на обстоятелствата,
не като външна детерминираност, а като
вътрешна нагласа, като „структура“ на
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съзнанието и мисленето, като начин на
съществуване и нравствено-психологически комплекс. Ето защо единствената
алтернатива за него е да излезе на пътя,
който пространствено въплъщава идеята
за несретничеството, за вечното гонене
на идеала и невъзможността той да бъде
постигнат. В тази посока смислогенеративен е изводът, направен от Ник. Димитров, че в идилиите на П. Тодоров „идиличното като екзистенциално състояние
на персонажите и идеалистичното като
духовен устрем се сливат в единно художествено цяло, защото авторът изгражда
персонажи, които, от една страна, носят
наивитета и простотата на обикновения
селски човек, а от друга страна, притежават различността на индивидуалиста“ . И
още нещо важно, Несретникът на Петко
Ю. Тодоров, за разлика от Яворовия човек, готов на облог „с Дявола и с Бога“, не
е бунтар, напротив, той е смиреният със
своята орисия, притихналият в своя блян
по нещо Друго, трансцендентно спрямо
обиходното. Оттук и продуктивността в
тълкуванието на Ник. Димитров, че меланхолията изгражда основното настроение в идилиите: „Меланхолията на П.
Тодоров сякаш поглъща в себе си всички
протуберанси на човешката душа, за да
постигне онази мекота на живеенето, която носи особен тип красота, постига онова
спокойствие на душата, в което страстите
са уталожени, желанието и опитът да бъдеш като другите е парирано и човек се
връща в самотата на собствената си същност и незавършеност, смирявайки или
по-често примирявайки се с отреденото“ .
Безспорно, една от главните социокултурни роли, които играе П. Тодоров в
следосвобожденското духовно пространство, е тази на модерен драмописец. И

наистина със своите драми той бележи
нов етап в развоя на българската драматургия, една своеобразна модернистична
революция в българската театрална култура. Находчиво в тази посока е предложението на Мих. Неделчев да го мислим
като първия творец на поетическата драма у нас. Знайно е, че сред най-новаторските текстове на П. Тодоров е драмата
„Зидари“. Неслучайно някои от поместените статии в сборника интерпретират
включително и в компаративистичен план
мотива за вграждането, който стои в основата на творбата. Ключово в тази посока е тълкуванието на Л. Малинова-Димитрова, че: „Отвъд конкретната история
авторът проектира парасюжет със силна
идеологическа насоченост… Той се отнася до възможността или невъзможността
да бъдеш свободен човек; до начините
на манипулиране на съзнанието – чрез
действието на стари и нови митове; до
продължаващата и днес тенденция да се
намери оправдание за всяко насилие; до
значението на вярата като вътрешно състояние и средство за отстояване на себе
си сред другите“. И всичко това, разбира
се, я прави не само модерна за времето
си драма, но я превръща във винаги актуална драматургична творба за българския
театрален репертоар.
Но да се върнем на продължаващия да
виси в българското литературно и културно пространство въпрос – защо все пак П.
Ю. Тодоров не се превръща и в прижизненото, и в посмъртното му битие в литературен мит, в безспорна канонична фигура,
издигната в ранг на национален класик?
Някои от отговорите ги дава статията
на Цв. Ракьовски, която вещо проблематизира езика на Петко-Тодоровите творби. Несъмнено, за разлика от останалите
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членове на „Мисъл“, при П. Тодоров фолклорните стилизации достигат до краен
предел, като близостта се усеща не само
на езиково, но и на равнището на ритъма.
Но както настоява Цв. Ракьовски, стилизациите правят четенето на много места
или предвидимо, или невъзможно: „… в
идилиите и в драмите на Петко Тодоров
героите са анемични, което води до спад
на образния ресурс – персонажите бързо
стават предсказуеми с такъв автоматизиращ се изказ. В своето неистово дълбаене
в дебрите на езика с цел да построи оригинален слог авторът не се доближава,
а се разделя с фолклорната стилистика.
Езикът на неговите творби не е фолклорно определим, защото е изкуствен“.
Симптоматично и в статията „Петко Тодоров в Кръга“ Пл. Дойнов ще акцентира
върху един ранен отзив на д-р Кръстев
върху разказа „Певец“, в който менторът наставнически критикува някои несъобразности и езика. Всъщност, макар
че съжденията на Пл. Дойнов са в друга
посока, авторът най-точно формулира
разколебаното присъствие, по-скоро отсъствие на П. Ю. Тодоров от „гръбнака“
на националния литературен канон: „Но
неговата възприемчивост към добронамерени критики и съвети, склонността
му да редактира многократно текстовете
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си, за да търси съвършения художествен
изказ, волята му за шедьовър най-сетне,
насочват към него прожекторите като към
най-зависимия от Кръга автор“ . Да, наистина, Петко Тодоров играе със старание
и отдаденост разпределените му роли
на Разказвача и Драматурга в Кръга. Да,
наистина, той се превръща в лицето на
високата модерна проза и драматургия.
Но както за съвременниците му, така и
за днешните поколения, е трудно Петко
Тодоров да бъде мислен като безспорен
национален класик, равнопоставен на съратниците му от Великата Четворка.
И така, сборникът, посветен на 140-годишнината от рождението на писателя,
е първият, след десетилетно мълчание,
общоколегиален жест на литературоведи
от различни университетски и изследователски центрове към естетически ценното
и етапно и в същото време противоречиво наследство на „певеца на воля и младост“ и мястото му в литературната история; към модерния творец, който чрез
художествена реинтерпретация на народното творчество вписва българската
литература в „наднационалната общност
на художественото слово“ (Пл. Дойнов).
Антония Велкова-Гайдаржиева
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ВРЕМЕТО НАСТИГА
ОПАШКАТА СИ
Има едно страхотно есе „Траекторията
на героя“ в антологията с разкази, новели
и есета „Кратка история на самолета“ от
Захари Карабашлиев, издадена през 2018
година.
В него той разсъждава над идеите на големите модерни тълкуватели на митологията Джоузеф Кембъл и Кристоф Воглер.
Особено подчертава един от проблемите,
поставени от Воглер: „Срещнах се с творци
от Източна Европа, които посочиха, че в техните култури съществува дълбок цинизъм
към героичните усилия да се промени светът. Светът е такъв, какъвто е, всички усилия
да се промени той са глупава загуба на време и така наречените герои, които се опитват да го променят, са обречени на провал.“
Веднага след тези думи си спомних блестящия афоризъм на Георги Марков, с който
завършва есето му „Героите“: „Героизмът е
само един миг, а животът не е миг. И колко
лесно е да бъдеш герой в един миг, вместо
да бъдеш човек цял живот. И си казваш,
Слава Богу, че природата е раждала и ражда човеци, а не герои.“ Знам, че кресливото
мнозинство заклеймява подобни думи, определя ги като светотатствени, но Воглер и
Марков са напълно прави – истинските творци от Източна Европа напълно са изгубили
илюзиите си. Те преживяха дивия възторг от
симулацията за докосване до свободата, но
след това се убедиха в тържеството на лъжата, в устойчивостта на продажния и безмилостен свят. Нещо подобно Захари Карабашлиев изразява още в „18 % сиво“: „Какво, ако живеем не истинските си животи, а
техни отражения, в които всичко е просто с
главата надолу? Може би с всяка следващо
наше решение ние опитваме да коригираме минали събития, което е невъзможно, и
следователно сме осъдени на неуспех. Все-

ки наш план занапред е неадекватен, защото не е насочен в правилната посока. В
принципа на обратното време всичко вече
се е случило.“ В най-общ план това е голямата идея на новия му роман „Опашката“.
Но белетристът стига и до много по-далече:
затова категорично приемам тази творби
като събитие в културния ни живот. Основания за разказа, който въздейства силно – и
емоционално, и философски, - ще намерим
и в „Хавра“: „Мозъкът е постоянно зает със
съчиняването на истории. Всичко, което
идва като информация от външния свят, мозъкът моделира като истории. Нашата памет, нашето настояще, логиката на нашето
съществуване са изтъкани единствено и
само от разкази. Ние не сме нищо друго, освен истории за самите себе си.“ Не случай-

MOPE

но думата „хавра“ е пренесена на централно място и в „Опашката“. „Хавра“ ще рече
„хаос“, „“разпиляване на съществуващия
ред“ – навярно е и опит за промяна – личностна и обществена. Признавам, че отдавна очаквах някой творец да изрече скръбно
и безмилостно истината за нашето време,
без да допуска компромиси, без да се опитва да се хареса на критиката или на читателите. Точно в това е силата на новия роман
на Карабашлиев. Признавам, че започнах
да го чета с немалка доза скептицизъм.
Дали не се е подвел от заиграването с масовия вкус? Няма ли нещо подозрително
пикантно и жълтеещо сензационно в историята с писателя и с красивата му годеница,
назначена за управляващ директор по общата политика за сигурност и предотвратяване на конфликти към Европейската служба за външна дейност, която внезапно се
оказва с пораснала животинска опашка?
„Пълна, осъзната любов“, но любов по време на „Втора пандемия“, която е унищожила по-голямата част от възрастното население. Такива като мене са пренаселили гробищата. И всичко би ни изглеждало сладникаво и вторично, ако не се беше появила
интелектуалката Патриция с косматите крака, дръзката хлапачка от първите демократични митинги, която сега заявява: „Ние
трябва да сме управлението, а не управляемото“. И предлага на писателя Павел Панев да се кандидатира за президент. „Ще
минеш през интензивно обучение, ще бъдеш подготвен, ще ти се помогне във всяка
едно отношение.Ще победиш. Ще победим, няма как да не се победи!“ Оттук нататък се слага край на екзотичната любовна
история, другостта придобива съвсем различен смисъл, а романът се превръща в
трагедия за всемогъществото на „дълбоката държава“ и за обречеността на наивниците, които се надяват да я променят. Да,
външните промени в тази дистопия са огро-

201

мни, но за съжаление те са съвсем реални,
заплашителни – водят до още по-страшно
могъществото на всесилните корпорации,
до застрашителното установяване на нов
световен ред с цената на милиони погубени животи. Пандемията има физически измерения, но по-страшната е другата – тази,
при която „вирусът засяга едновременно
въображението и паметта на човека“. „Кой
не би се възползвал от територия, населена
с умствено поразени хора? Кой не би могъл
лесно да я покори и подчини?“ Панев размишлява трескаво: какво е да си лидер и
все по-дълбоко навлиза в темата за същината на властта. Спомня си преподавателя
си от университета по западноевропейска
литература Петър Банев, който знаел: „Всяка власт развращава. Всяка. Власт. Развращава. Всяка власт едновременно издига,
но и принизява. Тоест всяка власт е падение нагоре. Властта на човек над човека
променя. Не този, върху когото се стоварва,
а този, който я упражнява.“ Но Захари Карабашлиев не е наивен. Той отлично съзнава,
че съществува и друга власт – дълбока, недвременна. Тя командва всичко и всички,
тя определя правилата. Тази власт не признава опитите да се управлява с човешко
лице, тя подтиква корупцията да разцъфтява, тя предвижда ходовете на живите пионки, които мести по така наречената от Бжежински „голяма шахматна дъска“, тя превръща бившите „опозиционери“ във воини
на статуквото. Захари Карабашлиев е чел
немалко философска литература. Той отлично познава теориите на Платон за държавата, както и отрицанието на античния
философ от Карл Попър в „Отвореното общество и неговите врагове“. В романа откриваме е преки препратки към опуса на
неомарксиста Джорджо Агамбен „Homo
saсer“: суверенната власт и оголения живот“. Философът поставя бариера между
природата и културата – за него биополити-
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ческата парадигма на западния свят е модерният концлагер, а налагането на „извънредно положение“ е отмяна на законните
правила и процедури, а формулираното от
Ги Дебор „общество на спектакъла“ ще превърне медийните образи и внушения в поважни от събитията в реалния свят. С лека
ръка бих отхвърлил тези едва ли не анархистични леви идеи, ако много от тях не се
осъществяваха пред очите ни. Захари Карабашлиев ясно е осъзнал заплахата от тях и я
е превърнал в трагичен и разтърсващ роман. Властта в страната е в ръцете на мутрите, а съпротивата се изразява от хаотични
движения, изразявани от хората с маските,
известни в модерния свят и като „Анонимните“. С болка в сърцето видяхме как бунтът
на младите беше смазан от обединяващи
се около фалшиви послания стари муцуни и
откровени болшевики, така че дистопията в
„Опашката“ е и до голяма степен наше злокобно всекидневие. Размишляваме заедно
с автора: „Няма отявлен противник, няма и
идеологическа конфронтация, а всъщност
няма и идеи, зад които хората да застанат.
Идеологическа нищета. Какво да се прави?
Как да се води борба, ако няма кауза? Как
да се противостои?“ В подобна обстановка
издигането на независим партиен кандидат
е фарс, гавра. Светът преживява ужасяваща
криза – „безкрайните пандемии, незаетото
с работа население, крахът на Уолстрийт и
петролната криза, хиперинфлацията заради
трилионите напечатани долари, незаетите
в колежи младежи, неработещата здравна
система, неизброимия арсенал оръжие в
поданиците“: всичко това е ново видение а
ла Оруел, но то, уви, съвсем не ни се струва
невъзможно. А мислителят-бунтар Денис
Данов развива теория, определяна като
„философски сомнамбулизъм“: това е масата хора, които приличат на всички нас, но
всъщност „са спящи индивиди, които имитират буден живот“. „Елитите на условния

сомнамбулски свят искат да задържат максимално този stasis, защото се контролира
лесно, и постепенно елиминират един по
един всякакви физически контакти в населението, тъй като само физическите дразнители предизвикват събуждане. Нещо повече, Данов е отстранен като преподавател,
защото констатира, че при болшевишката
система е мимикрирал успешно, преструвал се е на вярващ, докато сега налагането
на абсурдната догма постепенно „превръща свободните хора в нечувствителни лицемери“. Всъщност подобни метаморфози се
осъществяват непрекъснато в реалността и
ние вече претръпнахме, когато гледаме как
манипулациите с власт ни отвеждат до трагичната констатация: „Свободни бяхме, но
не го съзнавахме“. Не може да бъдем свободни, когато сме заплашени от „ефективно приключване на свободното слово“. За
щастие това все още не се е случило, щом
можем да четем романи като „Опашката“,
но то е напълно реална, надвиснала над
главите ни катастрофа. „Дълбоката държава“, пипалата на глобализма ( преоблечения интернационализъм ) са дълбоко осмислени от разговорите на писателя със
стария му приятел Димитър Аврамов, Джими, програмист, учил международно право
в Харвард, запознат с механизмите на
властта: „Тези, които са в момента горе, са
избирани по послушание, а не по… да речем, смелост и способност. Били са послушни досега и точно затова са политици. Докато се катерят нагоре, за да стигнат до нивото си към този момент, всички очевидно
нормални решения едно по едно са били
окастряни от продажните им мозъци. Такава е селекцията. И се стига дотам, че избирателите получават само това, което е на
разположение – все същото.“ Джими повтаря някои от важните постулати на Агамбен,
най-вече за „извънредното положение“,
той е убеден, че в бъдещето няма нищо, ос-
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вен минало – „времето настига опашката
си“. Да, това е истинската „опашка“ в романа, другото е красиво мечтание за промяна,
сън за щастие, в който звучи преоткритата
през 20 век музика на учителя по музика на
бащата и брата на Бах – Йохан Пахелбел,
загубил жена си и сина си в чумна епидемия и излял вълненията си във възкресения от Вангелис и от Демис Русос Канон.
Още много теми, свързани с доминиращото усещане за несвобода ни очакват по
страниците на „Опашката“: струва си да
размислим над описанието на движението
на старославието, съчетаващо богомилството с „арогантен толстоизъм“. И да не
пропускаме един от най-важните и застрашителни образи в романа: Крум Статев,
многоликия. Той е и безличният Иван
Петров, и генералът от запаса Драганов,
„Мефистофел“ на „дълбоката държава“,
който ни предупреждава да не вярваме на
никого, а след това ни омагьосва и ни заставя да му продадем душата си. Благодарение на неговата мощ научаваме най-важното: „Човечеството е стигнало прекалено
далеч и трябва да даде на заден ход, защото е на ръба на пропаст. Платон казва: „Точно както болното тяло се бори със себе си,
така се бори този болен град.“ Карабашлиев дръзко заменя думата „град“ със „свят“.
Затова ни предупреждава: „Всяка промяна
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е промяна към разпад, към по-лошо копие,
към разруха. Всяка промяна е зло.“ Разбира
се, той не мисли така. Както не мисли така и
Владимир Зарев, написал сходните по внушения романи „Разруха“ и „Чудовището“.
Както не мисли и Георги Господинов, написал „Физика на тъгата“ и „Времеубежище“.
Всички те предупреждават, намират найсилните художествени аргументи, за да осъзнаем, че не бива да живеем като движещи се сомнамбули. Съзнателно не разкрих
почти нищо от интригата на „Опашката“,
защото ви очакват напрегнати действия от
шеметен трилър. Сюжетът може да бъде
проследен с интерес и от читатели, които
не биха желали да се задълбочават във философските и гражданските дилеми. Но
така или иначе, държим в ръцете си роман,
какъвто не се появява всеки ден, дори всяка година: книга-събитие, пораждаща
може би гняв, може би несъгласие, но в никакъв случай – равнодушие. Аз открих в
„Опашката“ изречени на висок глас собствените си тревоги и съмнения, затова и отделих толкова място на тази необикновена
книга.
„Опашката”, Захари Карабашлиев,
изд. Сиела, 2021
Георги Цанков
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СТОЙЧЕВА

ПРЕГЛЕД НА БУРГАСКАТА ПРОЗА 2020
2020 г. се оказва особено добра за бургаските прозаици.
Постижения се откриват и в разказа, и в романа. Ще започна
с разказа в контекста на възраждането на жанра в българската литература – достатъчно е да напомним учредяването
на най-новия конкурс за кратък разказ на името на Йордан
Радичков, който привлече немалко стойностни разказвачи.
Всъщност добрите постижения на късия разказ винаги са
съществували, но фокусът на критическото внимание дълго
време беше обърнат по-скоро към романа.
Сред представените книги симптоматично преобладава
късият разказ с хумористична и иронична окраска.
Красимир Кръстьовски, Извънкласни уроци. Бургас : Информа принт, 2020.
Нека подчертая, че това е първа книга със събрани разкази на писателя, без да носи каквито и да са белези на несръчност и несигурност. Още от първите редове си казваш, че този
„саморасляк“, пишещ ненатрапчиво, естествено, разговорно,
приятелски, с хумористичен оттенък, ти харесва да го четеш;
че е от авторите, които те карат не просто да се усмихваш,
а да се смееш (например „Да изтрезнееш за 10 секунди“).
Много добре обиграна стилистика, словесна находчивост,
отдъхване от амбициозната интелектуалност с претенции за
елитарност. Подобна стилистика отговаря напълно на предмета на разказите – случки със „саморасляци“ (заигравката
е с дума на автора), включително с разказвача „саморасляк“
от времето на младежките му години, когато човек започва
да си търси уроците извън клас – тези в училище не изглежда да разрешават вътрешните му дилеми. Разказът му има
ясна мотивация: „Разказвам тази история, защото…“ (с. 10).
Ретроспекцията връща към времето на социализма с неговата „сценография“ с малките градчета и големите заводи.
Без да има смисъла на носталгия към миналото, тя припомня
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онзи „чар на живота“ и на тогавашните „шантави“ младежи, които, бихме се
съгласили тук, трудно ще се открият днес – нещо като „диви“ разкази по времето на „соца“. Сравнението с настоящето не е специално търсено, но може
да се срещнат спонтанни реплики от рода на: „Нищо шантаво, нестандартно
не е останало в днешните младежки глави.“ (с. 10) Случките или завършват
нелепо, или смешно-поучително; ако не остава непреодолима горчивина след
тях, като при „Извънкласни уроци“, остава усмивката, която в натрупване се
превръща в истинско средство за оцеляване. След прочита на първия разказ
си помислих, че е толкова добър, че заглавието му би било подходящо и за цялата книга. Въпросът „Кой си ти, бледолики човече?“ и смехотворният отговор
„баща ти…“ създават един трудно забравим авторски фразеологизъм. Разказът
„Извънкласни уроци“ обаче кара читателя да замлъкне и неволно да сподели
драматичната пауза, която отеква след края на разказа, и в крайна сметка да
се „съгласи“/разбере избора на общото заглавие. Както се случва при най-добрата хумористична литература, сериозността надделява над усмивката.
Много ми се искаше да попитам Красимир Кръстьовски за любимия му
писател: Марк Твен, Джеръм К. Джеръм, Бранислав Нушич; от българските –
Ивайло Петров, Станислав Стратиев, кой?
Митко Джунгуров, Шоколад с люти чушки. Разкази. Бургас : Либра Скорп,
2020.
Този сборник отново доказва владеенето на разказваческото изкуство от
автора си. Първият разказ „Сантана, Игълс и ние“ стои толкова добре в началото (подобно на „Кой си ти, бледолики човече?“ на Кръстьовски), че създава
очакване за духа и стилистиката на останалите (това не се случва). Още първото изречение заявява посоката на носталгично завръщане към „ония далечни
студентски години“, съхраняващи чистотата на младостта, която като време
съвпада отново с годините на социализма (всички сме от „преходното“ поколение). Този първи „разказ“ (няма да скрия предпочитанията си към него) се
чете като повест за едно голямо приятелство, родено под знака на тази музика, която по времето на социализма се възприемаше като една от паролите
на свободата. Думата, която тук назовава връзката между приятелството и музиката, е вярност: вярност към Сантана и Игълс, вярност между тримата приятели. Разказът е очевидно автобиографичен, in memoriam за третия, който
вече не е между живите. Повествованието се разгръща ретроспективно, но и
проспективно: „Не знаехме тогава обаче, че животът ще ни сблъска с още по-
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гадни неща. Бъдещите герои на онзи тъжен филм за оркестъра без име…“ (с.
22). „Лодката в двора“ се явява като вметнат разказ в разказа за самотника Бай
Ставри, съхранил дълбоко, като „подводна“ надежда, тетрадката стихове на
изгубената първа любов. „Сантана, Игълс и ние“ привлича с искреното преживяване, заключено в спомена, с липсата на нарочно стилистично разкрасяване
и приложни словесни ефекти.
Втората част, озаглавена „Шоколад с люти чушки“ събира отделни разкази –
спомени, морални казуси („Двойници“, „Тайни“, „Шоколад с люти чушки“, „Кой
си ти?“), изненади („Изненадата“)… Мисля си, че първият от тях, „Страх“, ако
бъде продължен, може да се превърне в повест за съдбата на днешния малък
човек с тихите му битки за оцеляване и цената на моралното му отстояване. В
края на „Кой си ти?“ откриваме едни от най-важните въпроси, които със сигурност захранват не само този разказ, но и цялото творчество на писателя: „Защо
е толкова абсурден този свят? Защо? Къде изчезна другият? Къде потъна?“ (с.
92) В отговора на тези въпроси със сигурност се крият още много разкази, които очакват написването си.
Ваньо Вълчев, Сексуални бракониери. 15 случая в рамките на традиционния морал. Бургас: Либра Скорп, 2020.
Очевидно е, че Ваньо Вълчев не за първи път практикува хумора като подстъп към отминалите соцвремена, но със следната уговорка: „Споменаваме
тия неща не от носталгия по онова подредено време, а за да се досетим…“ (с.
6) Още в първия разказ оживява някогашният селски квартал на Бургас с неговите жители, невъзвратимо „погражданяващи“ се, първо като бит, а доста покъсно като душевност (ако перифразираме заглавието на известната книга на
Иван Хаджийски). Абсурдният ред за придобиване на високия клас кола в годините на социализма „москвич“ води от своя страна до абсурдното и смешно
поведение на късметлията. Преживял целия процес на чакане, той се сдобива
почти с одушевено „съкровище“, но фетишизирането му довежда до случката
резил.
Авторът явно предпочита смеха като „консервант“ за миналото. След черно-белите призми към социализма като разкриването на страховити истини,
репресиите и предателствата, след ревизирането и архивирането на тоталитаризма, идва ред на припомнянето на смешните нелепици, „панелните“ предателства, „другарският съд“, „другарите“ и „другарките“ и пр. Сатирата на автора е насочена и към днешното време – човешкият мерак и сексуалното въобра-
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жение могат ли да бъдат потулени в което и да е време (доказателства много
от Бокачо до Чудомир и след него) – но съвременните вариации по темата
могат да завършат и с фатална развръзка, стигайки до криминалните сводки
(разказът „Разследващата“).
„Сексуално-бракониерските“ истории сполучливо са сравнени с „ловджийските“ – и в двата типа истории важното е попадението на интересния сюжет,
преекспонирането му, настроението и обезателно сочният пиперлив език.
Ваньо Вълчев владее този тип разказване. В „Балдъзката и последствията
от нея“ се натрапва повтарящото се (и разпознаваемо) художествено място:
крайбрежната кръчма („Венера и Адонис“). Имаме и ярък разказвач със звучното име дядо Цонко, Малката цаца, който умее да владее аудиторията си от
застаряващи квартални „мачовци“. „Живописната“ компания има не по-малко важна роля за осъществяването на „задушевната“ комуникативна ситуация
– тъкмо за нея е предназначен благодатният психокомпенсаторен ефект на
историите, наречен просто „храна за душата“: „Те отдавна не бракониерстват
сексуално, (…) останал им е по някой проскубан бракониерски трофей във
вид на излинял спомен, който и за разказване не става. Затова пък дочутите истории за чужди бракониерства, клюките за сексуалните забежки на този
или онзи, регулиращото значение на извънбрачните пикантни приключения –
всичко това поддържа житейския им тонус и ги предпазва от старческа апатия
и безразличие.“ (с. 20). Но може би най-сериозното „алиби“ на разказите се
състои в следното: сексуалното бракониерство е тръпка „дори когато е само
разказано“. Авторът съзнава добавъчната сладост на разказа, идваща от пробуденото сексуално въображение на слушателите. Често героите му скачат в
приключението единствено по силата на развихрената си сексуална фантазия,
дори и джинсът им да не е бракониерски като на героя от „Годеницата на авганистанеца“. Тя, фантазията, обаче нерядко им изиграва номер. Особено когато
въображението е дирижирано от масовата култура – сериалите и шлагерите
(„Страстите на Доня Гуаделупе“).
Гергана Стоянова, Рибки мренки. Усмихнати разкази. Либра Скорп, 2020.
Още едни, открито „усмихнати“ разкази. На какво се усмихват тези разкази? Най-вече на мъжко-женското състезание в този живот, в което, ако се съди
по острия език („уста картечница“, с. 105) и нестихващата енергия на женските
персонажи, очевиден превес имат жените. Според тези разкази жените са основно отговорните за „завръзките“ на житейските случки – те правят живота
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подвластен на дребните хитрости, водещи до обрати, но не и до трагедии. Конфликтите най-често са породени от случайна „забежка“ (даже не „истинска“
изневяра), недоразумение, попадане „в ситуация“. Мястото на сътворението
им е преимуществено махленският женски кръг, особено по време на „битовобитийната“ ситуация „на кафе“.
След прочита на книгата отново се върнах към въвеждащото посвещение:
„На Бургас с любов“. На пръв поглед това есе няма нищо общо със следващите
разкази, но стои действително като техен подстъп: „Този град, ако беше филм,
щеше да е на Уди Алън! (…) Винаги в жизнерадостния му абсурд, който обърква
всичко, но, оказва се, за да го пренареди по най-удачния начин, най-често така,
както е било. Това катарзис ли се казваше?“ За персонажите, които се впускат в
приключение по силата на вътрешните си заблуди, подпалени от някоя външна
искра, това може и да е катарзис, но едва ли той е такъв и за читателя, особено
ако мислим катарзиса по аристотеловски, а не по удиалъновски.
Бургаски „усмихнати“ фабули с щипка носталгия – така ги виждам замислени разказите. Питам се обаче каква е ролята на нарочно преекспонираната
(стилизирана) реч на персонажите: дали да изяви езика на една бургаска прослойка с подчертано масов вкус, забравила покрай стремежа си да просперира, да модернизира и езика си, и говори на „ма“, „шъ“, „въхх“, „муци“ и пр., с
цел да изгради иронична разказваческа дистанция спрямо нея, или просто е
„заснета“ една социалноезикова реалност, дори и да изглежда леко самоцелно при положение, че ярки типажи липсват.
Любомир Калудов, Големите и малките реки. Истории от едно изчезнало
село. София: Изток – Запад, 2020.
Книга, която изненадва със сериозния си философски потенциал. Още повече, че на пръв поглед започва сякаш от кота нула („Кокошките на баба Стоя“)
и стига до размисъл за човешките животи („Големите и малките реки“). Интересен е процесът на „постепенно узнаване“, през който преминава читателят:
започва да чете с нагласата за отделни разкази, постепенно схваща единството
на мястото, променящите се времена, повтарящите се персонажи и техните
набъбващи истории в една особена, повторително-обновяваща се система.
Може дори да се почуди: „но това вече не го ли знам“ и се оказва завъртян
в света на едно селце, за чието съществуване към днешна дата свидетелства
единствено паметта за историите на някогашните му жители и на онези, които
временно са били част от „картинката“ му (включително убитите младежи от
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Източна Германия, погребани в селското гробище сред дърветата, посмъртно
приобщени към историите на селото). Традиционният родов космос е премоделиран няколко пъти от историята (преселничество, войни, съпротива, „свобода“, „още по-истинска свобода“), която премоделира и историите на хората.
Премоделира и историята на отношенията между хората: от традиционните
съседски свади ала „Чичовци“ (за сянката на един орех) до истинските предателства, обръщащи животи.
Селцето Капаците има особено географско – гранично – разположение, което предопределя и пробивите в традиционната затвореност на патриархалния
му живот. През погледа на „отворената“ култура той е точно такъв: „Този живот
сред хора, които знаят всичко един за друг още от раждането, през детските
бели, ергенуването, сватбите, болестите, немотията или неочакваното имане, та чак до смъртта, не ѝ беше познат…“ (с. 92), мисли си внучката на баба
Кица. Но не затвореността, а граничността много повече интересува автора,
убеден, че тя именно заплита и преплита животите. Още „коренните“ жители на селцето са всъщност преселници, дошли от Беломорска Тракия, отвън.
По силата на историческите обстоятелства новото място се оказва (малшанс)
точно на границата с Турция, а по времето на социализма и пресечната точка
между „външния“ и „вътрешния“ враг (един от идеологическите сюжети на
„новата“ власт). Знаем, че „външният враг“ до голяма степен беше измислен,
а „вътрешният“ съставляваха т.нар. „изменници на родината“ (като сина на
баба Стоя). Селцето е достатъчно отдалечено/запокитено, за да бъде избрано
за наказателно интерниране (изхвърляне от обществото) на „провинени“ и по
времето на капитализма, и по времето на социализма: интернираната учителка-комунистка отпреди девети септември и интернираната Лиска след девети
– едната набедена за комунистическа антидържавна дейност, другата - за аморално гражданско поведение, но виждаме и двете съвсем човешки вградени
в летописа на мястото.
Интересен е начинът на композиране на разказите. Едни и същи истории
се кръстосват по различен начин: от една, грубо казано основна история, се
изтеглят различни нишки, наставят се различни гледни точки; някои се доизясняват по-късно (например едва накрая научаваме какво е станало с Петко,
сина на Киро Станкин), за да се сплетат всички в края така, че да заприличат
на възлестите ръце на баба Стоя. Типичен пример е разказът „Орлето“. Този
образ се въвежда като нещо изпуснато от предишна, вече нарисувана картина.
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После идва смисловото му надграждане – опитомяването на орлите, сравнимо
с опита на тоталитарната система да опитоми и хората. Към края виждаме завършената архитектоника на родовия разказ: разказът „Сбор“ събира хората и
темите като за последна „снимка“: в нея „присъстват“ и умрелите, и запилелите се живи, но очаквани до последен дъх от близките им; дори песните, пренесени от Беломорска Тракия са там. „Големите и малките реки“ е заключителен
епилог, последно надграждане на смисъла.
Идейните поанти в книгата насочват към метафоричния ѝ прочит: „Постепенно всички стават като кокошките на баба Стоя. Дремят по клоните на своя
живот и сънуват дългия си полет над оградата. (с. 68)
Мисля, че този автор би могъл да се яви на Радичковия конкурс: долавям
(макар и само асоциативно) разказваческия му стил: „Кокарджата гледа с едно
око откъм дупката си и чака да стане тъмно.“ (с. 91)
Освен истории разказите завръщат и една изчезнала сетивност, за усещането на която няма как да се създаде „речник“, какъвто е предложен за архаичните и диалектни думи в края на книгата. Ако беше възможно, щеше да се нарича
„Речник на изгубената сетивност“. Например:
Замириса на пушек. (…) Само печките с дърва имат такава миризма. Не ти
става по-топло, но се сещаш за бодливо вълнено одеяло, глинен гювеч със сланина и жълтата светлина на газена лампа. Комините пускат право нагоре тънки
чертички дим. Някои пуфкат на кълбета, един даже хвърля искри като локомотив…“ (с. 46-47); или: „…тръпчивият вкус на дива планинска лоза, на грозде,
мачкано с крака и кипяло в дървена бъчва“ (с. 62). Друг тип сетивност и жестовост откриваме в начина, по който селската жена реже хляба (с. 49).
Не е необходимо да се питаме колко истински са тези истории. Историите
на патриархалния човек са винаги на ръба между истината и измислицата. Неслучайно се появява втори, изпълняващ ролята на „автентичен“, разказвач Киро
Станкин, който характерно смесва рационално и ирационално в приказките си
и винаги е съпътстван от репликата: „Той, Киро, половината работи сам си ги
измисля.“ По-важно е внушението: историите са осмисляне, а не измисляне на
„биографията“ на село Капаците.
Георги Йочев. Човек до теб. Бургас: Божич, 2020. Жанр: роман, философски мемоар. Форма: скрито и явно диалогична – от една страна, диалог с вътрешния „близнак“, от друга – диалог с читателя и от трета – диалогът между
персонажите (най-пестелив). Избраната форма създава впечатление за персо-
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наж-разказвач много по-разговорлив „на книга“, отколкото в реалния живот.
Четейки този роман, наред с историята узнаваме и съкровените аргументи на
автора да я напише, или по-точно невъзможността да не я напише: 1) единственият начин да не бъде погребан духът на човека заедно с тленните му
останки е да бъде въплътен в духовен продукт; 2) признанието: „Само над
празния бял лист имам истинско чувство за себе си…“ (с. 116); 3) чрез думите
на Барбуна: „Уважавам този начин да преживяваш върху белия лист живота си
още веднъж.“ (с. 100); 4) Човек може да осмисли живота си и да го превърне в
завет единствено в една безкомпромисно искрена автобиографична изповед;
5) Мълчанието може да проговори единствено в писмо. А ето и стратегията на
четене на романа, подсказана от самия него: „Ако искаш да разбереш какво
мисля, не чакай какво ще ти кажа, а помисли над това, което премълчавам.“
(с. 10)
Тази книга е интересно съчетание на размисъл и преживяно. За преживяното – бих казала, че е по вкусовете на Холивуд: детски спомени с мечка и мечкарско циганско семейство, клошарство, паралелна любов с майка и дъщеря...
Ако всичко това е събудило нечие „жълто“ любопитство, в романа се намира
великолепен отговор: „В края на краищата един писател не може да измисли
всичко, трябва все пак да се е случило нещо…“ (с. 78). Тези любопитни нишки
в спомените на персонажа обаче не се разгръщат в пикантни сюжети. Но е
пробуден интересът към необикновената съдба на героя, узряващ в смяната на ролите си, всяка следваща от които е с осезаемо нарастваща трудност.
Рефлексията, размислите – плод на силния вътрешен глас на повествователя – съставляват съществената част от плътта на романа. Разсъжденията са
поднесени като принципни и безкомпромисни, особено когато става дума за
свобода и гордост; като честно взиране в себе си (не без самоирония). Характерът им: далеч от книжна цитатност, в скалата на екзистенциалната мъдрост.
Стилът е съответен: неразкрасен, прям, ако се наложи груб („касапски“, израз
на автора). Разказвачът: с любопитно, усъмняващо се („и в съмнението усъмнен“), освободено и предизвикателно перо (напр. „И все пак мисля, че дългата
раздяла е по-краткият път за най-важната среща в живота на хората“ – мисъл,
достойна за зародиш на нов роман.) Характерът на Йочевия персонаж: силен
и опак, всеки път подчертаван при споменаването на прякора му Жоро Терсенето. Темата: как се преодолява от родени егоисти „междучовешкото пространство“; как се става „човек до теб“.
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Керана Ангелова. Мястото Янтара. Фабер, 2020.
Мисля, че този преглед не би бил същият, без да включа най-новата книга
на Керана Ангелова „Мястото Янтара“, въпреки че според желанието ѝ тя не
участва в листата на конкурсните творби.
„Книга на световете“ бих я нарекла първоначално, заради пресичащите се
различни светове в нея, всички заедно изграждащи мястото, назовано с невероятно красивото име Янтара. Пресичането на мястото, името и времената е
не просто композиционно, а концептуално решение, подсказано още в разказваческото Въведение. В него са зададени сложните времеви и пространствени координати на книгата, но преди всичко стратегията на нейната двойна
условност. На историите, които предстои да прочетем, им се приписва неподправено документално минало, заверено от местния исторически музей (те са
част от музейната ръкописна сбирка). Уредничката на музея (тук „уредник“ на
историите) с типичното благоговейно отношение на музейния работник към
заведените ѝ експонати се е отнесла към тях като към неръкотворен материал
и „само“ е проявила професионалното си любопитство да ги прочете, за да
ги „подреди“ за удобство на евентуалния читател (с вметнато недоверие към
„летния“ читател), и „само“ отделно се е вписала тук-там като „организатор“ на
спомените и като първи предан техен читател. В крайна сметка ни се представя
двойно пресътворена материя: преди да бъдат литературно оживени спомените, те са били преработени през нечия друга памет/памети.
Играта документ – литература никога не се прекъсва (нещо повече, непрекъснато се напомня, че това са дневници, факсимилета, писма), без обаче
романът да се чете като документален. Документът е така художествено обработен (а не просто „композиран“), че придобива, така да се каже, добавена художествена стойност. Музейните експонати се превръщат в невероятно
пластични и вълнуващи истории, излъчващи разказваческия финес на Керана
Ангелова, обработени в режим на автотекстуалност (използвам термина на
Радосвет Коларов), в нейната разпознаваема стилистика. Така ставаме свидетели на „чудесното раждане“ от „музея на мъртви предмети“ на „моя музей“,
на „моето място“ и в крайна сметка на „моя живот“. Как точно това се случва
бих разгледала в отделна рецензия, но се изкушавам да споделя още няколко
първи впечатления. Усещането за времево разбъркване (а не „подреждане“)
на дневниковите парчета, писма и пр., включванията на „уредничката“, отделянето на по-самостойните повествователни късове, смяната на субектите на за-
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писките (въпреки че има един основен), може и да обърка читателя, но „мястото“ никога няма да го подведе – то се представя като сигурният ориентир.
Янтара не е топоним, а името на потомката, решила да свърже нишките
на няколко поколения от рода си и да ги постави в контекста на историята. Тя
е тази, която е записвала и е събирала материалите (основният субект), тя е
попълвала „менделеевата таблица“ на родовата си памет, тя е „зидарят“ на
спомена, стигащ няколко поколения назад. Затова и нейното име се превръща в единствено възможното „място“ на пресичането на спомените, техния
„слънчевия сплит“ (по-късно ще обясня асоциираната метафора).
Най-важната идея, която според мен изнася този роман, е че ние не сме
във времето (прословутото клише), а в мястото. То е това, което може да опредмети и да запази не едно, а много времена и не едно, а много имена:
когато „мястото“ е дълбоко интериоризирано, носено от „вътрешния човек“.
Не познавам по-светлинно заредена книга с по-ярка светлинна оркестрация на спомена (оттам идва метафората за слънчевия сплит). Цялата я виждам
като Вида под светлопада (от романа) или си я представям като осветения
от слънчевия прожектор овчар от едноименната картина на Иван Бояджиев
(1927 г.). Сигурно ще остане като „слънчевата“ книга на Керана Ангелова, независимо колко тъмни спомени са вплетени в нея (дори болката в тази книга
сияе). Едва ли имаме друга книга, която да предлага потапяне в светлинната
магия на едно оживяло многогласово „било“ на лично-родово място, разказано през различни призми, дори и да са напълно въобразени. Въобразяването
на спомена като начин на неговото конструиране е друга тема, която отваря
„Мястото Янтара“. Един такъв въобразен и инсцениран спомен е визуализацията на Димчо Дебелянов на Южния фронт (през Голямата война) и на кумира
му Аполинер, оказал се „другия враг“, от вражеската страна на фронтовата
линия (оригинално хрумване, въпреки че Аполинер не се е бил на този фронт
по време на войната).
Сигурно миговете светлина изкристализират по-лесно в спомените на светлите хора, но по-важно е, че вътрешният човек, както се саморазкрива разказвачът в книгата, знае как да превърне „мястото Янтара“ в „светлината Янтара“:
„И днес, толкова години след онзи ден, рисунката все така сияе със светлината
на мига и все така ми се плаче, когато я гледам. Дори понякога си поплаквам.
(…) Измивам лицето на вътрешния си човек, ако мога така да се изразя.“ (с.
143) Не е без значение, че „външният човек“ Янтара гледа с очите на худож-
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ник (професионален според „документите“) – още една причина за засилената
образност при предаване на спомена, за придадената пластичност на „вътрешния“ спомен.
Това е вторият съвременен български роман (от излезлите наскоро), в който
войната се представя през женска гледна точка (можем да посочим и „Грохот“
на Силвия Томова, въпреки че нейният роман се отнася за Втората световна
война). Тук ще открием не само призмата на женския поглед към войната, но
и към убийството изобщо на живо същество (на мухата, на кошутата и елена, и
то в любовния им танц), запечатан в силни, запомнящи се картини.
Нека споделя и нещо твърде лично: книгата, която разказва за „своето място“, може да събуди спомена за други „места“, които единствено читателят
може да си „спомни“ и „преживее“. В този смисъл книгата усамотява…
Симеон Димитров. Преобразяването или играта. „Да бъдеш друг/друга“
(апология на актьорското изкуство). Граматика на актьора. София: Изток-Запад, 2020.
Светогледна книга за актьора бих нарекла този нестандартен труд на Симеон Димитров. Уроците по актьорско майсторство вървят неразделно от битийните уроци, (всъщност те се извличат от тях). Подходът е дълбоко промислен:
„Но истинското изкуство става възможно едва когато започнем да осъзнаваме
дълбинния смисъл на човешкото битие.“ (с. 237) В книгата се защитава тезата,
че гарант за високата актьорска игра е еволюиралото съзнание на актьора. За
да бъде преобразен духовно (зрителя), трябва първо т.нар. отправител в комуникативната ситуация, актьорът, да бъде преобразен/посветен и едва тогава да
пристъпи към овладяването на магията (техниките) на преобразяване. Оттук и
нестандартният характер на книгата – и образователен, и апологетичен, изведен неслучайно в заглавието. Авторът неведнъж отваря дума за координация/
хармонизация с Всемирното Съзнание на енергийно ниво – условие за психофизическото здраве на играещия човек. Светогледната теория на актьорското
изкуство на Симеон Димитров можем да наречем синтез от сентенциите на източни и западни мъдреци и философи, а понякога и от собствената му поезия
като екстракт на собствената му мъдрост и собствения светоглед.
Книгата заслужава да бъде наречена още енциклопедия на актьора – подсказва го не само теоретико-приложният ѝ характер, но и фрагментарната ѝ
форма, събираща философа, актьора и педагога в тази книга (между другото, „тримата“ действително си помагат: когато „актьорът“ каже „ние, актьор-
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ите“ например, това буди изключително доверие, предпоставка да бъде чут
и „философът“, и „педагогът“ Димитров от актьорите). В този „Наръчник на
любознателния“ (С. Димитров) има като че ли всичко – от дихателни до духовни упражнения – за да може актьорът да бъде подготвен за овладяването на
системната психо-физическа промяна, наречена „преобразяване в другия“. Не
е пропуснато нито едно ниво на работа: физическо, ментално, емоционално,
духовно, космическо. Освен това книгата е ориентирана към съвременния човек, колкото и човекът винаги „да отказва да бъде това, което е“ (цитираният
Камю). Интересна е адаптацията на цели теории (като тази на Станиславски)
към промените в нагласите и поведението на днешния човек, за когото „Чувствата не са на мода“.
В разсъжденията си авторът никога не се прекъсва връзката живот-драматургия-сцена. След като театърът се мисли „като модел на живота“ (с. 54), този
модел зависи колкото от драматургията, толкова и от претворителите му актьори. Големият актьор трябва да притежава силата на всеки голям творец – да
бъде жизнестроител. Книгата на Симеон Димитров положително ще помогне
на всеки начеващ актьор да го осъзнае.
Кратко обобщение: Бургаската проза на 2020 г. има своя характерен релеф
и характер (спецификите на разказване, които се опитах да откроя). Предложените тази година заглавия в по-голямата си част не са просто „една книга
напред“ за авторите си, но се вписват и обогатяват картината на съвременната
българска литература. По-отчетливо се открояват две тенденции: хумористично-ироничният поглед, с който се отваря близкото минало, и модерното художествено изграждане на родовия етос.
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БУРГАСКАТА ПОЕЗИЯ ПРЕЗ
2020 ГОДИНА

Уважаеми дами и господа,
За мен е чест, че бях избрана да направя прегледа на бургаската поезия през 2020 г. Бургас е едно от ярките присъствия
в националното духовно-културно пространство. Град парола,
който тупти със собствен духовен ритъм. Бургас е не само винаги, неизменно модерният град, но и място на паметта, силно
означено местообиталище. Изобщо бургаският Дух, бургаската
културна среда е различна от всички други в националния интелигентско-градски живот. Паметта има нужда от пространства и
както казва Ян Асман, група и пространство образуват символическа общност, към която групата се придържа и тогава, когато
е разделена от пространството, като символично възпроизвежда означените места. Ядрото на тази символическа общност,
разбира се, са поетите, писателите, музикантите, художниците
– артистите. Дори когато някои от тях са извън, отвъд Бургас –
„бургаското“ остава да говори в тях и чрез тях, „бургаското“ е
техен език, начин на мислене, светоотношение. Защото Бургас
не е само морето и пристанището, чайките и пясъкът. Бургас е
градът, който зарежда, импулсира, оценностява частния живот
в контекста на публичния. Бургас е пространство, което легитимира свободата. Бургас е неповторим български „полис“, в
който своето и чуждото, близкото и далечното, древното и модерното, водата и брегът са в непрестанен диалог.
АНТОНИЯ
Всички знаем, че сред репрезентативните фигури на висоВЕЛКОВА –
ката българска култура са Поетите от Бургас – Христо Фотев,
ГАЙДАРЖИЕВА Петя Дубарова и колко още. По-често се забравя, че тук е роден
един от знаковите ни модерни литературни критици Владимир
Василев, „папата“, както са го наричали, на българската естетико-оценъчна мисъл. Неговата проза остава в аналите на българската литературна история с неповторимата си хуманитарно-ерудитска култура, тълкувателско проникновение, страстна
полемичност,но и умъдрена уравновесеност. Запомнила съм
едно ключово, есенциалистко изречение от Вл.-Василевите статии, което се превръща в негово кредо, в негово верую – че то-
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лерантността е едно от имената на критическия дух1.
И аз на свой ред ще пристъпя към поетическите книги на бургаските автори от
2020 г. с толерантност, благоразположеност, но и с една задължителна за критика
естетическа о-страненост спрямо текстовете и лирическите визии в тях. Защото,
от една страна, за критическата оценка е нужна емпатията, вчувстването, емоционалното вживяване, но от друга, е художествената дистанция, интерпретаторското проникновение, плод на култивирания художествен вкус.
Няма да размишлявам върху и без това твърде обговаряната опозиция столица – провинция, център – периферия, върху активите и пасивите на провинциалния град през различните обществено-исторически времена. Но Хр. Фотев с цялостното си присъствие е показал, че, локализиран в провинцията, той има шанса
да „забравя“ за задължителността на соцреалистическите персонажи и сюжети.
Обърнат към баладичната романтика на морския свят, поетът загърбва унифицираната посредственост, санкциониращите бариери на цензурата. Както много
проникновено беше посочил Пл. Дойнов в книгата си „Алтернативният канон“,
алтернативността при Фотев има множество превъплъщения. Едно от най-значимите е свързано с лирическия Бургас2, който съвсем не е образ на възхождащия
социалистически урбанизъм. Бургас у Фотев е полифоничен, двойствен, топъл и
суров, уютен и жесток, драматичен и любовен, пристанищен и световен. Той е
различният морски град – воден и въздушен. Не мога да не отбележа и че Бургас
е градът на алманаха „Море“, издание с дълголетни традиции и извоюван естетически авторитет, където още в годините преди 1989-а се появяват алтернативни
спрямо тогавашната културна конюнктура текстове. Нещо, за което Св. Игов пише
още през 70-те години в статията си „Провинция и литература“.
Но нека го видим в конструираните светове на тазгодишните лирически книги,
създадени в града. Искам да уточня все пак позицията, от която ще ги оценявам.
Критиците, от които съм се учила – като д-р Кръстев, В. Пундев, Св. Игов – дават
живот на жанра „портрети в движение“. В българската интелектуално-оценъчна
проза д-р Кръстев налага тази традиция – критически да се доуплътняват във времето, интерпретативно да се обогатяват размислите на един тълкувател за дадени творци, които той е избрал за „обект“ на наблюдение. Такова завръщане
към автори и произведения, преоткриването на творческите светове и философско-етически послания е свързано с основна мисия на критиката – да подлага на
различни херменевтични разрези и обществено-исторически контекстуализации
произведенията на изкуството, които си заслужават. Аз обаче, ще си призная, до1
2

Василев, Вл. От пет години насам. // Владимир Василев. Български критици. С., 1992, с. 26.
Дойнов, Пл. Алтернативният канон: Поетите. С., 2012, с. 272.
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сега не съм се докосвала чисто професионално до авторите на Бургас. И за настоящия преглед на поетическите книги от 2020 г. на бургаските поети – избирам
позицията на критик, който не знае нищо за създателите на сбирките, които чете;
който за първи път се съприкосновява чисто литературоведски с тях.
Самото начинание да се обозрат литературните факти и събития в съответната
изминала календарна година връща към една загърбвана, но изключително ценна и генерираща традиция, позната от началото на миналия век, да речем, в обзорните прегледи на Алберт Гечев в сп. „Демократически преглед“, на Божан Ангелов и др. позабравени родни критици. Въпросните годишни прегледи са всъщност
безспорен канонформиращ фактор. Именно там се посочват знаковите, открояващите се художествени творби, които могат да заемат с времето евентуално място
в националния канон.
Приветствам Община Бургас, че вече десетилетия поддържа тази практика –
да се правят годишни литературни прегледи въз основа на издадените книги, за
да се отсява, и то от художествено-естетическа гледна точка, ценното от посредственото, оригиналното от кича… Но още през 20-те години същият Вл. Василев,
правейки петгодишна равносметка на изминатия път в „Златорог“, ще посочи една
порочна тенденция: „… когато говорим за липсата на на критика у нас, трябва на
първо място да посочим най-големия ѝ враг: г-да авторите. Ролите се размениха –
критикуваните станаха критици“3.
В тази посока не само защото съм поканена като оценител на поетическата
„продукция“ за 2020 г., ще направя един напълно заслужен реверанс към Общината и писателските общности в Бургас. Доколкото се информирах, те са канили
през последните години все представители на авторитетната литературна критика
у нас – от Светлозар Игов до Пламен Антов, от Михаил Неделчев до Й. Ефтимов,
от Сим. Янев до С. Василев, от Младен Влашки до Ю. Жилиев и редица др. А както
още през 20-те и 30-те години на миналото столетие големият български критик
Васил Пундев формулира, авторитетната критика е не само едно понятие на интелектуални и морални качества, но неминуемо и едно отношение: на публика към
критик4. В. Пундев има предвид литературнокритическата практика на неколцина
доказали с времето естетическите си позиции и оценъчно-тълкувателския си етос.
С други думи, това са все обществено признати фигури на литературни съдници,
на чиито думи можем да вярваме.
Литературната критика е естетическото самосъзнание на литературата, филтърът на литературния процес, през който мътният литературен порой ще се проце3
4

Василев, Вл. От пет години насам. // Владимир Василев. Български критици. С., 1992, с. 25.
Вж.: Василев, Вл. От пет години насам. // Владимир Василев. Български критици. С., 1992, с. 25.
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ди, за да останат само най-чистите струи на творчеството, беше казал в есенциалистки дух роденият в Бургас Владимир Василев5.
В миналото и най-вече през първите десетилетия на 20. в. литературните критици са били ядрото на българската интелигенция, стожерите на националната
култура, около които „осцилират“ всички най-важни имена от духовния живот.
Особено по времето на „Мисъл“ и д-р Кръстев, а и после, по времето на „Златорог“ и Вл. Василев литературният живот става, така да се каже, критикоцентричен.
И приближени, и опоненти следят под лупа как са се произнесли критиците, кого
са канонизирали, кого са отлъчили от актуалния литературен канон. Кого са одобрили или кого са посочили с пръст в своите художествено-критически цитадели.И
неслучайно, когато говорим за който и да е от тях, няма как да не очертаем духовната панорама на епохата. Така че наложената през годините традиция в Бургас
е повече от смислопродуктивна. Бих казала, тя е насъщна за целокупното национално литературно пространство.
Не за да се застраховам, но в никакъв случай нямам намерение да изпълнявам
ролята на безалтернативен строг съдник. Но от друга страна, няма да изневерявам и на ценителската си честност. Характерно за почерка ми е афирмативното,
утвърждаващото начало. И там, където видя, че си заслужава, няма да го спестявам. Ако през първите десетилетия на 20. в. у нас се утвърждава представата за
критика като озлобен, ядно захапал писалката си хищник, в следващите десетилетия критикът се мисли предимно като интерпретатор. Иска ми се да вляза тъкмо
в тази роля. Както сочи големият балкански и европейски историк на културата
Йован Христич, един есеист ние го ценим не по това дали понякога е надценявал
средните, а по това дали е подценил или недовидял значимите автори6.
Не притежавам рефлекса, а може би и работоспособността да следя и оценявам всичко значимо в актуалната литературна публичност. Благородно завиждам
на литератори като Св. Игов и Мих. Неделчев, на които не им е убягвало нищо
от 60-те години насетне в литературния живот и които с оценъчно-интерпретативните си текстове са канонизирали десетки имена от така наречената „провинция“. Имена, които можем да титуловаме като безспорни класици. И това е така,
защото тези професионални критици не са робували на конюнктурно-лобистки,
приятелско-интелигентски и пр. кръгове, напротив, те са отстоявали естетико-художествените си критерии, философски възгледи и тълкувателска свобода. Въпреки всичко. И защото са били убедени, че пълноценното битие на една книга,
на един творчески свят започва в критиката; че непрочетената и неоценена книга
5
6

Василев, Вл. От пет години насам. // Владимир Василев. Български критици. С., 1992, с. 24.
Йован Христич. Пътувания из Средиземноморието. Есета. С., 1994, с. 121.
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е „несъществуваща“.
Като „илюзивна действителност“, литературата разкрива всеки път по различен
начин онези изначални човешки ценности, които „ръжда не ги хваща и червей не
ги яде“. Неслучайно имената на Ботев, Яворов, Вазов, Дебелянов и т. н. са твърдите обозначители на българския литературен канон за всички времена, защото по
различен начин ни казват нещо вярно и дълбоко за българина и за „человека во
човека“. И в тази посока на размисли, поезията , създавана в Бургас, не може да
се оценява само като бургаска, а именно като национална, при това поставена в
контекста на европейската, на световната литература. Разбира се, голямата поезия
не е плод единствено на дарбата, на вдъхновението свише, но и на подготвеността, на натрупания поетически фонд през годините, на усвоената и „пренаписаната“
традиция. Знаем добре как и Яворов, и П. П. Славейков, и Дебелянов са се трудили
денонощно, превеждали са от оригинал, чели са непрекъснато световните поетически образци. В този смисъл изключително много ценя теоретизиращото ключово
есе на Светлозар Игов „Писателят като читател“. Големите автори в световен мащаб
са ръководени от латинската максима qui scribit, bis legit (който пише, двойно чете).
И последно, преди да пристъпя към прочита на книгите. Пл. Дойнов е първият
в съвременната ни литературоведска мисъл, налож.ил конструкта „годините на
литературата“ в смисъл, че в литературното поле съществуват години, които светят, блестят, фасцинират с художествено-естетическия си заряд и открития. Така
да се каже, това са литературоцентрични, свръхозначени години с ярки заглавия
и имена. Така че годишните литературни прегледи в Бургас могат да открояват и
такива години. Струва ми се, че 2020-а не е такава година за поезията в Бургас.
Сред книгите, които прочетох, няма нещо наистина взривяващо, оставящо те без
дъх, новаторски провокативно и преобръщащо традицията или пък пренаписващо
я на друго равнище. Повечето от авторите като че ли вървят в утъпкано от самите
тях русло и някак попадат в клопките на самоповторението. Но нека видим.
Книгите, които получих последователно по пощата, са следните:
1. Лилия Христова. Мост към тишината. Ред. Ек. Йосифова Изд. Либра Скорп, 2019;
2. Борис Бухчев. Светлопис. Сонетни венци. Изд. Либра Скорп, 2020;
3. Гаро Ахчиян. Писма от Ада. Уж стихове от един лаик на осемдесет. Изд. „Калоянов“, 2020;
4. Милка Стоянова. Езикът на птиците. Изд. Знаци, 2020;
5. Иванка Тополова-Топарева. Когато птиците пеят. УИ „Епископ Константин
Преславски“, 2020;
6. Ирина Войнова. Фракталът на думите. Изд. Знаци, 2020;
7. Атанасия Петрова. Цветна. Изд. Либра Скорп, 2020.
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Лилия Христова. Мост към тишината.
Струва ми се, че това е книга равносметка. Книга, която изговаря границата,
прага между било-то и сегашното. Книга на смълчаването, притихването, примирението, на тихото говорене, на шепота, на „непромълвените слова“. Книга на
самовглъбяването, на обърнатостта навътре, към най-потайните гънки на съзнанието и душата. И екзистенциалните тревоги, и празничните полети са дълбоко
вътрешни събития. Лирическата героиня се сбогува с младостта, с „шума на тълпата“, за да се обърне изцяло навътре – към тишината на душата: „Детството – връх,/
реки, брегове и/ мост/ към тишината“. Погледът ѝ се преобръща, напуска делничната публичност, загърбва лятото и пролетта, за да се отдаде на есенно-меланхолното, на елегично-носталгичното. Неслучайно така обичаният от лириката образ
на „сезоните“ се появява на няколко пъти в сбирката, за да се усети доминацията
на тъжно-здрачното – на „липсващата пролет“, на „танца на листопада“. Есента е
вглъбяването надълбоко в себе си, осезаването на болката на света, на по далчевски драматичните равносметки („ризата, която не ми купи“, „книгата, която не ми
подари“, „роклята, която не облякох за теб“). Оказва се, че светът на тукашното е
обиталище на отсъствията, на несъстоялия се, на неслучилия се живот („И всичко
случило се не е истина“).
„Есенното“ е обезлюдяването, опустяването, самотата, но и взирането „там“
– в отвъдните мигове, в битийните чудеса, които успокояват, умъдряват. Характерна за лирическата героиня е контемплативната нагласа. Съзерцанието тук е духовна деятелност, то е зряло съзерцание: „Над морските хълмове/ съзерцанието/
бавно/ съзрява“. Защото тишината може да е резигнираща, потискаща, но и светло-трансцендираща, философски-успокояваща. Тъкмо в такива унеси на тялото и
душата се раждат прозрения за „простите“, за „най-важните“ , всъщност вечните,
неща – „солта и водата на морето“, „оранжевото слънце от детска песничка“, „бавното кафе“, „кадифеното море в дланта на татко“. Това са онези битийни чудеса,
които извеждат от драмите на заобикалящото, от безалтернативността на тукашното – които спасяват.
Думите и жестовете от „златното детство“, спомените и носталгиите са истинските събития на интензивния вътрешен живот, които топло приютяват душата.
Така да се каже прозата на делничното в тази книга е над-могната от полетите
към трансцендентното – там, в „уюта на усамотението“, където „пътят става все
по-светъл“. Именно съзерцанието е изходът от властта на преходното и материалното към метафизичните процепи на духа. Характерно за сбирката е диалектическото преплитане на видимо и невидимо, една особена дифузия между онова,
което е пред очите, и онова, което е отвъд тях.
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И още нещо, „Мост към тишината“ е сбирка от стихове за „тихите“ битки на интимността, за приглушените драми и молитви на човека, за съкровено човешкото:
„Господи,/ нека във времето,/ което ми остава,/ не надживея/ детето си…“ Една
сбирка, обърната към „частния“ човек, към повтарящите се часове на денонощието, към „малките“ събития на аз-а, към безпокойствата на душата и трепетите на
сърцето: „Не спи зло/ под камък./ Не спи камъка в сърцето./ Не спи сърцето“. Това
е сбирка за тихото раждане на думите; на лаконизма на словото, на сентенционалното изричане. На отделни места се срещат и банализирали се във времето или
маниерни изрази и метафори като „поредното слънце на хоризонта“, „свободата
е самота“ или „оттогава сърцето изостава с един удар в минало време“. Но както
казах в началото, „Мост към тишината“ е авторефлексивна книга на „обратното
броене“, но и на осмислянето на най-голямата битийна ценност – животът: „Будя
се./ Слава Богу“.
Не от претенциозност, бих завършила със следната латинска максима: Beatae
plane aures, quae non vocem foris sonantem, sed intus auscultant veritatemdocentem
(Истински блажени са ушите, чуващи не гласа на площадите, а гласа, шепнещ в
тишината истината).
Борис Бухчев. Светлопис. Сонетни венци.
Книгата на Б. Бухчев ме потопи в друго време – отвъд обществено-актуалното,
отвъд шумно-делничното, отвъд социално-публичното – във вечните времена на
българския Дух, персонализиран от неговите стожери през вековете. Отдавна не
бях чела подобни стихове. Те ме отведоха към националногероическия Пантеон
на Вазов в „Епопея на забравените“, към културногероическите Пенчо-Славейкови апотеози на световни фигури на Духа от интелектуално-философските поеми
на поета. По повод наследството на Г. Брандес Св. Игов постулира, че големите
хуманистични идеи се раждат като следствие от натрупаните духовни ценности.
Именно такава концепция защитава и книгата на Б. Бухчев.
Творбите в „Светлопис“ наподобяват автобиографически монопоеми, в които
избраният герой в авторефлексивен дух размишлява върху преживените житейски и творчески перипетии, върху съдбините на българите, върху родовите опори
и неугасващи ценности, върху поколенчеството като родов завет – братя Георгиеви, Васил Априлов, Апостола…
За доминиращите читателски вкусове от последните няколко десетилетия подобни стихове – и като „форма“, и като „съдържание“ може да звучат архаично,
ретроградно, помпозно дори. Но лично за мен, възпитана в класическите Вазово-Славейкови художествени визии и ценности, сонетните венци на Б. Бухчев

MOPE

223

представляват светлогероически апотеоз на високата българска духовност. Неслучайно всички герои на неговите творби са избрани, белязани, репрезентативни
фигури на националната история и култура – хора, които се борят със „средната душевност“, с робския морал на слабите, с дребните радости на еснафа. Тези
творби конструират едри биографически щрихи, те само загатват отделни жестове и събития, без да разгръщат цели сюжетни линии. С няколко фрази е очертано
характерологичното за всеки герой. Автоизповедите са изпълнени с личностни
прозрения и сентенционални поанти, със съкровени изповеди и горещи молитви
за България. Най-важната добродетел за тези герои е благото на Родината. Биографическите внушения са постигнати и чрез типичните за житиеписите на героите топоси – Дряново, Копривщица, Шишковци, Варна, Палермо, Сорбоната и др.
Поетът има силен усет за детайла, който се превръща в знак, в парола – при
Фичето – мостът, градежът, при Коджакафалията – дарението, при акад. Обрешков – числата, при Владимир Димитров-Майстора – ябълковото клонче и т. н.
Творбите напомнят класическия епос, с елементи на увлекателно повествование,
което проследява изпитанията на личността в името на другите. Индивидуалното
и общностното говорят на един глас. Героите, от една страна, са потопени в своето
(най-вече възрожденското) време, а от друга страна, са така обективно дистанцирани, че сякаш съществуват отвъд времената. Въпреки субективно-изповедното
начало, налице е една класическа дистанция спрямо разказваното, тъй като то е
„адресирано за вечността“. В този смисъл стиховете излъчват една особена, висока героическа класичност. При това прави впечатление изключителното познаване, бих казала, благоговеене, пред българския език. Повечето от строфите могат
речитативно да се декламират-изпяват. Те звучат като кантати за солисти и хор: „В
ниската стая кълбета от прежда/ бурната мисъл във мрака разплита,/ болка в началото, в края надежда,/ зърно по зърно за Богова пита“. Авторът умело си служи
с инверсиите, метафорите, метонимиите.
Всички сонетни венци представят един „реквизит“ от истории, които са ключова част от нашето научаване на добродетели, както би се изразил А. Макинтайър.
Всяка култура притежава набор от специфични истории. Те водят началото си от
собственото ѝ героическо минало. Героите на Б. Бухчев „опитомяват“, единяват
българското пространство: „кой както знае“ – „един с тамян,/ а друг с родно слово,/ един в гърди приел зърно – олово,/ а друг с отвес в десницата си строга“. В
присъщия за Пенчо Славейков почерк от философските му поеми – и Б. Бухчев
продължава тази културногероическа художественоепическа линия, но от друга
страна, е вазовската идея за духовна съборност: „И в Дряново, и в Търново, и в
Бяла/ в градежите България е цяла“.
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Почти рефренно в творбите се поставя проблемът за поколенчеството като културен завет, като духовен подвиг: „На Дякона словата помня още“, „Аз от дете съм
запомнил мълвата:/ габровец някой, търговец в Одеса,/ ново школо построил за
децата./ Туй добротворство ми много хареса./ После се чу за Георгиеви братя,/
София дето с алтъни дарили./ Там за просветата, за светлината/ Висше училище
те построили“. Героите често пъти артикулират изкристализиралата през вековете
мъдрост, дошла от натрупания опит, но и от интензивния духовен живот: „Хубостта
човешка синор няма./ Тя живец ми дава за картини./ Всичко друго е самоизмама“.
Считам за поетическа инвенция посвещаването на сонетен венец на акад. Никола Обрешков, сполучливо озаглавен „Чудеса с числата“. Тук наистина българското е световно: „Двайсти юли, тридесет и трета - / чест за мен Сорбоната отдаде./ И
родината ми бе приета,/ редом до научните грамади“.
Сонетните венци могат да бъдат четени и като своеобразни художествени автоепитафии, посмъртни слова, които съдържат кратко жизнеописание, молитва за
България и възхваляващи добродетелите на героите поантиращи финали: „Ще го
помнят вечно времената - / епохален майстор на числата“.
Както твърди Мих. Неделчев, моделиращото в българския исторически живот
продължава да се представя, да се символизира за културата от личността. Защото
именно степента на персоналистко присъствие в историята, именно разгърнатите
уникални биографически сюжети бележат най-същностното в живота на общността. Тъкмо чрез символната нагледност на биографическия персонаж, срещащ в
себе си закономерното и случайното, можем най-добре да разберем дълбинните
структури на културата. Настина трябва да се разказват биографическите истории,
защото биографическите образци удържат всички нас в рамките на националноидеологическото мислене. А то, от своя страна, все повече обеднява откъм човешко
разнообразие: „Мислейки опростено, типово за миналото си, обществото мисли
така и за настоящето. Не познавайки ярки личности от миналото си, то няма сетива
и за оригиналното, за същностното и в личностите на съвременниците си“7. Както
знаем, exempla docent (примерите учат).
„Светлопис“ е един съвременен български Пантеон, съграден ad futuram rei
memoriam (за вечни времена).
Гаро Ахчиян. Писма от Ада.
Показателно е и подзаглавието уточнение „Уж стихове от един лаик на

7

Неделчев, М. Размишления по българските работи. С., 2002, с. 115.
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осемдесет“. Тъй като оценявам поезията на 2020 г. в Бургас, имам предвид
първата част на книгата на Гаро Ахчиян, в която са поместени „уж стихове на
един лаик на осемдесет“. Всъщност подзаглавието, което е самоиронично
заредено, напълно съответства на „съдържанието“. Слава Богу, че авторът
има чувство за самоирония; че има съзнание за аматьорските си опити в
„стихореденето“. Става дума за една сбирка, на която ѝ липсва концептуална
организация или някаква архитектонична подредба на произведенията. Това
е една „смесна китка“ от стихове и проза, от „първолашки“ рими и епистоларни жестове, от младежки словоизлияния и късноесенни изповеди…
Няколко от стихотворенията са посветени на жената и нейната природа.
Очевидно авторът е познавач на женското или женскостта, както е модерно
днес да се изразяват литературоведите. Показателно в това отношение е заглавие като „Пак за нея“. Или „Ода за жената“, където в регистъра на грубошеговитото, на иронично-хумористичното се правят градско-фолклорни широкоизвестни обобщения от типа: „Желани до четирийсетте,/ някои органи
увисват,/ други закърняват: / абе – не стават“. Само еманципаторките да си
запушат ушите!
Разбира се, подобни стихове не могат да претендират за високо художествено визионерство, но защо пък да не послужат за някоя делнична закачка? Очевидно лирическият аз е силно витален, жизнелюбив. Независимо от
възрастта, той не спира да възжелава жената. Като далечно ехо отзвучава
тук петкославейковският възторг от „женските млади“. И днес, когато чуем
Дядо-Славейковата клетва изповед „Щото колкот побелявам, / толкоз повеч
любав ставам/ и ще любя дор умра“ – неизменно се усмихваме с някакво
вътрешно удоволствие и житейска наслада. На фона на Дядо-Славейковите
стихове обаче щенията на лирическия аз от „Желая те“ звучат някак спънато
и грубовато: „И слънце да ме грей,/ и дъжд да ме вали,/ сърцето ми за теб
копней./ Не казвай Не – Недей!“
Вторият дял на първата поетическа част на „Писма от Ада“ са всъщност
стихотворните опити на 14-годишния Гаро Ахчиян, писани през 1954 г. и забравени в тетрадка, намерена случайно в таванското помещение. Самият автор си дава сметка, че това са непретенциозни юношески писания на prima
vista, които свидетелстват за това „как мозъкът на едно дете е така успешно
промит от системата“. Действително стиховете са наивни и несръчни, лозунгово-плакатни. Те са поредната „регистрация“ как партийно-държавната то-
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талитарна система смазва съзнанието, унифицира мисленето, клишира езика, освобождава го от каквито и да е интимни пориви и свободно-артистични асоциации. За да се стигне до смешно-печални резултати като следния:
„Вали, вали снегът/ и носи радост на всички./ То носи успех на работата/ и в
кооперативните поля“.
Така или иначе „Писма от Ада“ е непретенциозно издание в ограничен тираж, свидетелство за патимиите на един изтерзан от тоталитарната система
човек, неизгубил волята си за живот и копнежа си за любов.
Милка Стоянова. Езикът на птиците.
Това е едновременно силно импресивна, но и вдълбочена в потайностите
на Аз-а книга. Като Йовковите чудаци - лирическата героиня гадае, говори
езика на птиците, които „пишат пророчества по небето“, „разказват по клоните нашите тайни“. Птиците са другият хоризонт, който отвежда погледа
отвъд чертата, който метафизира света, но те са и дълбокото на душата, техните „красиви каватини“ се раждат в нея. И в тази книга, както при Лилия
Христова, словата са приглушени, въздишките de profundis са смълчани. И
в тази книга е тихо, в нея се шептят съкровени помисли, разказват се „предания от миналото“, „предания от бъдещето“. Има някаква ефирност и енигматичност в стихотворните импресии на сбирката, която в същото време
е силно рефлексивна. Някак лирическият субект се стреми да проникне в
същностите, да проумее загадките, да артикулира копнежите, за да дочака
„блясъка на сбъдването“. Някой ден, в някой час.
Тези стихове не разказват истории, не конструират сюжети. Те са пейзажите на душата, която е притихнала в очакване. Птиците, морето, корабът,
малкият принц „пишат“ тишината, „рисуват“ душата. Отделните творби са
фрагменти, щрихи, които заедно създават силно субективизирания свят на
лирическия аз. Тази поезия умее да чертае други хоризонти, да представя
неординерни гледни точки. Прекрасен пример в тази посока е погледът на
„съседското момче“, който „е върху ботушите за езда/ от картината в старата
книга/ с приказки“.
Материалното, вещното тук не са от значение. Доколкото ги има, те са
нужни, за да отпратят взора към другото на заобикалящото, към метафизичното. Неслучайно погледът на лирическия субект е „напред към отворения
хоризонт“. Морето в тази поезия създава едно особено усещане за „ширине“
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– и в географско-релефния, и в духовно-рефлексивния смисъл. Разбира се,
този свят е камерен, женски-ефирен, топло-укротен, вгънат навътре в себе
си, но и отправил взор „надолу, към дъното на морето“, но и нагоре, към
„това пълно със слово небе“.
Особено ми допадна пейзажът на любимия град:
Винаги ще те наричам „моя град“,
заради естествения дъх на водорасли,
идващ от морето.
Храстите на брега, разцъфтели в бяло,
любимото дърво, пълно с рошкови
и пейката под него,
на която посрещам от дете
кораба в далечината.
Струва ми се, че би могло някои от стихотворенията да не бъдат поместени в книгата. За да не се допускат „нищо неказващи“ повторения. А и изброените над 15 книги на корицата подсказват, че има опасност авторката да
попадне в клопката на поетическите автоматизми, на самоповторението, на
автобанализацията.
Иванка Тополова-Топарева. Когато птиците пеят.
Отново птици „пеят по небето“ в стихосбирката на Иванка Тополова-Топарева. Макар че първите редове на първото стихотворение напомнят ученическите ни стихове („В мене живее малко момиче,/ то сутрин и вечер по брега
тича“), те представляват късноесенна равносметка на изминатия път, както
и заявена, проверена сигурност в хората, на които държиш, преминавайки
житейските изпитания. В повечето от творбите лирическата героиня „не се
дава“ на бързолетящото време. Тя е жизнелюбива, витална, с неизчерпаем
хъс за живот.
Геолог по професия, поет по душа, в немалко от стихотворенията на авторката се долавят отгласи от фолклорно-митологичните представи за космическия брак, за сливането на мъжкото (небесното, морското) и женското
(земното) начало.
В редица от стихотворенията се наблюдават банализирали се с времето
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метафори, „простодушни“ изрази, по детски звучащи рими: „душата ми е
храм“, „На Адам завиждам също,/ че имал Ева, нямал тъща“ или „Бяла брезичка/ с къса поличка“, или „Делфинът пее, хамсията ухажва“. Но от друга
страна, и те звучат автентично в контекста на цялата сбирка. Интересно е например стихотворението „Интеграл и Муза“, което може да се чете в автохарактеризиращ дух – съжителството на „математическото“ и „поетическото“,
на „рационалното“ и „метафоричното“:
Прави впечатление и че авторката е в музикално отношение високо образована, че обича класическата музика. Стиховете ѝ са изпълнени с цигулки
и рояли, с хорове и сонати. Струва ми се, че заглавието на книгата не е съвсем удачно избрано, то не представлява семантичен ключ към цялостната
сбирка, която в общи линии, събира всякакви „драски и шарки“, но от друга
страна, тя е свидетелство за автентичните преживелици, настроения и равносметки на един духовно пъстър житейски път.
Ирина Войнова. Фракталът на думите.
Очевидно авторката държи да подчертае, че е посветена в някакво особено, тайно, езотерично знание, тъй като още преди да се отвори същинската
сбирка с текстове, в отделно каре с апломб е заявено, че „Хората се делят на
два вида: 1 тип – хора, които не знаят какво е фрактал; 2 тип – хора, които
знаят, че хората се делят на два вида“.
Аз може би съм от първия тип, тъй като се наложи да направя справка в
интернет и да разбера от Уикиречник, че: „Фракталът е структура, за която се
установява нетривиално самоподобие със собствените ѝ части… Фракталът
се представя като геометричен обект, който е радикално „начупен“…“ Терминът е въведен през 1975 г. от Беноя Манделборт. Като примери за фрактал
се дават дърветата, антените на всички мобилни телефони, човешкото тяло,
клетките и изобщо всяка материя. Фракталният принцип на съществуване на
всичко се проявява най-ясно при т. нар. холограми, чийто основен принцип
е „Частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта“.
Позволих си по-пространно разясняване на този термин, тъй като се подразбира, че зад неговата абстрактност стои някакво поетическо светоусещане, философия за света. Според лирическия човек в тази стихосбирка думите
правят света, той истински вярва в „магията на словото“.
Първата творба „Стихът е програма“ очевидно е мислена като програмна.
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Първите ударни стихове изключват каквото и да е колебание - „Всяка дума е
формула“. Може би според езотеричната литература е така, но историята на
изкуството за всички времена е показателна, че големите произведения на
духа най-малкото се подчиняват на някакви програми, манифести, доктрини
и пр. Разбира се, Ирина Войнова има предвид „друга програма“ – духовна,
тайна, божествена. И все пак, категориално-понятийният език в началото на
стихосбирката е някак странен, труднокомуникативен, струпването на думи
термини като прана, липика и прочие. Очевидно те отвеждат към някакви
тайни учения и привличат само посветена публика.
Цялата книга е показателна, че става дума за автор, който е вдаден в духовния живот, който познава и интерпретира различни религиозно-философски
системи и тайни учения. В „За живите – всичко или нищо“ навярно неслучайно се появяват културните герои за всички времена – от Платон и Сократ през
Шекспир до Гьоте. С други думи, авторката е влязла в смислопродуктивен
диалог с различни културно-философски натрупвания, за да изкристализира
собствената ѝ концепция за света, свързана със съществуването, собствената
ѝ духовно-интелектуална визия за човека.
Прочитът на стихосбирката оставя усещането, че поетесата действително
следва някаква „програма“ на думите, които изписва, но невинаги тази програма е „въплътена“ в интимно-съкровен език, в разтърсващи екзистенциални преживявания. На места стиховете звучат хладно, отчуждено-абстрактно.
И това е нормално, когато лирическият човек се дистанцира от материално-обиходното. Но както споменах, невинаги поетическото пресъздаване на
„тайното учение“ е художествено пълноценно. От друга страна обаче, се срещат редица сполучливи опити като следната искрена религиозно-верска поанта: „Даже в най-яростна буря да се загубя,/ целия свят ще замлъкне, за да
Го чуя“. Тя е от стихотворение със заглавие „Утешителят“, което отвежда към
информация под черта: „Утешител – в Християнството така се нарича Божествения аз, осенил на физически план някоя духовна личност“. Тъкмо подобни
отпратки, отвеждащи не към ортодоксално религиозното, а по-скоро към помалко познати духовни учения, ми се струва, че затормозяват рецепцията на
стихотворенията.
Поетически убедително е предпочитанието към граничните мигове, към
процепите, към „междувремията“ „между две премигвания“, към битийните
пукнатини. Това са мигове на силна рефлексия върху „най-важните неща“;
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мигове, в които прозренията сполитат човека и е възможен разговорът между световете: „Когато по изгрев границите се размиват/ и ангели небесни
спускат божиите стълби“; „дали за тукашните работи Радой говореше/ или
за отвъдните, но много се тревожеше“.
Ще ми се да повторя, че наред с ярките образи и метафори, целият интензивен духовен живот, който артикулират стиховете на книгата, е някак
о-странено показан, дистантно вербализиран. С други думи, не е „транскрибиран“ на езика на топло-съкровеното, на изпепеляващо драматичното, на
разтърсващо лирическото.
В общи линии книгата ратува за едни други „пропорции“, за една нова
„геометрия“, за взрив на стария свят и раждането на нова Вселена. Бих откроила като един от силните образи символи в сбирката този на старческата
тояжка или бастуна, който е със сгъстена семантична натовареност.
Сред художествените несполуки ще посоча стихотворението „Някои считат интуицията си за мъдрост“. Тук българските писатели не са „употребени“,
не са „вкарани в оборот“ с най-физиономичното за тях като почерк и морален облик, например: „щъкат по радичковски, / трупат опит по елинпелиновски“ или „кълнат се в родината по ботевски,/ спорят по захари-стояновски“.
На няколко пъти в стихосбирката е поставен проблемът за богопознанието, за човешкото узнаване на Бога, но на места той звучи декламативно-патетично: „Диша в шепите гладката мургава кожа -/ срича природата, аз уча
езика на Бога“ или твърде „философически“ – „външното ли провокира себевътрешното,/ или себевътрешното активира Богознание?“
Въпреки целия Нов ред, който книгата възвестява, някак в нея трудно се
постига трансцендентният, метафизическият изход от тегобите на земното;
духовното успокоение отвъд емпирията на обективното, спасението при оня
„едничък лъч в следобеда на битието“ – един от прекрасните стихове в книгата.
Атанасия Петрова. Цветна
И тази сбирка е в руслото на диалога на човека с Бога, на Боготърсенето и Богопознанието, на потапянето в света на вярата, надеждата, любовта
като единствената алтернатива на земно бренното, на преходно човешкото.
В българската литература съществуват впечатляващи художествени визии,
които пресъздават личната среща и разговор на човека с Бога – в Йовкова-
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та проза, в Лилиевата поезия… В „Цветна“ лирическата героиня артикулира
топло-интимната, женски-съкровената връзка с Господ. Сбирката може да се
чете като своеобразен художествен дневник на взаимните докосвания и намирания, на духовните посвещения и сливания с трансцендентното начало.
Връзката между героинята и Бога е пресъздадена като тайнството венчание,
като изключително духовен, задушевно-сърдечен дълбинен процес в съзнанието и душата, като начин на съществуване. Отделните творби са фрагменти, щрихи, „запис“ на просветлената душа, упътена към боговдъхновеното
начало в света.
Повечето от стихотворенията са израз на духовната пълнота и щастие на
лирическата героиня от живота ѝ във и със Бога, като прави впечатление,
че разтърсващите ѝ срещи с Него са предимно летни, слънчеви, лъчисти.
Характерна за цялата стихосбирка е автентичността на преживяванията, на
благодарността, на молитвословията, на „знанието“, че Бог го има, че Божиите събития се случват всеки ден и час – „Майките знаят защо“, „Победа“,
„Лятно стихотворение“, „Автопортрет“. Сред силните текстове е „Откакто го
намерих, се намерих“, в който търсенето на Бога и търсенето на себе си е
едно и също приключение.
Някои от изповедите напомнят евангелските стихове, други съдържат в
себе си микроистории, трети представляват лапидарни „разкази“ за интимните срещи с Господ, за преживените мигове в неговите обятия, за намирането на Бога в себе си, но и за срещите с любимия, за раждането на детето,
за преживените битийни чудеса. Така да се каже, „Господските“, църковноритуалните заглавия напълно съответстват на „съдържанието“, на истинската
лична посветеност в религиозно-християнския живот – „Херувимско“, „Блажена“, „Любов“, „Дни преди Възкресение“, „Осъмване с вяра“…
В книгата са поместени и някои не съвсем художествено пълноценни
творби. Например стихотворението „Осъмване с вяра“ би могло да приключи по средата, също „Рицар без доспехи“, „Довиждане до истинската среща“
и някои други.
Така или иначе става дума за една автентична книга на безусловната вяра,
на духовната пълнота и благодарност от живота в Бога, на женско-интимното, майчински-съкровеното преживяване на трансценденцията.
Още веднъж, радвам се, че се срещнах оценъчно-интерпретаторски с книгите на бургаските поети. До нови срещи.
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***
Номинирани за плакет „Христо Фотев” са:
1.Лилия Христова 2.Борис Бухчев 3. Милка Стоянова – редът на номинираните автори е на докладчика проф. Гайдаржиева и представлява предложението ѝ за присъждане на годишната награда за поезия на общината. Лилия Христова отказва номинацията.
Бел. ред. Продължава некоректната практика да се дублират заглавия
на книги. В Бургас вече e публикувана стихосбирка със заглавие „Светлопис”- (Диана Павлова, изд. ”Хр. Фотев”, 1999 г.), с ръкописен предговор от
самия Хр. Фотев.
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