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140 години от рождението на поета
Завършва I мъжка гимназия в София
(1899). Следва във Физико-математическия фаkултет на СУ (1899-1900) и в Техническото висше училище във Виена (19011908). Участвува като доброволец в двете
балкански войни през 1912-1913. Включва
се в четата на Хр. Чернопеев. Заема различни дипломатически длъжности в Българската легация във Виена (1914-1920)
и в Българското генерално консулство в
Бреслау (Вроцлав, 1922). През 1921 временно е освободен от длъжност и пребивава
в България. През 1923 правителството на
Ал. Цанков окончателно го отзовава. Траянов се завръща в родината и се отдава на
литературна дейност. Учител в I мъжка
гимназия в София (1926-1933).
За пръв път печата стихове през 1899
в сп. "Смях". Сътрудничи на списанията
"Българска сбирка", "Наш живот", "Демократически преглед", "Художник", "Ново
Теодор Траянов
общество", "Съвременник", "Съвременна
мисъл", "Свобода", "Художествена култура", "Факел". "Звено", "Народ и армия", "Везни", "Парнас", "Хиперион", "Модерно
изкуство", на алманаха "Южни цветове", на вестниците "Ден", "Оса", "Злъчка",
"Епоха", "Вестник на жената", "Зора", "Литературни новини", "Мисъл", "Заря",
"Литературен глас", "Литературен свят", "Мир", "Литературен живот" и др.
Участвува в литературни сборници и антологии - "Българска антология" (1910),
"Поетична година" (1915), "Най-отбрани песни" (1917), "Млада България" (1922),
"Одрин" (1923), "Лорд Байрон" (1924). Заедно с Ив. Радославов и Людмил Стоянов
редактира през 1922-1931 най-голямото българско символистично списание - "Хиперион". Съществено влияние върху идейно-естетическото му съзряване оказва
дългогодишното му пребиваване във Виена: запознава се в оригинал с трудове
на немски философи като Й. Г. Фихте, Г. В. Хегел, Е. Хусерл, Фр. Ницше, с писатели
романтици и неоромантици; приет е от виенската артистична бохема, свързва
се с писатели като Р. М. Рилке, А. Шницлер, X. фон Хофманстал, С. Георге, X. Бар
и др. Включва се във виенския култ. живот - негова драматизация (пантомима)
на "Младият крал" от О. Уайлд (музика Д. Караджов) е поставена във Фолксопер
(1914). Траянов е най-последователният български поет символист, за когото
символизмът е преди всичко философия. Творец с високо самосъзнание; символистичната му поетика е по-скоро от рационален, отколкото от интуитивен тип.
Заедно с П. К. Яворов Траянов е родоначалник на българския символизъм. Мнозина критици (най-вече от кръга около сп. "Хиперион") смятат стихотворението
му "Нов ден" (сп. "Художник", 1905) за начало на символистичното направление в
България. Ив. Радославов провъзгласява Траянов за създател на нова епоха в българската литература. Цялото творчество на Траянов е подчинено на стройна
концепция - постигане на универсалното чрез пълното изживяване на индивидуализма ("Regina mortua", "Химни и балади") и чрез превъплъщаване на българския
дух, отразен в "историческата съдба" ("Български балади"), "националния мит"
("Романтични песни") и "националния гений" ("Пантеон").
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ТАЙНАТА НА СТРУМА
Бърза бързоструйна Струма,
тайна в хладна гръд таи,
бърза, дума не продума,
само позлатена шума
влачат бързите струи.
Бърза, през скали, разтроги,
бързо глъхне тъжен ек,
върхове тъмнеят строги,
сенки, вили леконоги,
бродят из надвесен брег.
В миг вълна вълната спира
сякаш зов дочули скъп,
всичко околовръст замира,
само изворът извира
на дълбока, страшна скръб.
Спомен ли от вековете
спомня новия разгром?
Тук димят се кърви свети,
стон простенва: отмъстете
поругани чест и дом!
Тъмен вслушва се Пиринът,
дига каменния лоб,
знай, че сенки ще преминат
над Беласица, ще зинат
из недра й гроб след гроб.
Бърза Струма, странно пее,
свеждат клон след клон гори,
шъпнат, молят се на нея,
белий блясък на Егея
с черни листи да покрий.
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Към поета
Певецо горд, не казваш нито име,
ни род и кръв, ни своя път свещен,
но аз познах речта неумолима
на дух могъщ, за бран и власт роден.
Познах те аз по царственото чело,
по знаците на всички небеса,
по твоя меч, заграбил в битви смели
съкровища от скрити чудеса;
познах те аз по твоя ръст железен,
по взора твърд, пропит от гняв и жал,
по герба горд, от бурите извезан,
по твоя лик от ада обгорял.
Не идеш ли със обичта велика
и с химните на нейното море,
и с горестта, която скритом блика,
че някой враг, сразен от тебе, мре;
не носиш ли заветите лъчисти,
че всеки бог се ражда в красота,
че всеки сън и всяка песен чиста
победа са над злото и смъртта;
не криеш ли в сърцето си нетленно
божествен хлад и пламенен копнеж,
не идеш ли с готовност съкровена —
греха на друг самин да понесеш?
Не казваш ти, кой хули твойто име,
кой с робски рев кръстосва път свещен,
кой лочи с бяс кръвта неукротима
на вожд и маг, от своя род ранен;
не казваш ти за свойта участ горка
да виждаш сам сред хиляди слепци,
под мълнии да бъдеш стража зорка
при одъра на живи мъртъвци,
да бъдеш на стихиите огнище,
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да мръзнеш сам в тъмата околвръст,
да любиш вси измъчени и нищи,
а с присмех те да блъскат твоя кръст.
Прости и днес, о първенец обичан,
у всяки враг познай изгубен брат,
бъди със нас — едно и пак различен,
и чужд и свой, грядущ и непознат!
Сам Господ Бог помаза твойта лира,
с която ти живота покори,
на чийто трон днес любовта умира
и гибелта над пътя й цари!
Велики са словата вдъхновени,
с които кръст си носил и живял,
велико е блаженството смирено
самин да бдиш над земната печал!

На апостола
Откърмяй с химни лъчезарни
сърца, смрачени от печал,
макар да тъпче враг коварен
това, що с кърви си посял!
До гроба имай участ съща,
да сееш, без да жънеш плод,
да скърца рамото могъщо
под бремето на чужд живот!
Ще видиш пътя си задръстен
с лъжи, с привидно свята цел,
но ти, в чилик и огън кръстен,
втурни се сам за пробив смел!
И знай, че тежък е товарът,
под който ще се къпеш в пот,
но вредом с теб ще разговарят
мечти на земния живот!
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Посрещай всички дни еднакво,
кален за радост и беди!
Дори и скритом не оплаквай
това, що Бог ти отреди!
Лика на спомени нелепи
докрай из паметта изтрий,
да стане всичко дим и пепел,
с което злото те дари!
Сбери в съкровище богато
словата на изкупен дух,
събуждай с истината свята
от дрямка всеки земен слух!
Ти, чужд на дом и на огнище,
живей под своята звезда,
животът людски да насища
на твоя труден път глада!
Чрез теб небето клетва стори
да бди над всеки блуден син,
чрез теб един народ говори
към своя вечен властелин!
Бъди въпрос за свойто време,
пред който всякой се свени,
ответа — царствена поема,
грядущето ще съхрани!
Когато с черна пепелянка
обвие лоба ти смъртта,
да стане твойта вечна сянка
обречен страж на съвестта!
Щом Бог положи твойте кости
сред някой звезден мавзолей,
невидим ти като апостол
в света наново заживей!
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Земен зов
С божествена усмивка
през светъл сън подаваш
разискрен златен плод,
прозирната обвивка
пред моя трон оставяш,
копнее зрял живот!
Полюбих твойто лято
и пълната му чаша
със златокъдрав сок,
да вкусим всичко свято
сред таз безгрижност наша,
богиня — ти, аз — бог!
Полюбих твойта младост,
с виденията, жадни
за радост и живот!
Да тръгнем, в тъмна сладост,
към твойто светло пладне,
полюбих земний зов!

Крайбрежни видения
В душата не поглеждай,
видения крайбрежни
из сънища дълбоки
беседват със нощта!
Упойний стрък е тежък
за твойте пръсти нежни,
ти свий за нас венеца
от полските цветя!
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В душата не поглеждай,
цветът на пролет ранна
за лятна жар, за есен
и зима — да не знай,
той чисто да ухае
в молитвата си странна,
мечтите да събужда
в задрямал звезден рай!
В душата не поглеждай,
видения крайбрежни
чертаят твойто име
край гибелна река,
ти към мечтите будни
отправяй стъпка нежна,
срещни ги с вик безумен
и с полски стрък в ръка!

Далечен хор
Щом възгори елеят из облачните вази
и звъннат всички корди в угаснал небосвод,
ти в шемета потъвай на морските талази,
по гребена танцувай на огнен хоровод!
В душата ти ще екнат словата вдъхновени,
на бленове ще зърнеш потайните лица,
морето ще разкрие гадания свещени,
в недрата му ще пеят две пламенни сърца!
Кръвта им нека бъде небесното причастие,
когато ще дочуеш из ада лъстен зов!
От себе си свободен, сломил злина и страсти,
стани сам бог и жъртва на вечната любов!
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ПРЕДПРОЛЕТЕН ВЯТЪР

Предпролетний вятър
безкрайни хармонии
разкройва в недрата
на мрачни гори,
враждебни кервани
възпря и разгони,
за пролетна радост
вратите разкри!
По угари черни
и бели поляни
запаля, раздухва
загаснал живот,
лечебните билки
за зимните рани
ликуващ донася
от живия свод!
Предпролетний вятър
с любов ще целуне
и вси безнадеждно
самотни сърца,
ще трепнат към радост
печалните струни,
сред живия огън
на мъртви лица!
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Скитнишка песен
Събуждам се, край мене
дървета непознати,
по тях се тежко люшка
разкъсана нощта,
като девица зряла
разсъня се земята,
из погледа ѝ никнат
невидени цветя!
И ароматна свежест
като сестра ме гали,
аз буден съм! О, боже,
да стихне моя път!
Горяща чучулига
просторите запали!
Цветята, хор приветствен,
за радост ми шептят!
О, спомняй си за всичко,
което бе забравил,
сред бурите жестоки
на своя тежък път,
на първий сън, достигнат,
днес радвай се наяве,
и остави сълзите
докрай да изтекат!
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ПАМЕТ

***
Но няма смърт. Опитвах – няма
Десет пъти се завръщах
от небеса, в които храмът,
не се превърна в къща
на моя дух.
Не го упреквай –
не му понася явно Раят.
А тук телата ни се сливат
и аз смеха ти ще извая
по-истински от чашата
безсмъртие.
За странствата на мойте чувства
аз мога дълго да си спомням
ако за миг
не те изпусна.
Но няма смърт. Опитвах – няма
ако не ме превърнеш в спомен.

***
СТЕФАН
ХИМИТЛИЙСКИ

Отвъд Морето на надеждата –
непоносима самота,
свещена и неприкосновена.
И нито намек за смъртта,
пътуваща из моите вени –
от тук до там и по-нататък,
но никога за чужда сметка!
Отвъд Морето на надеждата –
непоносима самота
и болка по живот.
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***
Ще се случи нещо – нито вик, ни шепот,
който да подсеща, че сме тука с тебе.
Ще се случи нещо – някъде далече
погледът премества своя смях посечен.
Ще се случи нещо – още не е късно
думите горещи в тебе да възкръснат,
в мен като по чудо – старите копнежи,
а да ни събудят във прегръдка нежна.
Ще се случи нещо – толкова е тихо...
само двете свещи, дето се смалиха...

***
Ще се сродя със мъртвите
и ще съм честен с тях:
не съм желал безсмъртие –
чрез ближните живях.
Бях любен тайно и нетрайно,
бях лъган леко и красиво,
богат, когато чувах "Дай ни..."
и дал,от щастие преливах.
Ще се сродя със себе си.
ще стана мит, легенда
и в съня ви ще приседна,
сам от митове обсебен...
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***
О, Господи, каква разруха!
Върни се, за да оцелеем...
И нека да остане глуха
нощта, в която ще открием
във името си твойта благост
и милостта ти безгранична.
С ръце, разпънати на кръста
ръцете ти държа...
Над заспиващите в здрача
неподвластни небеса,
миг, преди да се разплача,
че скръбта ще понеса,
приеми ме като равен –
А не съм!
Като смъртен
искам
да се справя
с бъдещето – моят сън!
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Викьт на петлите
Бил страхът им по-черен от клюка
някой ден върху нас ще се срути:
като квачка в просъница клокат
иманярските мисли за утре...
И все пак във житейския курник
се проточва викът на петлите –
не към изгрева той ще ни втурне,
а в хамбарите пълни със жито.
И спестили за бъдещи внуци,
ще пестим – и от навик по-слаби,
а гласът им, във мрака забучен,
всеки сън иманярски ще граби...
Но в зори – през небесното сито
ще потъне на кухните в храма:
в неспокойния сън на петлите
неочаквани изгреви
няма!
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ТОРЕАДОР
Червеното краси Мъжа и Слънцето –
жените ни са влюбени в Червеното.
Навярно за това, че различавам
смехът на претърпелите успеха,
намразих вече думите, с които
червеното развяват недостойни,
макар че ги освиркваха трибуните,
когато малолетен „бик" убиваха.
Арената сега е моя!
Публика?
Търговци препечелиха с билетите –
те още различават аматьорите –
и утре ще разлея пред очите ви
кръвта си!
Или чашата с търпение.
Дори когато в черно са облечени
жените ни са влюбени в червеното
и тази нощ
/посмъртно/
ще са мои:
добре ще е да бъдете из кръчмите –
във виното
/все още/
има истина!
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***
Без теб душата ми отлита,
от тялото ми се отрича –
но забрави,
че съм те питал
дали все още ме обичаш.
Видях я снощи – топка свита,
от осмия етаж наднича,
но забрави,
че съм те питал
дали все още ме обичаш.
Със думи няма да те върна
и не със думи те прогоних.
Пропъдих
ято черни врани –
най-черната е на балкона
и не отлита, не отлита –
като съдбата е мистична.
А можеше –
и да не пита
дали все още я обичаш.
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***
Тъмнината не е в тъмното –
а във очите ти.
Във тъмното, до съмване –
обичам те.
Но утрото нахлува и
през щорите.
На съмване за обич
не говориме.
На съмване осъмваме
със грижите,
че ниската цена дори
на ближния,
е нашата цена... и е
безсмислено
да търсим непотърсената
истина...
До съмване... Ала не вън
е тъмното,
а в погледа ти, утре на
разсъмване.
На съмване, на съмване
очите ти
не ще ми кажат никога
"обичам те",
че грижата единствена
за хляба
и в тъмното, до съмване
ни граби.
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***
Разкажи ми за изгрева – само залеза помня:
бяхме с теб безприютни като суха трева.
Говори ми! Аз искам твоят глас да ме води
по онези пътеки, дето с теб бяхме близки.
Ще си спомня тогава как се раждаше с мрака
твоят образ единствен на кралица бездомна.
И унесен ще слушам между облаци сгушен...
Как неземно светлее в таз небесна пролука!
Говори... и не слизай от небето без мене!
Аз жадувам за твърда земя под нозете ни!
Утре!
***
Над думите,
които имат власт над вас,
той има власт –
твърди
ръката на палача.
Плача със думите,
които имат власт над нас.
Протяжният им строй
Китарен звън…
Погреба.
Цветя за мъртвите.
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НА ЗАДНАТА СЕДАЛКА

ВАНЬО
ВЪЛЧЕВ

Сега това е тузарски квартал. Тук апартаментите са по-скъпи,
отколкото в центъра на града. Благоустроено е и почти от всички прозорци се вижда ивица море.
А по времето, когато се разигра това интригуващо събитие,
кварталът беше почти в края на града; всъщност беше неусетно
засмукано близко село. Къщите бяха едноетажни, рядко на два
ката. С тоалетни на двора и с по една чешма между два имота.
Кокошките си щъкаха спокойно между лехите с разни зарзавати
и никой не знаеше, че с присъствието си замърсяват градската и
световната околна среда. Обитателите си живееха почти както
на село, с тази разлика, че по един-двама от фамилията работеха в някой от градските заводи. Но с времето всичко се променя, тази кротка идилия започна да се погражданява. Хората, въпреки всякаквите /според днешните термини/ информационни
затъмнения и железни завеси, научиха, че в други държави по
света има частни автомобили. Там, който иска и който може, си
купувал, тръгвал на работа с автомобил, обикалял страната си,
че и други страни, улеснявал си живота. И започнаха и нашите
от квартала да си мечтаят за автомобили. Само че тогава закупуването беше една сложна работа – не ти е работа! Трябваше
да внесеш пари, да ти дадат номер и да чакаш. Година, две, три.
Изнамерили бяха едни термини: „с предимство” и „правоимащи”. От тях се ползваха по-заслужилите пред властта. Те веднага получаваха автомобили. А човекът от квартала, ако имаше
късмет, получаваше право да си купи автомобил след четирипет години. Нямаше голям избор – Москвич, Трабант и рядко
Шкода. Днес са докарали само Трабант. Ама ти искаш Москвич?
Започвай пак да чакаш...
Споменаваме тези неща не от носталгия по онова много
подредено време, а за да се досетим, че на притежателите на
нов Москвич гледаха с умиление – близките; със завист – комшиите; с някакъв неясен копнеж – някои от съседките...
Сдоби се с автомобил и Алипи. Москвич! Казармено зелен,
лъскав и тръгнал без проблем още при покупката! Поради явния автомобилен дефицит и липса на резервни части, по това
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време се появиха нов вид кражби – на чистачки, на стопове, на гуми и дори на
цели автомобили. Това беше причината Алипи да си извади разрешително от отдел Архитектура, което му даваше право да събори 3 метра от телената ограда и
да издигне в двора си временна постройка – гараж от гофрирана ламарина. Боядиса и гаража зелен. Купи му як тежък катинар. И прибра съкровището на сигурно
място.
Първите седмици въобще не караше возилото си. Ходеше си пеш на работа,
а в събота след обед отключваше тенекиената врата и изкарваше Москвича на
улицата. Отваряше вратите и с една метличка започваше да чисти седалките. После повдигаше капака и няколко минути задълбочено гледаше двигателя. Време
– достатъчно, за да излязат още двама-трима комшии и да протегнат вратове към
различните части на мотора. И да коментират задълбочено и авторитетно. След
тази демонстрация Алипи прибираше метличката в празния багажник, вкарваше
на заден колата в гаража и го заключваше. А в това време някой от кибиците
домъкваше шише домашна, сядаха на някоя от пейките пред портите си и си подаваха мълчаливо шишето, като наблюдаваха рехавото движение по калдаръмената си уличка. Докато домашните им не ги прибираха за вечеря.
В неделя Алипи пак изкарваше съкровището си, изнасяше две кофи вода и четка и започваше да го мие с умиление, с каквото млада майка къпе първородното
си чедо. След това с чист парцал избърсваше тенекиите, прибираше съдинките и
четката, сядаше зад волана, палеше, бибиткаше и потегляше. Обикаляше единдва пъти квартала и се прибираше на заден. Бяха му казали да не натяга ръчната
спирачка, щом е в гараж. Защо да я хаби. Да включва на втора и толкоз!.. Забеляза, че винаги, когато се прибира, Верчето, съседката, е застанала до чешмата,
която е между неговия и нейния двор, и го гледа с ей-таквиз големи и обичливи
очи – направо да ти разтопи сърцето! И тук май трябва да прибавим, че освен собственик на Москвич, Алипи е ерген. Хубавеляк и търсен, но с не много сериозно
отношение към „основната клетка на обществото”, както в онези времена казваха
на семейството. Черноок, с буен перчем и неустоима усмивка. Като прибавим и
Москвича – идеална партия! Само че в това определение „основна клетка” думата „клетка” го стряскаше и той все отлагаше да влезе доброволно в нея. „Още
малко да си поживея!”, казваше. И си живееше.
Сега да отбележим, че Верчето е мургавелка с много зелен поглед, къдрава
коса, снага като в народна песен и една походка, която може да те накара цял ден
да вървиш след нея, да я изяждяш с поглед и да не сещаш ни жажда, ни глад, а
само нещо тъмно и неопределено. И още нещо важно – Верчето е омъжена! Живее при свекърва си. И временно е без мъж, нейният Стамат сече мокър чам чак
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в Коми, че да изкара за „блок с три стаи, портал и балкон”, каквато беше тогавашната жилищна мечта.
Срещнаха се черният и зеленият поглед и, ако Шекспир беше някъде наоколо,
щеше веднага да долови, че се очертава голяма драма. Но Шекспир го нямаше,
къде ти Шекспир по наше време. Сигурно затова не се получи точно драма. Друго
се получи!
Верчето, като съпруга на работник в дърводобива и то в чужбина, беше назначена за отговорник на лафката в Горското стопанство и покрай погледа си, можеше да продаде дори мухлясали цигари, разтопен локум и червясали вафли.
След месец Алипи започна да отива с Москвича до Завода за гвоздеи „Червен
пирон”. И се случваше така, че на връщане Москвича сам се отклоняваше от правия път и минаваше покрай Горското. И като минаваше, след четири-пет дни започна да спира. Алипи си купуваше „Златна Арда”, а Верчето казваше, че затваря.
И се качваше със страхопочитание в колата, облягаше се плътно на облегалката,
за да изпъчи по-отчетливо цицките си, обръщаше се къдроглаво към Алипи и не
снемаше поглед от него. Спираха две пресечки преди тяхната улица, тя слизаше и
кръшно потичваше край оградите към къщи. Той постояваше някое време, прибираше се на габарити и даваше на заден към гаража... Една вечер Верчето му каза,
че свекървата отишла при сестра си в Новия квартал и щяла да остане там, понеже
сестрата била нещо болна. Той пък я попита, дали не иска за малко да се разходят
до Минералните бани, Москвича му още не бил ходил там.
- Ми, щом и Москвичът не е ходил още там, да го заведем пък, бате Алипи.
- Ама хайде без бате, аз на тебе съм ти само Алипи.
- То, както кажеш... Алипи, само да не окъсняваме много, че оная таласъмка
току виж се върнала! Ох,Алипи! Живота ми почерни тя! – Верчето пророни сълза
и спонтанно сложи глава на рамото му. Той, понеже тогава още нямаше задължителни колани, зашофира само с лявата си ръка, а с дясната избърса сълзата, погали
горещата й бузка и спря на вратлето. Така стигнаха до Минералните бани. Алипи
сви в една тъмна полянка пред Дома на трудещите се селяни и угаси светлините.
Ръцете им се срещнаха в тъмното. После и устните им се срещнаха. После се прегърнаха и се притиснаха един до друг... Не, не! Не се случи, каквото си мислите. Е,
понатиснаха се, поопипаха се - и толкоз!
- Ох, Алипи, неудобно ми е така... изведнъж...
- Нищо, душице, нищо! Ето, тръгваме си! То каквото е писано... нали знаеш...
- Ох, знам, ама да не ми се разсърдиш!
- Аз на тебе! На тебе аз не мога да се сърдя, ти си нещо... такова... Ето, тръгваме
си, Верче. Успокой се...
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Имаше опит Алипи, не насилваше съдбата, тя черешката вече беше узряла,
готова да я лапнат...
Измина една седмица от вечерната разходка. Алипи запазваше външно спокойствие, но когато видеше Верчето до чешмата да налива вода, в погледа му
пламваха хищни искрици. Тя пък ходеше на работа като на сън, не чуваше, какво
й искат и понякога грешеше в сметките. Нощем не я хващаше сън, лежеше будна
и я спохождаха едни опасно сладки мисли. Заспеше ли – сънят и беше пълен с
конкретни видения и мъгливи мечтания, които биха накарали по-целомъдрените
доста да се изчервят. Хубаво е, че целомъдрените си спят спокойно и дълбоко, та
не могат да надничат в чуждите еротични сънища...
В този неделен ден сякаш някакъв огромен кораб бе разтоварил на пристанището тонове африканска жега, а почти недоловимия бриз я пръскаше над целия град. Въздухът беше като нажежен и зареден с тежка влага. Населението на
квартала, след доброто обедно похапване, беше изпаднало в потна следобедна
дрямка.
Верчето не дремеше. Въртеше се около чешмата с една кана и ту я пълнеше, ту
я изливаше, пръсваше хладна водица на пламналото си лице и отново пълнеше
и изливаше. От отворения прозорец се чуваше якото похъркване на свекърва й.
По това време до гаража си се появи Алипи, свали катинара и отвори вратата. Вътре жегата беше още по-голяма, затова отвори вратите на Москвича – да
се поохлади, преди да направи редовното си кръгче из квартала. Само че видя
Верчето да налива вода и се отказа от обиколката. Помаха ѝ. Тя му изпрати бърза
въздушна целувка. Попита с жест „Къде е таласъмката?”. „Спи”, жестомимично
го осведоми Верчето. „Ела тука”, показа й с пръст гаража. „Ами оная?”, погледна
към прозореца тя. „Само за малко,” посочи часовника си и половин пръст Алипи.
„Ами...”, вдигна рамене тя, промуши се през комшулука, прибяга до гаража и влезе.
- На задната седалка! - хрипкаво каза Алипи и притвори гаражната врата. Затвори и вратите на колата, настани се и той на задната седалка и посегна да прегърне Верчето.
- Това после! Събличай се! – измърка припряно тя и с невероятна бързина смъкна всичко от себе си. Помогна и на него, повали го на задната седалка и стръвно
се хвърли отгоре му. Обви го с ръце и крака и сякаш искаше да го всмуче в себе
си, като онова калпаво американско цвете „Венерина мухоловка”, което изяжда
всяка мушица, кацнала върху кръвожадните й листенца. Това любовно боричкане
продължи доста време. Съседите, след дрямката, започнаха да щъкат из дворчетата си и да се преструват, че правят нещо, за да не ги карат жените им наистина
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да свършат някоя работа. Чакаха времето за предвечерната си ракия.
А на задната седалка, след кратко затишие, Верчето измърка:
- Хайде пак, Алипи! Хайде пак!
Москвича отново се раздруса. Но, както казват старите, много хубаво, не е
на хубаво! Верчето се разлудува повечко, размаха крак, бутна скоростния лост и
освободи скоростите. Тя не знаеше, че Алипи не натяга ръчната, за да не се хаби...
Съсредоточени върху заниманието си на задната седалка, те не усетиха, кога колата леко потегли напред, не усетиха, кога бутна вратата и излезе на тясната уличка.
Усетиха нещо, когато започна да подскача по калдаръма и усетиха всичко, когато
муцуната на Москвича се цапна в електрическия стълб.
- Въх! – проплака Верчето.
- Мамка му! – изпъшка Алипи.
- Крадат на Алипи колата, ей! – извика един съсед и хукна към местопроизшествието.
- Къде, кой? – веднага изскочи на улицата друг, който беше доброволен сътрудник на милицията. /Хората им казваха доносници/. Той с два скока се озова
до колата, надникна и веднага застана насред улицата с широко разперени ръце:
– В превозното средство има трупове! Това е убийство! Това е месопрестъпление! Отдръпнете се! Обадете се в милицията!
За нула време по дворските врати се събра доста народ, който шумно коментираше, кой ли е убиецът и кои ли са убитите?
Верчето и Алипи лежаха свити на задната седалка и нещо не успяваха да се
разделят.
Милицията пристигна веднага с две джипки. Разгониха любопитните по дворовете. Двама офицери извадиха пистолетите си и уставно доближиха мястото на
убийството. Дадоха си знак и едновременно отвориха задните врати. Не се изненадаха. Напоследък такива случаи по задните седалки бяха зачестили. Капитанът
се наведе и тихо, но със студена авторитетност заповяда:
- Граждани, моментално се облечете и елате в служебната кола! Арестуваме
ви!
- По-бързо! Няма да правим панаири! – каза старши лейтенантът.
- Ама... май не можем... – проплака Верчето.
- Да се събличате – можете! А да се обличате – не можете? Вие с милицията ли
се подигравате?
- Другарю капитан, не се подиграваме! Как така ще се подиграваме с народната милиция! – изпъшка Алипи. - Обаче, другарю капитан, не че не можем да се
облечем... Ами май не можем да се разделим, другарю капитан! Не знам как... То
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неудобно...
Капитанът и старши лейтенантът отново се спогледаха, затвориха вратите и
прибраха пистолетите.
- Тръгваме! Един да остане за охрана на местопроизшествието! Случаят е медицински! Извикайте линейка! Веднага! – разпореди капитанът.
- По колите! – даде заповед старши лейтенантът и отпрашиха.
Пристигна линейка. След малка суматоха изнесоха Верчето и Алипи, прегърнати, увити в болнично одеяло, и ги натовариха в линейката.
- Лелей!
- А така!
- Пачавра!
- Пич!
- Срамота!
- Кой се облажил, облажил се!
- Съд за такива!
- А бе... ако ти падне... да бягаш ли?
Това бяха първите коментари, след като линейката отнесе влюбените...
Ако Шекспир знаеше тази история, кой знае какъв вълнуващ трагичен финал
щеше да напише! Ама, както вече казахме, къде ти Шекспир в наше време! Пък и
да го имаше Шекспир, едва ли би му хрумнал по-шантав финал!
Защото Верчето заведе дело за изнасилване!
И го спечели.
След време на втора инстанция оправдаха Алипи.
Но Верчето вече беше заминала при нейния Стамат в Коми...
Сега това е тузарски квартал. Каквото е било по-преди, е зарито в основите на
високите сгради и под асфалта на улицата. А тя е така натъпкана с всякакви автомобили, че и да не е опъната някоя ръчна спирачка, колата няма как да потегли...

26

MOPE

СЛОВЕСНО ШОУ
ЗА ДВЕ ЛЕПТИ И ПОЛОВИНА
Откъс от повест

ЯНЧО
ЧОЛАКОВ

Имало едно време един читател, който бил същевременно
и слушател. В последно време се улавял, че седи вкъщи и бичи
само на подкастове, а му липсва живото слово. Тогава видял
в телефона си известието, че на улица „Спасение”, до магазина за трикотаж, предлагат разказвачество на дълбокомислени
истории, истински познания и други интелектуални гъдели. Някъде наблизо се помещавало и сладкарско магазинче, в което
можело да се разнообразиш с нещо сиропирано. Рекламният
спот завършвал апетитно с визуализация на пастички „МарияАнтоанета”.
Где ли била тая улица „Спасение”? Както се пее в саундтрака
на един стар филм: „Ние сме малки, градът е голям...” Читателят
слушател подирил местоположението й с GPS-а и се упътил натам, като преди това си сложил нова риза с колосана яка, което
било сигурен знак, че не отива да си купи трикотаж, а да чуе
някоя от ония дълбокомислени истории, които ни довеждат до
истинско познание. Разказвачът им бил сляп, затова един служител на социалните го извеждал всяка заран до кооперацията
на инвалидите и идвал вечер да си го прибира с кола, осигурена от общината. Както е известно, тези разказвачи от ново
поколение не искат ни храна, ни вода, носят на дъжд и сняг, не
се потят и, следователно, нямат нужда да се преобличат. Съответно не ползват и чадър.
Читателят слушател се приближил и хвърлил в шапката една
монета от две лепти и половина. После хванал с два пръста
ключето и, след кратко колебание, го врътнал докрай. Защото
разказвачите от последните партиди се навиват съвсем лесно,
не са като старите автомати. (Изобщо тези модели с механични
вкладки и отремонтиран биомозък хем са истинска хора, хем
не са.)
-Чух, че сте Велик разказвач.
-Всъщност не съм чак толкова велик. Реклама, нали разбирате...
Гласът напомнял на... какво? Такъв употребявали онези джа-
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джи за механичен превод от и на английски език, които се били появили в зората
на новите технологии и зарибявали юзъра със светкавично избиране на нужните
думи от речника и лесното им експортиране в езиковия трейнър.
-Я ми кажете, имате ли сюжет за жена, която си жабурика устата по три пъти на
ден? И в резултат на това попада в неприятност?
Разказвачът повдигнал вежди.
-Преди да ме попитате, мислех че имам истории за всичко!
-Тогава ми разправете за някой мъж, който е утрепал съпругата си! Не може да
не знаете такива.
-За заколение от ревност? За жените на Хенри VIII? За цветнокожия Нянга диа
Нгенга от племето зомбо и главата на хубавелката къдравелка? Трябва веднага да
кажа, че изборът е огромен.
-Нека е за цветнокожия с шибаното име.
-Чудесен избор! Това е една приказка, записана от португалски мисионер през
деветнадесети век, при посещението му в Ангола, при племето зомбо от групата
баконго. Знаете ли, че в Ангола има над двеста и двайсет народности? Разбира се,
преди да бъде дадена за печат, мисионерът е нанесъл някои редакции, които не
са в интерес на наратива, но произтичат от християнския мироглед на събирача.
Наскоро първоначалният й вид е бил възстановен с помощта на други представители от народността чокве, съседна на зомбо, които следвали в Института за
чуждестранни студенти.
-Винаги ли започвате с такова обстойно предисловие?
-Ако искате да разберете една художествена случка, трябва да се интересувате
от нейния контекст. От наслагването на социалните, историческите и психологическите пластове.
-Какъв контекст би могла да има ситуация, в която някой убива жена си загдето
си жабурика устата по три пъти на ден? Това прави 1095 жабурикания на година,
стига да не е високосна. Тук няма контекст, има само причина.
-Не разполагаме с такъв разказ, забравихте ли? Изобщо не съществува! Спряхме се на друг, за цветнокожия Нянга диа Нгенга от племето зомбо!
-Е... Карай да върви! Тъй де. Какво за цветнокожия Генга?
-Нянга диа Нгенга. Той живеел в селото Кинзонга, където облаците пръскали
напористо всеки подиробед, както и преди хиляди години. Нянга диа Нгенга изчаквал дъждът да поспре, облакътен на захабената си дървена маса. Нагъвал тапиока и отпивал на редки глътки кокосово вино от малка калебаса*, докато един
шиацу масажор, закупен от телешоп, му размачквал апатично гърба. По крака му
лазел домашен любимец, хамелеон, който бил се изкачил до равнището на коп*Куха тиква, кратунка - Б. а.
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челъка му и оттам го наблюдавал незаинтересовано с разфокусирания си поглед.
Когато ръмежът предсказуемо престанал, наш Нянга си турил раницата и потеглил
в оранжевия предзалез по познат маршрут из джунглата, а хамелеонът го изгледал от прозореца със съмнение.
Нянга бил решил да си намери някое музикално дръвче, дори си спомнял един
участък, в който май растели такива, от тъмнолилавата дървесина на които можело да се изработи дудук. На Нянга някак си му се искало да бъде човек на изкуството, така че не възнамерявал да издялка някоя примитивна свирка за примамване
на животни, а да се занимае упорито и да изработи истински музикален инструмент. Пътем се разминал с една мамба, която се хлъзнала между краката му. Такива мамби се опитват обикновено да те умерят с отровната си храчка, но тая не
успяла, защото Нянга отскочил ловко. Отде да знае мамбата, че съплеменниците
му го наричали Веселия ловец, и че индивид като него не се оставя някаква си
змия да му плюе в очите.
Целият ландшафт се бил разплул от дъжда.
Хвърчащи и лазещи гадинки се давели в натежалите капки по листата.
Влагата миришела на мухлясал том от поредица за ренесансовата живопис,
захвърлен в мазето на самоубил се художник.
Не щеш ли, на пътеката Нянга диа Нгенга открил една глава. По всяка видимост
била женска, с лицата на такива хубавелки къдравелки в големия град се разминаваш всеки ден. Тревата я закривала почти изцяло и той без малко не я настъпал.
Очите й се кокорели в него.
Понечил да я подритне с мокрия си ботуш.
-Откога се запознаваш с девойките, като ги удряш по носа? - обадила се главата. Едра червена мравка била полазила по джуките й и тя я издухала.
-Ха! Ти пък коя си? - запитал Нянга.
-Аз съм Макумба и се прибирам в къщи – рекла главата. - Явих се на конкурса за
красота за жени, пострадали от мини. И спечелих там наградата „Мис, преживяла
взрив”. Е, не първо място, де, а трето. Но организаторите на тия конкурси назначават пристрастни журита, знаеш как е! Всяка от нас беше кръстена на някоя от
мините. Аз бях госпожица Противопехотна скачаща мина.
Тук трябва да отворим една скоба. По времето, когато се развива действието,
в Ангола били разминирани вече 800 полета с над 90 000 мини, но оставали още
няколко милиона, които се спотайвали в земята подир битката при Кифангондо и
гражданската война на МПЛА** с ФНЛА***.
-Чакай малко! - възкликнал слушателят. - Нали рече, че тая приказка е била
записана от португалски мисионер през деветнадесети век? Какви са тия шиацу
**Народно движение за освобождение на Ангола. - Б. а.
***Национален фронт за освобождение на Ангола. - Б. а.
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масажори, противопехотни мини и конкурси за красота? Досега бях чувал само
за конкурси, където дефилират жени с мини поли, не и разкъсани от мини госпожици!
-Вие какво? По широкия свят се провеждат всякакви състезания - за шкембелаци, анорексици, дебилитети, недъгави. Свикват се даже и олимпийски игри за
хора със специфични потребности. А и нали се разбрахме, че слушате оня вариант
на приказката, който е бил отредактиран наскоро, съобразно сведенията, събрани от чуждестранните студенти чокве? В него вече ИМА мини. Това е!
И тъй, на свой ред Нянга разправил за музикалния си мерак. За къде бил тръгнал и прочее.
-Ще ми се - казал, - да се пробвам като музикант. Забелязал съм в себе си известен талант. Бих желал да свиря като оня румънец Георге Замфир, който изпълняваше страхотната мелодия за флейта към филма „Високият рус мъж с черната
обувка”.
И те се разговорили за пиратския торент, от който Нянга диа Нгенга теглел кинопродукции и който бил обявен за нелегален, но пак можело да се тегли, макар и
по-трудно, защото сървърът бил преместен вече в една високопланинска пещера
в Еквадор, достатъчно било само да има повече сийдъри. Обменили естетически
вкусове, така да се каже. Оказало се, че тя си падала по чиклити и романси, което,
кой знае защо, му се сторило логично. От храните харесвала салати от плевели,
тъй де, с рукола и тученица, още повече, че в джунглата зеленолистни растения за
салата да търсиш! Но пък била против употребата на палмово масло, което идвало малко в разрез с интересите на екстензивните африкански икономики.
Докато разяснявала вкусовете си, главата се била извисила до гърдите му, той
дори долавял ароматния й дъх и виждал ясно прасковения мъх на смуглите й скули... Чак отместил от неудобство очи.
И зърнал едно екзотично дърво с цветове на тъмнокафяви и черни райета.
„Колко интересно!” - помислил си той.
Главата проследила погледа му.
-Това е дървото Говори-си-сам. Неговата сърцевина не е подходяща за направа
на свирка, защото се маха трудно - рекла тя.
-А коя е подходяща?
- Събуй си гащите и ще ти покажа! - намигнала му главата. - От всяко дърво
свирка не става, но пък всяка жена става за свирка!
Тогава той, без да му мисли много, разкопчал си панталона, а главата почнала
да му фелатира. Бихме казали, че е коленичила, но сами разбирате, че тя нямало как да коленичи. За сметка на това работела твърде изкусно с уста. Влагала в
действието си почти интелектуално усилие.
-Всъщност това е стар теологичен спор - дали който духа може да бъде духовно
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същество... - изкоментирал неочаквано разказвачът. – И е също толкова нерешим
като онзи, колко ангела могат да се съберат на върха на една игла. - Сетне намигнал на своя слушател с избелялото си око, подобно на току-що обелено кокоше
яйце. И краткостта на този знак била в абсолютно противоречие с неопровержимия смисъл на изказаното. А въздействието му надхвърляло това на хиляда емотикона.
Което е странно излъчване за толкова неутрално същество, каквото е един уличен разказвач на лакърдии.
-Нянга диа Нгенга обаче си мислел тревожно за друго: „А като е само глава,
може ли да си сигурен за пола й? Това нещо може да е Cisgender или Transgender,
или друг някакъв дявол в пола. Неслучайно Гугъл ни предлага списъци с по 48 варианта на пола, достатъчно е човек само да се вгледа в себе си и да се идентифицира. Впрочем при такъв пол и пола не му е нужна, ни панталон, нали е безного,
трябва си му само шапка!”
-Предлагам да ме черпиш едно кампари за оправяне на вкуса - казала сетне
тя. - Сервират ли кампари във вашето село?
-Какво ли не сервират вече! Има четири заведения, които се конкурират свирепо за всяка кванза****. И е много по-евтино, отколкото в столицата.
Казват, че Луанда е станал един от десетте най-скъпи градове в света!
Така се озовали в екстравагантната „Макута”, на плексигласова масичка, под
движещите се сенки на въртящи се и святкащи глобуси. Обстановката отвъд насраното от мухи цеце стъкло им била до болка позната, затова избягвали да хвърлят погледи натам, към напукания асфалт с премазани от леките автомобили дарадонки. Разговорили се и Нянга диа Нгенга й разправил за действителното си
препитание. От известно време притежавал скромна ферма за крокодили, които
наричал „кроковци”, или още по-кратко „кроци”. Не се напрягал много, заемал се
да филетира по един, максимум два крокодила дневно, като снабдявал с прясно
месо два ресторанта и три колбасарници. Бизнесът с крокодилско филе бил умерено печеливш, от него не можело до се богатее, но нямало и да останеш гладен.
Бил развил всякакви опитности, да дразни крокодилите и да ги разиграва, принуждавайки ги да тичат в кръг като по цирков манеж, за сеир на неколцина плащачи, потомци на бивши плантатори. Както и да издебва „кроковците” и да сяда на
зеления им грапав гръб, поставяйки им импровизирано седло, и да ги язди сред
шумните овации на публиката. Откъдето получил прякора Веселия ловец.
Нянга усещал, че се представял в по-добра светлина, отколкото заслужавал, но
преразказът на собственото му Аз вървял гладко, и той се бил отпуснал да излага
стремежите и въжделенията си. Наблизо се завъртяла сервитьорка с щедро разля****Анголска парична единица. - Б. а.
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ти патладжанени форми и поставила пред тях поръчката - парче торта с шоколадова глазура за нея и парфе с желатин за него.
-И двете са за мен! - казала главата.
Отначало Веселия ловец не я разбрал и я загледал питащо.
-Двете - повторила тя и зениците й хипнотично се вкопчили в ума му. - Нянга.
Диа. Нгенга. И двете, ха-ха. Са за мен.
Зинал да й възрази.
Тогава главата се изплюла в устата му и рекла:
-Тележи! - Това е една местна формула заклинание, която не се поддава на
разшифроване. - Слушай и изпълнявай!
Усетил как парализата неусетно се разпълзяла по гръбнака му и го обездвижила. Надигнал чинийката със сладкиша към устните си, които буквално се били
гумирали. Опитал се да вкара дъвкателните си мускули в работа, но безуспешно.
Главата се стрелнала и наръфала парфето.
-И без това прекалено много захар хапваш напоследък! Сигурна съм, че вече
си развил диабет от втори тип!
Не бил убеден, че е вярно, пък и откъде ли можело да й е известно?
Подир което изяла и парчето торта с мазна шоколадова глазура. Виждал как
прасковеният мъх на бузите й играе и как накрая тъмнорозовият й език се показал
и облизал браздата между горната устна и носа, която имат на лицето си всички,
но никой не знае, че се нарича филтрум. Защото това е дума, която може да бъде
чута или прочетена, но не и запомнена.
После дошъл редът на питиетата със сламка, изсипани в чаши с високи столчета. Те се струйнали едно след друго през мушнатите в тях сламки и потънали в
гърлото й.
Нянга се помъчил да стане от стола. Да се приплъзне. Да се изметне настрани.
Напразно. Задните му части сякаш били приковани с гвоздей към седалката на
стола, облечена в дамаска с имитативния цвят на жълт алабастър.
-Тележи! - рекла главата. - Твоята сладост е и моя... Сега вече може да се оженим!
-Да, скъпа! - чул се да казва. - Разбира се.
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Как спечелих литературния Нобел

Всяко съвпадение с реални лица и събития е случайно

ПЕТЪР
МАРЧЕВ

Аз съм тривиален драскач. При това, вероятно съм най-ленивия човек на света. Обломов – ряпа да яде! Но нямам намерения да участвам в Световния шампионат за мързеливци,
защото това, все пак, изисква някакво усилие. Всъщност, всичко
е въпрос на гледна точка. На практика, мързелът не е порок, а
качество. Ако хората не бяха мързеливи, прогресът нямаше да
съществува и все още щяхме да ходим на лов с каменни брадви, а Коко Шанел щеше да ни предлага костюмчета от две части
от нещавена зубърска кожа, да речем… Както е казал великият
Нютон, дайте ми гледна точка и аз ще преобърна Земята. Но аз,
тъй като съм скептичен към всемогъществото на Науката, и тъй
като съм устроен по-ирационално, да не кажа – трансцендентално, съм се замислял дали да не основа една нова религия,
като колегата Рон Хъбард. Например, Църква на Вселенския
мързел…
Но нека не се разсейвам, защото мисленето също изморява
и скоро ще ми се наложи да прибегна към една терапевтична
дрямка. За да вървят нещата с по-добро темпо, ще си позволя
да се самоцитирам.
„Мдаа, ако не бях толкова мързелив, щях да напиша своята
"Война и мир", моите "Братя Карамазови", щях да стана първият български нобелист. Но уви!
С безкрайно усилие на волята за около десет години написах
първия си роман. Върху цели 60 страници. Този творчески напън ме изтощи генерално, затова редуцирах следващия си роман до 12 (дванадесет) страници. Сега експериментирам върху
новия жанр - "роман-хайку"… “
Но спирам с темата „мързел“ дотук. Защото игривото въображение /не моето, разбира се – то си има по-важна задача: да
си почива, за да се съхрани/ на Творческия промисъл се прояви
изненадващо така. Може би сте забелязали моето дискретно
присъствие в социалните мрежи, което се изразява в иронизиране чрез намигващи емотикони на всяко по-драстично усилие
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на някои незрели индивиди да привлекат вниманието на ФБ-човечеството към
себе си. И така, в един ленив есенен следобед, подканващ към ободряващо реене из фантазмените простори на Царството на Морфея, получих изненадващо
съобщение на Лични.
„Здр мой човек! Ше те мола нещо важно, не отказвай“
Профилът беше на някой си Френдо.
Естествено, на такива не отговарям. 40 % от тях се оказват хомосексуалци /по
мак. лит. норма/, 30 % ми искат помощ, защото страдат от хексациклоспорогнусопатия, а останалите 30 % ми предлагат да приема дарение от 4 650 000 долара,
с които да подпомагам бедняци и църкви, след като дарителят от Нова Зеландия
скоропостижно се спомине от сарком на Юинг.
На следващия ден Френдо ми написа:
„Ти си най-великия писател!“
При тези думи самолюбието ми измърка като погъделичкан по гушката котарак и аз захапах въдичката:
„Познаваме ли се?“
„Да, от пандиза!“
„?“
„Не помниш ли, играх в твоята пиеса!“
Просветна ми. Вярно, в Бобовдолския затвор навремето бяха поставили една
моя пиеска, благодарение възторжените усилия на една психоложка.
„Френдо, ти ли игра женската роля?“
„Ми да!“
Спомних си го, той беше звездата на спектакъла. Неистов актьорски талант!
Другите актьори бяха вътре за убийства, той – за наркотици. Нещо ми щракна:
„Абе ти… да не си оня Френдо, кокаиновият крал?“
„Аз съм. Слушай сега – нуждая се спешно от един персонален кратък курс по
творческо писане! Плащам добре.“
Разрових из мрежата. Хм, Френдо бил издал книга, която написал в затвора… А
оня ден го арестували в Украйна; у нас го чакат 6 години на топло, в Румъния – 10
календара, а в Италия цели 20!
„И не ме брой за толкова елементарен. Нарочно се оставих да ме хванат, щото
в пандиза се пише най-добре, на спокойствие. Иначе – дрън-дрън, бля-бля – а
времето лети. Трябва да умножаваме талантите, които Началникът ни е насипал,
нали така?!“
„Прав си, ах как си прав! Какво се иска от мен?“
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„Да ме научиш да пиша като теб.“
„Е, хубава работа! Няма как да стане!“
„Слушай, изчел съм всичко, написано на български език. Ти си най-добрият. Не
искам да си губя времето, искам да пиша като тебе, Мастър!“
„Слушай, братле… За да пишеш като мен, трябва да си роден на село в началото
на 60-те, да си останал сирак, да си учил химия… ей такива неща. Капиш?“
„Капиш, Мастър!“
На следващия ден чух един от най-сладостните звуци – есемесче за превод по
банковата ми сметка. Смених два чифта очила, докато преброя нулите в невероятната цифра. Френдо не си поплюваше. След две седмици медиите гръмнаха, че
най-строго охраняваният затворник в Централния софийски просто се е изпарил.
Заедно с двама от надзирателите. А след няколко месеца на книжния пазар се
появи втората книга на Френдо със заглавие „Изкуството да прецакаш ближния“,
която се харчеше като мароканска ганджа. По сутрешните блокове в телевизиите се появяваха мастити литературни критици, които се разтапяха от хвалебствия
по адрес на новоизгрелия литературен талант. Завъртяха се допечатка след допечатка. Един ден ме потърси един стар приятел. Подаде ми „Изкуството да прецакаш ближния“. Разлистих я… Мдаа… това беше моята дебютна книга с разкази,
преписана мот-а-мо.
„Ехо, Френдо!“
„Провери си сметката. Вече можеш да сбъднеш всяка своя мечта. Снимай филмите си, Мастър. Аз ще се погрижа за останалите ти/ни книги…“
Това е положението… В държава, в която плагиатството е необходимо условие,
за да се кандидатираш за премиер, едва ли някой щеше да ми обърне внимание.
Послушах Френдо и се заех да довърша един игрален проект, който бях замразил
преди години поради финансови причини. Ангажирах Брад Пит, Анджелина Джоли и Мария Бакалова и заминахме с екипа за атола Бикини… Снимах четвъртия
си филм; подготвяхме следващия снимачен ден, в който бате Арни трябваше да
спаси Жрицата на анакондите изсред останките на горящ будистки манастир в Хималаите, когато получих съобщение:
„И все пак, не се разсейвай, не сме написали капиталния си труд!“
Френдо беше прав. Усамотих се в един вигвам в индианския резерват Навахо
и за година и половина написах своя литературен шедьовър. Романът бе публикуван едновременно на 47 езика и се превърна в световна литературна сензация.
Всъщност, нищо не беше случайно, за легендата Френдо работеха няколко от найдобрите световни PR-агенции.
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А снощи получих съобщение: „Честито! На 14. того трябва да си в Стокхолм,
за да получиш литературния Нобел. Трябва да изглеждаш като роден от майка
еврейка, като бивш хомосексуалист и настоящ трансджендър, претърпял три
несполучливи операции, вследствие на което си останал хермафродит. Напиши
нещо в лауреатската си реч за парниковите емисии, похвали веганите, насърчи
дискриминираните представители на 23-я пол и изложи кратък план за спасяването на белия азиатски еднорог и на крефтовия мустакат вомбат. Такива неща
правят добро впечатление… Да, и по-тъмничък цвят на кожата се приема добре
от публиката.“
Стегнах набързо багажа, хвърлих в куфара чифт силиконови дамски гърди №
58, къдрава черна перука и флакон с автобронзант за тяло. Но не мога да реша
какъв аксесоар е по-подходящ за един почтен хермафродит – папийонка или диамантена огърлица? Вие какво ще ме посъветвате?
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Журналист,
поет и драматург.
Родена е през 1956 г.
в град Русе.
Автор на 14 книги от които 11 стихосбирки, на множество пиеси. Има
национални и международни награди
за поезия, драматургия и журналистика. Публикува в
национални и международни издания.
През 2015 г. участва
в Световна антология на поезията
„Михай Еминеску“Румъния, с преводи
на три езика. Член
е на Международната Славянска и артистична академия
и ежегодно е включвана в издаваните
през годините нейни антологии.
Превеждана е на
немски, английски,
френски, румънски,
италиански, испански, шведски, руски,
турски,
унгарски,
полски и сърбохърватски.

ИГЛИКА
ПЕЕВА

Завръщане в Итака
1.
Събудих се разполовена – утрото
със пръсти от жасмин и портокал
косите ми разресваше, но чайките
душата ми прорязваха с печал.
И тя, усетила крилете си тревожни,
след тях политна. Тръпнеше морето.
Снагата му примамливо се мяташе
и мускули издуваха ръцете му.
Не можех да му устоя. Усетих –
сънят ми се завръща и обръща
сърцето ми наопаки, превръщайки
в тъй ясна цел бленуваната среща…
Понечих да се втурна, ала сънено
заля ме Одисей с целувки парещи
и сякаш с тежки възли ме овърза
за себе си в прегръдките си палещи.
Ала морето стенеше в душата
и аз политнах боса през вратата.
2.
Денят искреше със узряло слънце
за мойто пътешествие. Платната
нетърпеливи тръпнеха, очаквайки
целувката на влюбеният вятър.
Итака искаше да ме прегърне
за сбогом, но очите ми блестяха
по-силно от морето и наливаха
надеждите ми в синята му чаша.
Тъй много нови брегове ме чакаха
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и нови утрини, и нощи сред вълните,
тъй много сънища копнееха за сбъдване,
с тъй много дързост мамеха звездите...
Аз даже нямах нужда от сирените.
Сама ги изкушавах с неизвестното
на римите, пулсиращи във вените ми
и те ги вплитаха във свойте песни.
……………………………………………………….
А Одисей на плажа на Итака,
по пясъка изписа: „Ще те чакам!”
3.
Обаче жив ли си без хоризонти
и острови, които да преследваш?
Нима брегът е сладък, без да имаш
за следващ остров капчица надежда?
О, как горях! Морето в мен разпалваше
духа на всичките мореплаватели,
опитомили мощните вълнения
и силите им впрегнали в платната си.
В сърцето ми ехтяха древни тъпани,
диктуващи задъхания ритъм
на дръзките галери, неотстъпили
пред яростта на морската обител.
Копнеех нови хоризонти!
В мрака сънувах бреговете им дъхтящи,
провиждах замъци и обитатели,
които дръзко вплитах във съдбата си.
За мен единствено обсебващ бе зовът.
И аз последвах жаждата за Път.
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4.
Как можех да не тръгна след мечтата?
Как можех да не тръгна след виденията?
Как можех да не полетя след птиците?
Аз нямах даже мъничко съмнение.
Страхът? Какъв ти страх! Адреналинът
тресеше тялото и караше духа ми
да произнася екзалтиран римите,
които се зараждаха в съня ми.
Аз рецитирах на морето химните,
които в мен бушуваха, възпявах
хероите, пребродили вълните му,
преследвайки без страх мечти и слава.
А то, приглаждайки си водораслите,
запали синевата във очите си
и се отпусна в люлката на вятъра,
и в сагата, която шепнех в стихове.
…………………………………………………………………
Морето слушаше като дете,
което с всяка приказка расте.
5.
Изплитах стълбата си към небето,
останала единствено очи.
Лежах на палубата между мачтите.
Събирах жадно ярките звезди,
подреждайки ги в тайни клинописни поеми.
Беше сладко занимание…
А кораба, повел сред тъмнината:
- Земя! – извика силно капитанът.
Аз първо не видях пред нас земята.
Но утрото превземаше нощта,
събличайки червената й риза.
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И изведнъж се очерта брегът.
Треперех от очакване и страст,
в предчувствие едва стаила дъх.
Ний акостирахме и възвиси над нас
брегът потайния си изумруден връх.
- Напред, моряци! Островът е наш!
Мечтата си превзех на абордаж.
6.
Бе бял брегът и много стръмен склонът.
Но имаше пътечка и подгоних
глада за приключения, катерейки се
усърдно и с надежда към върха.
Припукваха в нозете сухи клони.
Дъх кедров преизпълваше света.
Игличките подвеждаха краката –
подхлъзваме се ние сред гората,
но щом до горе стигнахме, морето
изгря, любовно сляло се с небето.
Зелено плато ширна се пред нас.
А сред високите треви в захлас
жребци красиви кротко си пасяха,
процвилваха или пък си лежаха.
Но все пак нещо липсваше ми там –
как го усетих и сега не знам.
Кои ли са – запитах се – пък те?
- На принцовете белите коне.
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7.
Да - отговорът сам дойде в главата.
Нали все пак живеят на земята
онези принцове с митичните коне.
Оказа се, че тук се раждат те.
Ала защо жребците са сами?
- Така не става. Можеш само ти
да викнеш принца - чух потаен глас.
- Eла, мой Принце! – призовах го аз.
И вдигна се вихрушка сред тревите.
Конете си наостриха ушите.
Дочу се тропот. После го видях –
препускащ лудо силует летящ.
Той закова жребеца си пред мен –
по-бял от жежко слънце в ясен ден,
по-мамещ от лелеяна мечта,
по-мой от всеки друг, роден в света…
Ала аз виждах Одисей в Итака
как в пясъка изписва: „Ще те чакам!”
8.
Носталгийо, защо ли се явяваш,
когато шансът нов към мене бърза?
Защо ли сред сърцето ми изравяш
въжетата, които ме завързват
за вкоренените в съдбата спомени…
Красавецът в доспехи ми поднася
по-бяла и от коня бяла роза
и бяло вино във кристална чаша.
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По трубадурски романтично срича
за сънища, в които ме е срещал,
припява как докрай ще ме обича,
размахвайки сърцето си горещо.
Зарича се да бъде щит за мене
и път, по който да вървя щастлива.
Предлага ми веднага да ме вземе
и да е с мен, додето аз съм жива…
Ала аз виждам Одисей в Итака
как в пясъка изписва: „Ще те чакам!”
9.
Обърнах се и тръгнах през гората.
Но всеки храст ме дърпаше: „Не тръгвай!”
„Ти луда ли си?”- птиците крещяха:
„Нали сама го искаше? Не бързай!
По-лъскав принц едва ли ще намериш…”
Но аз бях изтрезняла от мечтата.
Не исках замъци с ковани двери,
палати с изкушения богати…
Най-после изподрана стигнах пясъка
и хвърлих се задъхана към кораба.
А капитанът ме догони с крясък:
- Отплаваме сега! Всички на борда!
И чух как шепот зароди се в мене
и някак си по-истински задишах.
А всъщност своя химн кръвта поемаше
и курс желан към родната обител.
Защото знаех – Одисей в Итака,
в хитон, от мъка посивял, ме чака.
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10.
Къде е границата между примирението
и възловите точки на Съдбата?
Чий беше призивът и мощното видение
за новия обрат, видян в мечтата?
Ловци ли сме ний или всъщност плячка
на изкушаващите ни желания?
Нима сме просто роби на греблата?
Или на себе си сме капитани?
Не знам. Но тъй ехтеше в мен сърцето,
провиждащо на Одисей ръката
как пише в пясъка, дълбае в камъка,
жигосва въздуха със свойто: „Чакам те!”,
че аз загърбих разума. И всичко,
което в този миг ме концентрира,
бе да последвам призива неистов
и на Съдбата горестната лира.
Така че – ето – върнах се в Итака,
при моя Одисей, в сълзи изплакал,
изписал в дните светли и сред мрака
най-упоритото в света:
„Аз ще те чакам!”.
***
Ще се завърнеш в своята Итака,
когато светлината ти угасне,
когато се обезцвети дъгата
и океаните ти станат тесни,
когато даже морските сирени
забравят песните, с които те зовяха,
когато се превърне в просяк времето
и жалки дрипи заменят платната му.
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Ще се завърнеш в своята Итака,
богат на пътища, по-ценни от безценните
съкровища, които си натрупал
сред пищните пазарища на тленното.
На мрака плаща ще разкъсат птиците,
ще протръбят, че възкресил си изгрева.
Ще се надигне Посейдон от бездната
с тържествен химн за твоето пристигане
и ще подухне кораба порутен
да стигне до заветната Итака…
……………………………………………………………
А ти, брега целунал, ще си спомниш
обета да си воин на Светлината.
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Роден в с. Габарево, Казанлъшко.
Лекар-невролог в
Казанлък.
Публикува разкази в литературни списания и
вестници: “Везни”,
“Тракия”, “Знаци”,
“Кула”, “Словото
днес”, „Литернет”
и др.
Издадени четири сборника с разкази: “Котка в бара”,
“16 милиарда минзухари”, “Панделката на морския кон”
и „Небето на костенурките”, както
и краеведски публикации – „Загадката
на Алексей и Анастасия Романови
може да бъде разгадана в село Габарево” и книга първа
и втора „Габарево –
ти, люлка златна,
тих пристан” за
историята, традициите и културния
живот на селото.
Член на Съюза
на българските писатели.

ДИМИТЪР
НЯГОЛОВ

ЦВЕТЕН ПРАШЕЦ
Имам пчелин в Могилино. Отглеждам двайсет и пет до трийсет кошера. Пчелинът е в края на селото, с една пристройка,
където обработвам новия мед, ремонтирам кошерите и там
пазя бурканчетата с откритието ми, за което работя от няколко
години.
Бях споделил с моя съсед.
- Вятър работа е тази! Откажи се. Вятър работа!
От тогава не се похвалих за откритието ми, но продължих
да се трудя всеки ден. Интересувах се от търтеевите килийки.
Те бяха по-големи от тези на пчелите. Търтеите се раждат от
неолодени яйца. Пчелите хранят търтеите в килийките, докато
станат какавиди. Измъкват се от какавидите след двайсет и четири дни за единственото полезно нещо през краткия си живот.
Оплождат майката на кошера. Търтеите са петстотин до хиляда
през пролетта и лятото и само няколко през есента и зимата.
След оплождането на майката, пчелите ги изхвърлят. Изчистват
кошера от ненаситниците, които изяждат храната на три-четири пчелички.
Впечатли ме търтеевото сборище, което се провеждаше далеч от кошерите, високо в клоните на някое дърво. Търтеите се
въртяха в огромен кръг, жужаха продължително и бях убеден,
че точно тогава създаваха нещо полезно. Може би струпваха
търтеевен прашец. Те бяха Божии създания и не бе възможно
така да протича ненужно живота им. Трябва да сътворяват търтеев прашец, или нещо друго полезно за хората.
При всяко търтеево сборище тичах през глава след роящата
група и залагах торбички, в които събирах това, което търтеите отделяха. Не можех да си обясня какво беше, дали цветен
прашец, или нещо друго. Прибирах се доволен в пристройката
на пчелина и поставях в малки бурканчета това, което се отделяше на търтеевото сборище. Какво беше то? Цветен търтеев
прашец, или нещо ново, необяснимо.
Така откритието ми не смеех да го съобщя, след като съседът беше се развикал:
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- Не се занимавай с търтеите! Известни са от древни времена. Не се излагай.
Ще ти се смеят разумните хора. Какъв прашец от търтеите? Как ти се роди тази
идея в главата? Търтеите са мързеливи, лентяи, хаймани и дембели. Пчелите затова ги унищожават. Вятър работа, вятър работа!
Но аз продължих да събирам материал от търтеевите сборища. Пристройката
на пчелина се напълни с бурканчета.
От две години в страната се разрази страшна болест. И в другите страни. В
целия свят. Хората изпитваха страх. Някои умираха, не можеха да дишат, не им
стигаше кислорода. Близките им се паникьосваха.
И един ден в пчелина дойде съседът ми. Беше тревожен. Пристъпваше виновно, сякаш искаше да се извини:
- Ще ми простиш, нали? За моето твърдение, за думите ми тогава. Знам, че събираш търтеев прашец. Ще извиняваш, нали? Сега те моля да ми услужиш с една
доза от прашеца. Жена ми попадна в болница от тази страшна болест. За нея ще
ми дадеш, нека да опитаме. Може пък да помогне прашецът, знам ли?
Дадох му лъжичка от прашеца, сложих една лъжичка и за него. Той ги прибра
в специална кутийка и забърза към болницата.
След два-три дни дойдоха и други хора от Могилино. Някой бяха болни, други
бяха здрави и на тях давах по лъжичка от прашеца.
След седмица се появи и съседа ми. Весел, усмихнат и искаше да ме прегърне.
- Какво направи! Ти спаси жена ми. Много съм благодарен. Ти откри лекарство
за тази отвратителна болест.
Идваха и други хора от съседните села. И от града идваха. Не вярвах на очите
си. Спях в пристройката на пчелина. Идваха по всяко време. И през нощта идваха
закъсали, тревожни хора, притеснени за своя живот и за живота на близките си.
И един ден на пчелина пристигнаха от телевизията.
Включиха камерите, водещата журналистка започна да ме представя:
- Как да се обърна към вас, господине? Ще ми разрешите ли да ви наричам
търтеенлог. Омръзнаха ми тези научни звания. Вирусолог, епидемиолог, микробиолог. От сега ще говорим за търтеенлог. Търтеенлог!
И тикна микрофона към лицето ми. Огромна боксова ръкавица щеше да разбие носа ми. Търтеенлог, търтеенлог! Помислих си тогава за кехаята. Помнех като
дете в Могилино имаше кехая, селски глашатай.
Биеше барабанчето си на селските площади и съобщаваше заповедите на кмета. За сеитбата, за напояването, за добиването на дървен материал, за залесяването на гората и други. Облечен с униформа, с лъскави, блестящи копчета на
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куртката и шапка с козирка. Ние тичахме край него, слушахме заповедите на кмета
и хвърляхме камъчета с мерак да ударим барабанчето му.
Търтеенлог! Помислих си тогава, че всички тези журналисти са кехаи, глашатаи.
Понякога задават повърхностни, глупави въпроси, смятат се за всезнайковци, за
прекалено умни. Ето, тази дето тика микрофона в лицето ми, измисля нова дума.
Търтеенлог! И говори, обяснява за моя цветен търеев прашец, с който можем да
се справим с ужасната болест. За цялата страна камерата показва пристройката с
бурканчетата. В цялата държава се радват на откритието ми.
И на следващия ден Могилино беше окупирано от коли. Имаше полицаи, които
насочваха хората към пчелина. Отсипвах в малки кутийки, които всеки носеше,
по лъжичка, две или три от търтеевия прашец. И се чудех какво им давах. Питах
се какво дарявах на хората. Прашец от търтеи ли беше? Цветен прашец. Има ли в
цялата земя търтеев прашец? След всяка лъжичка се питах...
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Рая*
Събуди се без особено желание. Отметна завивките и се затътри към кантара. Супер – 10 килограма за 28 дни! Що сухо
пилешко, яйца, смутита и овес погълна... броене на калории,
протеини, въглехидрати, белтъчини... Тренировки до припадък,
но си заслужаваше. Вместо да се развесели, му се догади. След
малко ще му звънне Рая и ще му се разкрещи за нещо. Заради
нейното неодобрение, относно тежкото му телосложение, си
наложи нечовешкия последен месец. Веднъж да го беше похвалила, а то все критики. Звъни.
Тя: Няма да ходя на работа!
Той: Защо пак!
Тя: Какво значи пак! Трябва ли да търпя простотии?
Той: Рая, това е третата работа за месец, преглътни някои
неща, все пак...
Тя: Стига си дрънкал, в дванайсет в пицарията, там ще ми
обясниш как точно аз съм виновна.
Той: Казва се в какво точно аз...
Тя: Ало, вишиста, без забележки. В дванайсет в пицарията.
Избра най-закътаната маса, до малкия прозорец, неудобно
му беше да слушат кавгите им. Не че околните имаха нещо против. В него се надигаше някакво непознато досега недоволство,
не можеше да определи срещу нея или срещу себе си се бунтуваше.
Върна началото. Намери я случайно, заплетоха се в мрежата, заприказваха се и докато се осъзнае тя хленчеше и хулеше
мъжката половина на човечеството. Въпреки работата, намираше време да говорят. Е не точно да говорят, защото тя не млъкваше, а по скоро да вметне откъслечни реплики на утеха, мили
думи, да ѝ каже колко е прекрасна. Понякога му се искаше и тя
да го попита как е. После се видяха, тя разкритикува физиката му, образованието, но видимо се затрогна при споменаване
на заплатата му. Омекна, поглези се, не беше чувал мъркащите
нотки в гласа ѝ. Заредиха се срещи , времето не му стигаше за
работата, започна лудия режим за отслабване, тя ставаше все
* Разказът е отличен на бургаския конкурс "Млад разказвач", 2022
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по-критична, капризна, хаплива. Въпреки това той живееше в нейния хаос, с неосъзнати и подчинени на нейните възгледи измерения. Беше обидчива. Сърдеше
се често и необяснимо, а това му причиняваше несигурност и страх да не я загуби.
Уволниха го, тя го разкара. Намери си нова работа – тя се върна. Някаква мъглива
мисъл изплуваше мимолетно в затормозеното му съзнание – дали пък заплатата
му не ги свързва?
Чакайки я, осъзна, че се е превърнал в безволево безгръбначно и пак му се догади. Тя профуча през заведението и се тръшна на стола срещу него.
Тя: Пак ли смотаната маса? /почна с мърморенето/ Срам ли те е да ни виждат
заедно? /срам го беше/ Какво искаше да намекнеш одеве, че аз съм виновна за
глупостите на управителката ли? /да, така мисля/ Или пак ще ми се хвалиш с образованието си? /не го правя, защото те дразня, дарлинг/ Аз съм спец в работата си,
твоята - всеки я може, някъв си IT, /млъкни за Бога, ти си продавачка/. Проблемът
ти е, че не можеш да понасяш жени с характер. /характер ли, не познаваш майка
ми и леля ми, ти си просто лигла/...
Тя продължи да дудне, бунтът растеше в цялото му същество. Погледна зад нея.
В огледалото видя образа си. Симпатичен, строен, синеок. Е, можеше да намали
брадата, косата му да не е до кръста, но за „някъв“ IT не беше толкова важно. Времето, отделено за тренировки и здравословно хранене, значително бяха подобрили опаковката, а откъм съдържание винаги я беше превъзхождал. Пак леко върна
лентата и се зачете в горния „ диалог“. Неговото мислено участие го шокира. Погледна през прозореца, навън валеше сняг, меко, тихо, обещаваше снежна Коледа.
Помисли и за подаръка, който бе решил да ѝ купи... Тогава осъзна, че самотата му
допусна отчаяно да се нуждае от Рая.
Погледна я. Дребна, кокалеста, с голям нос и лоши зъби, необразована, злонравна, конфликтна и... зеленоока. Какво зелено само, като уелска поляна. Достатъчно да го накара да отслабне, да си загуби ума и да мълчи. Но не достатъчно да
го накара да остане.
Усмихна се, благодари ѝ, отново мислено, и тръгна към вратата. Чу съсък след
себе си.
Рая притихна. Изчака мъжа да излезе и въздъхна. После извади малък тефтер с
кожена подвързия и сребърен молив. Разтвори и записа срещу името на излезлия:
Успешна мисия, събудено самочувствие и амбиция за живот, готов за мило и кротко същество, с цел съжителство. После отново въздъхна, а можеше да има красиви
деца... Плати сметката и излезе. В снежния сумрак никой не видя как ангелските ѝ
крила се разтвориха и тя полетя към своите.
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От Атанас Далчев до Иван Цанев
– преход през лабиринта
Посвещавам есето за поетичните книги на ИК "Жанет
45" на юбиляра - големия български поет Иван Цанев, който
всъщност няма възраст, защото вече поне четири поколения не могат да си представят живота без неговите
поетични прозрения! Уверен съм, че така ще е и занапред
- затова започвам с Атанас Далчев - Цанев е там някъде, но
жив в Пантеона на безсмъртните! И да остане още дълго
сред нас!
Случи се така, че от есенното завръщане през 2021 година събирам новите книги на „Жанет 45“ – поезия, проза, есеистика.
Сякаш съм предчувствал, че ще се опитам да разговарям с тях
и да включа вас, читателите, в диалога ни. Срещите с „децата“
на голямо и концептуално издателство е нещо като проникване
сред героите на Достоевски. За разлика от модерните типажи
на Чехов, едни от първите в съвременната литература, които
не се чуват, не се разбират, живеят във вишнева градина, а тя
ще бъде изкоренена, между трагичните образи на Достоевски
тече задъхан спор за цената на човешкия живот, за смисъла на
съществуването, за престъплението и за опрощението на греховете, за красивото и грозното… Нещо подобно се случва сред
книгите на „Жанет 45“. Те не се появяват хаотично, случайно, а
са резултат от Висш план – може би дори не на конкретни люде,
а на Логиката на Духовността. Още от момента, когато Божана
Апостолова се е посветила на мисията да отделя значителни
материални средства за подпомагане на българската литература, вероятно тя дори не е подозирала, че ще дойде ден, в който
доброто дело ще й се отблагодари. Нейните автори ще станат
любимци на хиляди читатели, книгите им ще се преиздават
по пет, по десет пъти, ще печелят международни награди, ще
върнат хората в книжарниците и ще им вдъхват увереност, че
запазената марка „Жанет 45“ няма да ги подведе. От огромно
значение за успешната стратегия на издателството е подбора
на незаменими редактори. Не са малко издателите в наши дни,
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които напълно са се отказали от подобни „излишни разноски“. Затова и толкова
много книги излизат в книжарниците с планини от правописни и от стилови грешки. Не са малко поетичните книги, подготвени от непрежалимия Марин Бодаков,
отлични редактори са и Рене Карабаш, Надежда Радулова, Ангел Игов. С немалко
значими текстове се е ангажирал Георги Господинов. Дейна и страшно компетентна е и Биляна Курташева – за най-новия й редакторски и съставителски подвиг ще
стане дума по-нататък. Дори Борис Христов е бил привлечен към редакторския
състав, за да съпреживее с нас стиховете на Георги Борисов. Александър Байтошев
е работил с Екатерина Йосифова. И за преводната литература са подбрани опитни
майстори на редактирането, самите те отлични преводачи. Ето всичко, което прави неповторимия облик на едно издателство, което няма как да сбъркаме с никое
друго – високи художествени изисквания и резултати, прецизна редакторска и коректорска работа, великолепен дизайн, безкомпромисни преводи. Затова идват и
заслужените награди – „Бронзов лъв“ от 2002 за цялостен принос в издаването на
съвременна българска литература, през 2004 – „Христо Г. Данов“ за българска художествена литература, 2005 – „Константин Константинов“ за детска литература,
и пак за детска – отново „Христо Г. Данов“ през 2007. А през 2004 г. издателството
учреди една от най-престижните литературни награди у нас – „Иван Николов“ – за
най-добра поетична книга и за цялостно творчество. Последните засега наградени
поетични книги от две години насам са „Записки на жената – призрак“ от Яна Букова и „Малкият свят, големият свят“ от Надежда Радулова. Равносметката в крайна сметка е над 1400 книги от 1989 година насам. Гарантирам, че сред тях няма
случайни заглавия, а откровените художествени провали се броят на пръстите на
едната ми ръка.
Толкова за душата на издателство „Жанет 45“. Сега е време да обогатя списъка
на постиженията с нови имена Ще започна с поезията, и то неочаквано – с литературоведско изследване, което за мен е съвършена поезия и е напълно достойно
за адресата на текста. Говоря за „Атанас Далчев в Солун и Истанбул“ от Хюсеин
Мевсим, една от най-хубавите и стойностни монографии, посветени на големия
поет. Гордея се и обичам турските си приятели, които в някои отношения са повече
българи от много от нас. Страхотна изследователка и преводачка е професор Зейнеп Зафер, родена в село Корница, Благоевградско, политзатворничка през страшните години, а от 1992 г. – уважавана преподавателка в Анкарския университет. Запознахме се около нейните преводи на великолепния поет Ибрахим Камбероглу,
роден в село Врани кон, Търговишко, а сега – жител на Лион и член на френския
клуб на поетите „Пандора“. Събра ни поетичната му книга „Преди да си тръгна“,
издание на „Кралица Маб“, от която струи тъгата за разрушените мостове в близ-
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кото минало. Но и те двамата, и професор Хюсеин Мевсим отново благородно ни
подават ръка, нещо повече – обогатяват родната култура с мъдростта и с ерудицията си. Хюсеин Мевсим е роден в село Козлево, област Кърджали. Завършил е
българска филология в Пловдивския университет. През 2005 г. защитава докторат
в Института за социални науки на Анкарския университет. През 2015 г. събитие в
културния ни живот беше изданието на „Жанет 45“ „Никола Фурнаджиев и Истанбул“ – брънка от бъдеща културна история на Балканите, в която омразата ще
трябва да отстъпи на съзиданието. Професор Мевсим е откривател на израсналия
в Добрич и във Варна планинец от Котел Петър Дачев – през 2017 г. пак в „Жанет
45“ излезе книгата му „Петър Дачев и Истанбул“, истинска поема в проза за един
майстор на словесното и на художественото изкуство, влюбен в града, където е
разцъфтяло нашето възраждане. Възприех този нов поглед към великия град като
втора част от трилогия. И не се излъгах - дойде редът на „Атанас Далчев в Солун
и в Истанбул“. Сред тези надвременни творби трябва да намерим място и за два
обобщаващи труда – „Между два бряга“, издание на „Жанет 45“ от 2013 и „Земя
пределна“ или „Страници от българо-турските културни връзки“, пак „Жанет 45“,
2019. Професор Светлозар Игов пише: „Един преподавател изпитва особено вълнение и гордост да срещне след години своя професионално реализиран студент.
Така беше за мен преди няколко години, когато на една научна конференция
срещнах Хюсеин Мевсим, вече доцент в Анкарсия университет. Казвам колега не
просто в смисъл на университетски преподавател, а в смисъл на филолог, посветил се на посредничеството между два езика и две култури в общия контекст на
една трагична и величава, изпълнена с превратности обща история.“ Мисля си,
колко ли би се радвала покойната Вера Мутафчиева, чийто роман „Случаят Джем“
има, още от 1971 г. куп преводи на турски, ако беше доживяла тази не просто толерантност на прогонените от втората си родина наши близки родственици, а желанието им отново да градят здрави мостове, благодарение на духовните връзки
между нашите народи. Орхан Памук сякаш продължи „Случаят Джем“ в романа
си „Името ми е червен“, а преди тях двамата, Иво Андрич гениално проникна в
общочовешката драма на принца-творец, превърнал се в заложник на власттаканибал. А ето че сега, професор Мевсим, посветил повече от 1000 страници на
взаимодействията между турската и българската култури, въвежда усещането за
местата, по които е роден, на един от най-големите български поети на всички
времена. Запомних и, силно впечатлен, разказвам на съпругата ми края на историята: началото на 1978, последните дни на Далчев в болницата в стая с турче и
с шофьор на ТИР. За да ги забавлява, поетът и преводача всяка вечер им разказва вълшебни истории от последната преведена от него книга с турски народни
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приказки. Тя сякаш събужда спомена за детството, за дома им в Солун на брега
на залива, за толерантната среда на различни култури, в която е израснал, за разходките с баба му Катерина, погребана много по-късно под рухналите от бомбите
на съюзниците стени на софийския им дом. Далчев моли дъщеря си да направи
баница, но не от готови кори, а от точени, за да си припомни вкуса, подобен на
мадлените на Пруст. Тримата болници похапват сладко-сладко, поетът сякаш се
съживява, но краят му идва внезапно, сякаш се е наситил на спомените. Хюсеин
Мевсим в книгите за Далчев, за Фурнаджиев и за Петър Дачев създава три незабравими образа на Истанбул – неговият портрет, видян през очите на влюбените
в града българи, е не по-малко значим от онзи Истанбул, за който разказва нобелистът Памук. Признавам, че книгата на Мевсим ми припомни, че почти година не
съм се връщал към стиховете и есетата на огромния Далчев, та побързах да извадя
четиритомника на ИК „Захарий Стоянов“ и до среднощ останах като омагьосан в
неговия магически свят. Благодарение на професор Мевсим, открих нови, неподозирани до този момент дълбини.
Но да се връщам към поетичния отдел на „Жанет 45“, където ме очакват два
дебюта и две втори книги. Признавам, че когато нечие словотворчество ме е оставило напълно безразличен, го отминавам мълчаливо в тези „книжни калейдоскопи“. Има и редки случаи, в които не успявам да си спестя острите реакции, после
съжалявам за гневните си избухвания. Но има талантливи книги, които пораждат
в мислите ми какви ли не лабиринти и аз като Тезей се хвърлям напред, да сразя
Минотавъра и да извадя от неочакваните засади на чувства и усещания онова,
което си струва да бъде предадено на следващите ме читатели. Сред четирите
поетични открития имам двама фаворити – това е съвсем младата Ванина Димова
и Димитър Ганев, когото преди време запомних с яркия му дебют „Никол слиза
по стълбите“. Значи ли това, че отхвърлям книгите на Нели Станева и на Преслава
Виденова? В никакъв случай. Дори сънувах изключителната корица, която самата
Виденова е подготвила за своята „Постоянна експозиция“. Като че ли това е последната поетична книга, редактирана от непрежалимия Марин Бодаков. Навярно щяха да си говорят по телевизията със Силвия Чолева за „ретроспективата“ и за
„ескизите“ на Виденова (така се наричат два от циклите в стихосбирката). Ермон е
планина в Близкия Изток, на границата между Сирия и Израел. На изток достига до
библейското Галилейско езеро. А в стихотворението Ханаан стигаме до поантата:
„ В подножието на Ермон, / където хрониката ерозира в мистика, / седиментите
на словото насищат / водите на свещената река.“ „Хрониката ерозира в мистика“ – вероятно това е ключът към поетиката на Виденова, както ни подсказва и
панорамната снимка от предната и задната корица на „Постоянна експозиция“
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– без излишни препоръки, без подсказвания какво да очакваме от поетесата. Тя
направо ни повежда към спомените си от ранните години, които са обгърнати от
мъглата не на забравата, а на магията, между съня и събуждането. Но защо Апокалипсиса изглежда неизбежен във втория цикъл „Картини на края“? „Тук, светци, / Великден е / един разграбен помен / и свещено / нищо никого не е било.“
Ами ако поетесата е права?Ако нейният „малък невзрачен Христос“ с основание
„вдига микровъстание“ ? В този цикъл откривам блестящо и зловещо стихотворение „Поанта за Воланд“, едно от най-ярките обяснения защо Михаил Булгаков
е надвременен гений. Вероятно „Постоянна експозиция“ щеше да е за мен сред
най-солидните поетични книги на годината, ако не усетих разочарование от някои „Ескизи“ в третия цикъл – те ми прозвучаха доста познато и някак „свалиха
напрежението“, достигнало до точката на кипене в „Картини на края“. „Всеки ден
/ изминавам / обичайното / разстояние: / от звяра, който бях, / до звяр, / който
мразя.“ И останалите стихове не изненадват, не разтърсват. Спадът продължава и
в заключителния цикъл „Реминисценции“, а поантата на последното стихотворение „Напътствие“ е безкрайно песимистична и доста мъглява: „Вкусил разочарованието / от отсъстващия отговор, пак тръгващ / наобратно. Нищо не успява / да
те задържи на място, / ако помниш всички за съвсем кратко - / и така е най-добре.
/ Стихът звучи успокояващо, / щом ничии стъпки / не те приближават.“ В тези думи
вече мистиката изчезва, за да отстъпи на малко театралното пълно отчаяние.
Нели Станева и „Другото време“, с интересната рисунка на корицата от Вероника Белчева, е другото обещание, което не е изпълнено докрай. Тя вече е дебютирала с „Виновни рими“, очаква се да надгражда. Поетесата ни повежда през
четирите сезони на сегашното си битие, а последният й въпрос е: „Какво да правя
с поантата?“ Мисля си, че голямата поанта не й се е получила. „На дървото ми
клоните голи / като кучешка паст се разтягат, / гълтат нощите. Дните – защо ли / да
описвам – заприщена тягата, / изшлайфани острите зъби, / центробежната сила
върти ги. / Нищо тук не се случва. Обаче / непрекъснато никнат цветя. / И това тъй
учудващо стига.“ Много красиво и необикновено като състояние, но на мен тези
цветя сред нищото някак си не ми стигат. Много е млада Станева, за да усеща
всичко наоколо като „купчина страх“, като“тесен затвор“. В нейната „Малка нощна
музика“ не ми достига страст и чувство. „Само блудкава радост“ остава и от лятото, а „да страда така й харесва“. Като че ли не е успяла да ни убеди в страданието
си, да го зареди с драматизъм. „Има нещо гнило в Дания“, щом и младите ни поети откриват наоколо само безнадеждност: „Снимам цветовете на кошмара си, /
ъглите, в които се разпада всичко, / дупките, които се отварят, / тъмните бездънни
разстояния - / бездни сред изречените срички.“ Дори пределно безрадостното
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стихотворение „Трезвеност“ ме оставя доста неубеден в ясните основания за тъгата и за ужаса: „И всяка клетка в тялото ми стене, / че болката е вечен благодат - /
единствен сред пияната вселена.“ Тези несъмнено искрени вопли донякъде ми
напомнят за „Чайка“ от Чехов - за пиесата, подготвена от Константин Трепльов,
сина на актрисата Ирина Николаевна, който търси нови форми в изкуството. „Чайката“ Ирина Заречна е сама на импровизираната сцена, но монологът й остава
неразбран. И там има нещо подобно на „дърво, разпънато на кръст, с изсъхнали
клони“, и там също „душите капят в локвите“. Само да не си помислите, че говоря
за плагиатство, опазил ме Бог. Просто ми хрумват паралели. „В мъдростта си да
бъдеш изгнаник. / И един ден да запламтиш.“, казва ни Нели Станева, но не усещам мъдростта на изгнаницата, макар да съзирам напиращия талант на родената
поетеса в стихове като „Пасторал“ или „Тясно физическо пространство“. Най-силни
са внушенията й в четвъртия цикъл, през „зимата“, макар че и там има излишно
театрални пози. Рано й е за „ръцете ми, украсени / със залези, нощни окови, /
с любов към смъртта се протягат“. Може би най-ясно откриваме автентичното й
лице в „Къща“ : „В одраскана от слънцето земя / пътищата влачат се неясни / край
тъмните руини на познатото. / Разтърсва ме животът – този бяс на / буквите да
срутят крепостта ми. / Отказвам да се движа наобратно. / Събличам сетивата си
от мястото / и почвам тук отново да строя.“ Вярвам в този бъдещ строеж, защото
в стиховете на Станева има много музика, има пластика, има омая. Остава да ги
насочи в най-правилната посока, да разкрие причините за страха и кошмарите, да
ни допусне по-близо до „другото време“, в което се ражда голямата поезия.
Рене Карабаш е редактор на тази поетична книга, тя е подготвила и тома на
Ванина Димова „Там, където мислиш, че ме няма“. От интонациите усещам, че
сред любимите й поети е философът и художникът-фотограф Цочо Бояджиев. А
също и съзерцателната , невероятната Аксиния Михайлова, която с няколко много
точни думи е пожелала на добър път в поезията на младата „изгряваща звезда“:
„С присъща за младостта дързост тя приветства всяка метафора, но предпочита
да остане с реалността.“ Да, почти сигурен съм, че не я грозят химерите на Чеховата „чайка“, не се подлъгва по безсъдържателните видения на объркания бунтар
Трепльов. Още първото стихотворение е дръзко: младата поетеса няма да се задоволи да бъде послушно „ребро Адамово“: „И днес за всеки дъх / и всяка рожба /
протягам ръце / към гръдния ти кош. / Дай ми от себе си, / което ми се полага“. Тя
започва от двора, тъй както Георги Господинов навремето започна от „черешата“
„Помниш ли дядо си Богдан“, рече тогава той и тя не се бои да върви „по премълчани думи“, а „стълбата на дядо – забравен дървен олтар“ ще е трънливия път към
срещата й с родовата памет. Ванина Димова тръгва смело към разкриване тайната
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на „дървото на живота“, вслушва се в ехото от непознати гласове, което я пита
коя е. Иска й се да отвори зазидания прозорец на Далчев – „бардът освобождава
струните в гърлото ми“. Разговаря „със себе си“, не се вайка, а „действието преминава в нападение“ – „драматизъм, майсторски планиран. Зрителят не трябва да
разбира“. Ето, това е Голготата към възела на най-важните неща и към сърцевината на изкуството. Пътуваме през „кадрите“ на битието на съвременния млад човек, който има страхотен усет за щастливите и мрачните моменти. В един момент
„от снощи не мога да пусна тази тъга / на силна жена, изгубила всичко“, а после
ще пробва да отглежда „рози в морето“ – „под червен камък на дъното / очите си
показва / душата ми“. Има я душата й, красива и бездънна, в почти всеки стих. В
„Там, където мислиш, че ме няма“ нещата се случват „без маски“, както се нарича
и вторият цикъл в книгата. Тя е удивително съзвучна с настроението и с музиката
в наскоро разтърсилия ни роман „Нас, които ни няма“ от Антония Апостолова.
Дори и заглавията влизат в диалог. Това са истински талантливите и искрени млади хора, които се изповядват чрез възкресяващата мощ на словото. „Днес очите
ми са печеливши карти“, гордо заявява Димова и накрая на стихотворението „Пътуване“ стига до все по-широко отварящия се прозорец: „Днес пасиансът на прозореца ми се подрежда“. Научила е някои от най-важните истини: че „любовта е
жесток занаят“ – и затова е максималистка към другия до нея: „Обърни лицевата
си страна, любов моя“. Великолепно е да свалим маските, не тези, принудителните, наложени ни от пандемията, а въображаемите, които са особено коварни
– „колко зло има да се гони“ : тя не шикалкави, а направо посочва „кожите с маски
човешки“: „Зли езици, / без езици, / ниски чела под тъмни забрадки, неподвижни
очи – лунни сърпове, / надничат между два века“. И в този момент усещам, че
нейният простор наистина се разстила „до хоризонта“. Злото не е от днес, то е и в
родовата памет, в черните забрадки, в надничащите между два века трагедии. И
се превръща в безстрашна кукерка, твърдо решена да танцува и да прогони злото
с поетични заклинания. И обичта й е „без маска“ в тези откровения - долавям в
тях „кехлибарената ларва на желанието“. Клишираните фрази я отвращават – иска
да присъства „на гниенето, на счупването на бутилката, на течащата от гърлото ти
захар“. Любовните стихове на Ванина Димова са най-силните и най-безхитростните, които съм чел напоследък. Тя е убедителна и със страстта, и със съмненията
си: „Върни ме в нощта, / когато почти ме целуна. / Или е било просто / наклонът
на Земята. / Върни ме в колата / малко преди изгрева. / Или е било залез. / Върни
съня ми / на седалката до теб. / Върни ме, / за да се събудя. / Върни ме, когато
бяхме деца / в деня, в който се запознахме. / Или е било разминаване.“ Като че
ли научих наизуст това стихотворение от два прочита, както някога си повтарях
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„Капризите“ на Левчев (преди да се превърне в другия Левчев, този с най-фалшивото антистихотворение в българската поезия: „Другарю Живков, не можете да ми
забраните да ви обичам!)! Стигнах все по-впечатлен до третия цикъл „Пукнатини“
– и само мотото към него е прекрасен стих: „Разхождам се. / Колко необрани плодове и затворени врати. / Душата ми е двор.“ Да, жестоко и сладко едновременно
е поетът да осъзнава, че душата му е двор и че пиша „отвътре на одраната кожа на
живота“. Стотици псевдопоети, издали по десет и повече стихосбирки, и до днес
не са осъзнали това блажено проклятие. „Ако разрежеш самотата с нож / преди да
е узряла, / може да съсипеш хиляди полезни за стиха рани“. Тристишие, достойно
за Емили Дикинсън. Чудо е да видиш „ангелите по тротоарите“, които „продават
цветя от райските градини“. А в съдилището на живота, строгите съдници не се
помайват: „Избирай! – крещят зад кадър. / Главна или второ степенна роля?!“ Още
с дебюта си Ванина Димова осъзнато избира главна роля, но не като самозабравила се примадона, а като дръзко момиче без маска. „Липсата на тема е табу. /
През словата нищим поривите си.“ Колко прекрасно е в наши дни, когато умората
и оплакванията са превзели етера, човек да чуе подобни думи и да намери в една
силна поетична книга отговор на изпълнения с достойнство въпрос на поетесата: „Гладът на душевно богатия / божии грях ли е?“ За завистниците несъмнено е
грях, а трагичното ни съзнание, че създаваме „оловните деца на времето“ може
да бъде разведрено само с обич и с вяра, и с огромен талант. И естествено идва
категоричната и красива, и мъдра поанта, вложена в стихотворението „Шипковият
храст“ : „Слей се с водата, / събери се в глътка човешка. / Излез от корените си и
изцери света. / Погали тези болни човеци, / обречени да се взират вечно / в окото
на природата“. Тя, „шипковия храст“ вече прави точно това, нейната поетична изповед „Там, където мислиш, че ме няма“, също както и романът на Антония Апостолова „Нас, които ни няма“ доказват, че ги има, талантливите млади надежди,
самонатоварили се с невероятно трудната мисия да погалят болните човеци и да
се опитат да „изцерят света“.
И е ред на сцената да излезе Димитър Ганев, поетът, завършил философия във
Виенския университет. Той е най-младият лауреат на конкурса „Рашко Сугарев“.
През 2013 печели втората награда на Националния поетически конкурс „Веселин
Ханчев“. Работил е като журналист в Лондон. Сега е докторант в Единбургския
университет. Дете на света. Спечели ме през 2013 г. с дебюта си „Никол слиза по
стълбите“. Редактор му беше Георги Господинов, който написа на задната корица:
„След целия опит, който имаме с писането и любовта, тази стихосбирка с изящна
лекота ни повежда отново из лабиринта на любовното тяло и неговите градове,
стаи и стълбища.“ Става дума за нещо подобно на „душата – двор“, за която пише
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Ванина Димова. Когато издава „Никол слиза по стълбите“ Димитър Ганев е само
на 21 години. Още първото стихотворение в дебютния том е лабиринт. Тръгваме
от състояние, в което „любовта е декор“, лъжа под „бездарния залез“, тя е опит
„да се пропилеем“, мечта „да се научим на неграмотност, за да не пишем повече
стихове“. „Тогава ти казах, че трябва да се уповаваме на несигурното“. Хамлетовите въпроси преследват един почти юноша, който осъзнава, че „най-лошото, което
може да стане, / е случайно да разберем / какво точно се случва“. После маските
ще паднат, а привидният цинизъм ще се окаже жалък. Ганев не е „поет за масова
консумация“. Никой няма да рецитира стиховете му по всевъзможни събирания,
дори за член на „поетична бригада“ не става. Неговата Никол „слиза по стълбите
като по Дюшан“. Дюшан не е от най-популярните модернисти у нас, но Андре
Бретон го определя като „най-интелигентния човек на века“. Не принадлежи към
никой от – измите, но повече от тях са производни от неповторимия му стил. Висок е 1.68, рус, със сиви очи. Ранните му творби са несъмнено повлияни от Сезан
и от фовизма, а първото му абсолютно оригинално платно се нарича „Пролет“
и в него се появява характерната за художника енигматична фигура на андрогина. Едно стихотворение на Пол Лафорг го вдъхновява за прочутата картина „Голота, която слиза по стълбите“ – тя бива отхвърлена от приятелите му, журиращи
експозицията за Салона на независимите, което дълбоко го наранява. През 1912
г. Дюшан посещава Мюнхен и е силно впечатлен от местния авангард, както и
от фигурата на Василий Кандински. Очевидна е симбиозата между визията му и
новата литература, особено му е близък почти непознатия у нас Реймон Русел,
вдъхновил с творчеството си и Марсел Пруст, и сюрреалистите. Негова е идеята
за създаването на течението ready-made, предаващо на предметите от всекидневието нещо като „четвърто измерение“, превръщащо ги в артефакти. Не случайно
ви разказвам всичко това. То ще ни помогне да разберем защо поетът Димитър
Ганев твърди, че „чертите ми са изсечени от два сиви улични камъка / и можеш да
прочетеш по тях / моето желание да намеря завинаги пулсирането, разделящо ни
от мъртвите“. На Дюшан дължим и откриването на магията на хепънинга, а още
в „Никол слиза по стълбите“ Ганев ни предлага немалко хепънингови изпълнения. Прочетете внимателно „Засях те в моите ниви“ – ще откриете много силни
хепънинги, например „от кожата ти си уших кесия за мандарини и хляб“, които ни
изпращат директно в четвъртото и в следващите измерения. Какво ще кажете за
„каютата на тялото ти“, за „гроб в градината на лицето ти“ – това не са ексцентрични изригвания, а премислени и изпълнени със значения образи, еднакво далеч от
всевъзможните –изми и подписани с неповторимия подпис на поета, възползвал
се от свободата и фантазията на Дюшан, за да разкаже себе си и света, който го
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заобикаля по доста различен от общоприетия начин. През 1953 г. Дюшан е провъзгласен за сатрап в знаменития Колеж по патафизика, член на който Франциско
Арабал ще стане едва през 1990. Сатрапите не се подчиняват на никакви правила,
нямат твърди ангажименти, те са свободни творци в едновременно абстрактния
и съвсем материален свят. Сред тях ще открием Борис Виан, Рьоне Шар, Рьоне
Клер, Умберто Еко, художника Ман Рей, Дарио Фо… Все емблематични личности
на нашето време, надраснали унификацията на школите и верни единствено на
неповторимата си индивидуалност.
Кандидат-сатрап, младият Димитър Ганев обединява „болезнено конкретното“
с метафизичното. И той размишлява какво ще остане на мястото, където вече ни
няма, сякаш виждам във въображението му разтягащите се часовници на Дали и
идеята за двойника във всеки от нас – „мисля за себе си всеки ден, за това колко /
съм далечен и недостижим, и все повече / си липсвам. Старая се да си обяснявам /
как все още се обичам.“ От тези размисли надничат и императора – философ Марк
– Аврелий, и бащата на „дъщерите на огъня“ Нервал, и създателя на „Голотата,
слизаща по стълбите“ Дюшан. Това е началото на моста към втората поетична книга на Ганев, появила се 8 години по-късно – „Все повече ми харесва да се разхождам сам“, фраза, сякаш обобщаваща търсенията на свободния сатрап. В „Никол
слиза по стълбите“ има едно, според мен, емблематично стихотворение, посветено на пътуване из градовете-ядра на Европа и на завръщането в родната София.
То завършва с думите: „Всяко пътуване е провал, / ако завърналият се / е същият,
който е заминал.“ Тук вече поетът сякаш влиза в кожата на философа, за да продължи размислите на Валтер Бениамин за фланьорството. Много точно е усетил
това редакторът му Георги Господинов, който в кратичкото си, но много проникновено обобщение за втората поетична книга на Ганев пише : „Да фланираш из един
свят, вече видян и описан преди теб, да се рееш из книги, градове и любови, вече
прочетени и обходени… И с един късноромантически замах да ги снабдиш отново
с отровния чар на тъгата, да събудиш минали гласове, да бродиш подир Бродски
из късните есени…“ Всъщност авторът на „Физика на тъгата“ и на „Времеубежище“
разбира по-младия си събрат толкова добре, защото също е поел на това опасно
пътешествие, което никога не ти позволява да се завърнеш същият, който си заминал. Не само Бродски, преди тях Нервал е скитал из Ориента, Дюма – из Русия,
Блез Сандрар е пътувал с Трассибирския експрес и още къде ли не… Всички те са от
семето на Скитника евреин, и на всеки от тях все повече му харесва да се разхожда
сам, тъй както сам е бил и Хамлет до последния си миг, но не с пълна раница, а с
глава, в която жужат нерешими въпроси. По-възрастният Димитър Ганев вече се е
отчуждил и не е дочел повечето книги, дори ни е предоставил списък на „недоче-
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теното“ – подобно признание би било повече от срамно за който и да било псевдоинтелектуалец. Но не и за човека, който ясно е осъзнал, че въпреки различията
– „оказва се че живеем не в държави, / а в един квартал, в една-две стаи“. Или
както обичаше да повтаря един мой преподавател по теория на литературата, отчаян марксист: „Какво си въобразяват западните писатели? Та те във всичките си
произведения преписват глави от Библията!“ Колко е бил прав, горкият! Да, няма
да преоткрием тайните на живата природа, важното е да наблюдаваме внимателно и да се променяме. Ганев изповядва, че е свикнал няколко дни да не излиза,
да наблюдава два-три предмета, „за да може тяхното спокойствие да попие в мозъка на моите кости“. Но чудото е неочаквано да се измъкнеш от вцепенението,
„да вляза с взлом / в скрибуцащия спомен, / да изхвърля оттам цял куп отломки“.
Това е обяснението на феномена на изкуството: героят на Томас Ман Ханс Касторп
остава дълги години в санаториума, но „вълшебната планина“ се разкрива точно
„със взлом“, за да остане завинаги в съзнанието ни. Същото се случва с „изгубеното време“ на Пруст, затова истинският сатрап може да остане напълно спокоен,
когато измислените интелектуалци високомерно се надвесват над дивана, там,
дето е рафта с недочетените книги, и изсъскват: „още един човек без качества“.
Всъщност сега вече Димитър Ганев може да нарисува своя ready-made, заради
него да се откаже от претенциозни стихове за Емпедокъл, дори от размисли за
теоремата на Гьодел за непълнотата, а да превърне в стих обикновения стол, „да
изброя всички негови характеристики, / той беше характеризиран по отношението си / към масата, стаята, града, държавата, континента / и така нататък…/ така
заради един стол ми се налагаше / да инвентаризирам цялата вселена“. „Стигнах
донякъде, / но ми изникна една работа / и стихотворението остана недовършено.“ Слава Богу! Какво ще прави поетът, ако завърши стихотворението и си затвори вратата на следващата книга? Оставям ви насаме с „Все повече ми харесва да
се разхождам сам“, защото има още много тайни за разкриване: каква е тайната
на връзката между неговия Тибул и Тибалт на безсмъртния Георги Рупчев, не е ли
рано за него да се чувства обгърнат от „бульона на свечеряването“ и как „тържеството на чашите“ в „Никол слиза по стълбата“, от другата страна на моста вече
звучи като: „Оказа се, че съм сантиментален / по най-глупавия начин - / всяко
натъжаване вече ме събаря, / най-големите клишета започнаха да ме вълнуват; /
есенното време, самотата. / От учтивост трябваше да предупредиш, / че така ще
стане.“ Питам се само дали възрастта ще ми позволи да последвам Димитър Ганев в следващото му пътешествие, защото предчувствам, че то ще бъде още повълнуващо и в никакъв случай той няма „да изпие букиниша, / вместо да избяга
от Атина“. Вече в ушите му звучи онази магическа музика, „която не се нуждае от
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света“. Малцина са я дочули.
……………….
На 30-и ноември един от най-обичаните и най-значими български поети – Иван
Цанев навърши 80 години. Неговият том – равносметка „Археологически разкопки“ е от 128 страници. В тях обаче е побран цял един свят. Наскоро „Литературен
вестник“ посвети специален брой на юбиляра, подборът е направен от професор
Пламен Дойнов, а статиите са подписани от елита на днешната ни интелигенция.
Реших да не чета текстовете, преди да споделя моето виждане за автора на „Неделен земетръс“ и на „Телеграма“. Ще цитирам само две изречения, изречени от
Георги Господинов, има ги в послеслова към „Археологически разкопки“: „Самият
Иван Цанев отдавна е и свое стихотворение. Иван Цанев, който стои на хълма,
сприятелен с идващите вечери…“ Позволявам си да използвам авторитета на Господинов по една единствена причина. Ще тръгна от него, за да стигна до феномена, завещал ни стиховете:
А докато пеят
двата ручея – на болката безначална
и на безкрайното възхищение от живота,
босонога горичке, аз ще се моля за нея –
душата, която в студената звездна читалня
все още прелиства книгата на естеството.
Мисля си, че това е квинтесенцията на величието на поета Иван Цанев, но ще
тръгна доста отдалече, от заветите на големия френски културолог и философ от
български произход Цветан Тодоров. Той ще ме отведе до Георги Господинов и
до незаобиколимите му размисли за „невидимите кризи“ и за проникването му
„в пукнатините на канона“, след това ще продължа с бунтовната „кучка на утрото“ Мария Вирхов, с невероятния юбилей на привърженика на „веселата наука“,
на тезата за „литература около нулата“ и на поезията на „неоткритото отсъствие“
Йордан Ефтимов, за да затворя кръга на литературните поетични съкровища, които дължим на издателство „Жанет 45“ и по-късно да премина към прозата – след
есенното завръщане най-значимите български разкази, новели и романи отново
са с логото на „Жанет 45“. Разбира се, не че няма открития и в други издателства,
но основната „вина“ за възстановеното доверие на читателите към родната литература несъмнено се носи от „Жанет 45“.
И така, когато говоря за свръхактуално мислене за мисията на литературата,
без да пренебрегвам влиянието на „лявата алтернатива“ на Фукуяма – Джорджо
Агамбен и неговия homo sacer, нито цялото кралско войнство неомарксисти от Луи
Алтусер, Морис Мерло-Понти, та дори и далеч по-разкрепостения Лакан, винаги
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съм признавал, че предпочитам и следвам идеите, изразени от Реймон Арон във
„Въведение във философията на историята“, от Албер Камю в „Разбунтуваният
човек“, както и, естествено“, философските есета на Хана Аренд. В една блестяща статия на Цветан Тодоров от 2016 г. „Жермен Тийон и Клод Леви-Строс, два
подхода към хуманитарните науки“, хуманистът, преминал през изкушенията на
структурализма, опитал се да включи точните науки в разбора на литературните произведения, за да постигне някаква обективност, постепенно осъзнава, че
„душевното безпокойство“ е несъвместимо с „изисканата безпристрастност“ и се
обръща към вижданията на Жермен Тийон, активна участничка – също като Камю
– в редовете на съпротивата, опитала жилото на френските затвори и на лагера
Равенсбрюк, тя „отказва да пренебрегва човешките личности и да предпочита абстракциите пред тях“. Веднъж тръгнал по този път, на емпатията, на вниманието
към уроците от „микроисторията“, Цветан Тодоров въстава и срещу „разцвета на
колективните изследвания“ в сектора, наричан „науки за човека и обществото“.
И несъмнено огромно значение за успеха на индивидуалното изследване има
правилното разбиране за „интердисциплинарността“: „За да се появи интердисциплинарна искра, не е достатъчно да се съпоставят две вече изградени знания,
нужно е даден човек – в усамотение, самота и тишина – да съпостави собствения
си начин на мислене с този на друг човек, който се занимава със същата тема,
но по съвсем друг начин.“ И още нещо, изключително важно, което все още не
е достигнало до умовете на повечето наши критици и литературоведи: „Всеки
изследовател би трябвало да може да направи резултатите от своите проучвания
достъпни за специалистите от други области, както и за неспециализирана публика. Вместо да проявява техничност, която служи най-вече за отстраняване на
непосветените от дебата, основна грижа трябва да му е взаимното разбиране: в
хуманитарните и социалните науки никаква непропусклива граница не дели научното изследване от неговото „популяризиране“ (с. 306). Наскоро четох крайно
интересна, но и полемична статия на Пламен Дойнов в брой 31 на „Литературен
вестник“ – „Как да разкажем хронологично историята на литературата на НРБ“.
Той оспорва някои от основополагащите постановки в „Кратка история на българската литература“ от Светлозар Игов. Дойнов се обявява срещу конструирания
от Игов „голям разказ“ за литературата на НРБ – литературоведът отрича „оценностяването на всяка репресия в епохата на комунистическия режим като саморазбираща се висока оценка за стойността на един автор или произведение“. Той
стига до неприемливо за мен заключение: „Литературата и литературното поле в
НРБ са лишени от автономия до степен, след която не могат да си позволят самостоен статус, затова почти всеки текст се позиционира спрямо силовото влияние
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на партийно-държавната власт“. Отлично помня зловещото отрицание на всичко,
написано от Светлозар Игов в годините до 1989, категоричното отхвърляне на същата тази „История на българската литература“ – според мен, тя е взривоопасна
именно, защото е написана от позициите на човек, който не признава постулатите на така наречения социалистически реализъм, а посочва талантливо успехите
на поети и писатели, отхвърлили принудата. Игов написа прекрасни страници за
Емилиян Станев и за Йордан Вълчев, за десетки поети, сред които най-ценни са
размишленията му за Николай Кънчев, за Константин Павлов, за Златомир Златанов, той разгада – без увъртания – посланията на Ивайло Петров, на Димитър
Талев, на Димитър Димов, на Васил Попов… Списъкът е дълъг. Не можем тенденциозно да отделяме покушенията срещу словото на Константин Павлов и на Иван
Динков, от злостните атаки срещу Цветан Стоянов и срещу Тончо Жечев. Няма как
да премълчаваме гражданската и художествена смелост в „Случаят Джем“ на Вера
Мутафчиева или в „Завоевателят на миражите“ от Стефан Дичев, или във „Времето на героя“ от Васил Попов…И още – когато говорим за литература на НРБ, ние
извършваме може би несъзнателна подмяна на ценностите, тъй като забравяме
приноса на емиграцията. Няма нова българска литература, без Константин Кацаров, без Стефан Попов, без Стефан Груев, без Петър Увалиев, без Христо Огнянов…
И този списък може да бъде продължен. А разделянето на емигрантската от писаната вътре в пределите на страната литература остана възможно само у нас – нито
поляците, нито чехите, нито унгарците, нито руснаците отстраняват емигрантите, а
са изключително щастливи, че литературата им не се ограничава по никакъв начин
със „силовото влияние на партийно държавната власт“. Да, то беше отвратително,
но творци като Светлозар Игов и десетки от представените от него поети и белетристи бяха потърпевши, но не и роби на системата. Несправедливо е да заобикаляме и да премълчаваме приноса на най-талантливите критици за разбиването
отвътре на „канона“, или по-скоро на униформеността: Минко Николов, Цветан
Стоянов, Кръстьо Куюмджиев, Тончо Жечев, и наравно с тях – Светлозар Игов, това
са не просто таланти, а въстаници срещу гнета на идеологията.
Неизбежно трябва да ги спомена, преди да премина към „невидимите кризи“ на Георги Господинов с още един важен цитат от публикувана през 1998 г.
статия на Цветан Тодоров за биографията на Достоевски, създадена от Джоузеф
Франк: „Социалният дарвинизъм и рационалният егоизъм, „открити“ от тогавашните модни теории, пренебрегват несводимата част свобода и воля в нашето поведение, точно както пренебрегват и нуждата от любов. Освен това, познанието не е непременно достъпно за всички; от което следва че човечеството трябва
да бъде разделено на две крайно неравни части: една малка група просветени
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учители, предопределени да формират авангардна част, която „знае“ и действа
вследствие на своето знание, и една огромна част, която трябва да се задоволи
да се подчинява; ако откаже, ще бъде накарана насила.“ (с. 347). Тези текстове на
Тодоров преди време открих в издадения от „Сиела“ том „Четене и живот“, превод – Валентина Бояджиева, който съдържа статии, подбрани от децата му Леа и
Саша, писани през последните години от живота на твореца. В реч, произнесена
в Амстердам, през март 2004 той припомня завещанието на Ромен Гари: „Хитлер
обрече всички ни да убиваме. Дори най-справедливите каузи вече не са невинни.“ И допълва: „За да попречим на злото да ни убие в настоящето, а не вече в
бъдещето, не е достатъчно да възприемем съзерцателно поведение и да изучаваме злото; трябва да започнем да се борим срещу него.“ (с. 354) Дали е мислел
само за французите и за западноевропейците, когато е изрекъл тези думи? Или
може би е гледал и към нашите земи, които никога през годините не изпускаше
от поглед. Той се връщаше в България нерядко, през лятото, и отсядаше при Тончо
Жечев, тъй като вярваше на малцина. Имал съм щастието да чуя на живо мъдрите
му съждения, да присъствам на задъхания равностоен диалог между двама непоправими хуманисти. Цветан Тодоров и Тончо Жечев съзираха „невидимите кризи“, за които Георги Господинов писа още в първата си есеистична книга от 2014.
Тя също е издание на „Жанет 45“, а „В пукнатините на канона“ е нейно естествено
продължение. Впрочем, следвайки съветите на Цветан Тодоров, Господинов не
е високомерен в есетата си, той продължава с огромно „душевно безпокойство“
разговорите, които е подел със стиховете си, с разказите и с романите, а това негово безпокойство и естествената му емпатия са онези качества, които го направиха известен по света и му помогнаха при определянето на наградата „Стрега“
да надделее над виртуозния майстор на фабулите и на разказваческата техника
Ерве льо Телие, който триумфира в родната си Франция, но едва ли ще надмине
по тиражи и по популярност сред нашите читатели автора на „Времеубежище“,
въпреки че романът му – сензация „Аномалията“ бе издаден светкавично от „Колибри“ в блестящия превод на Росица Ташева.
Не бива да забравяме и монографията на Георги Господинов от 2005 г., появила
се в престижната поредица „Нова българска критика“ на издателство „Просвета“,
създадена по предложение на големия поет и дългогодишен редактор в издателството Владимир Попов – "Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и
поетите от 40-те години на ХХ век“. Мъдрите му и проницателни размисли за идеологическата роля на медиите и на киното върху творчеството беше новаторска
за нашите условия. Речта на Господинов за „невидимите кризи“ е произнесена
в деня на откриването на Лайпцигския панаир на книгата през ранната пролет
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на 2010 година. Категоричен е, че „по-страшно от усещането за криза е липсата
на усещане, отсъствието на сетива за кризата“. И продължава: „Все едно да нямаш рецептори за топлина. Тогава всяка печка или котлон може да те убие. Това,
с което литературата може да помогне, е в развиването на чувствителност към
кризите. Иначе те стават перманентни, а нашата безчувственост към тях – хронична.“ (с. 114). Писателят стриктно следва предписанията на Цветан Тодоров, преди
литературоведът-философ да ги е формулирал. Той разсъждава интердисциплинарно и същевременно, напълно разбираемо не само за избранниците. Затова
го четат хиляди. И стига до писателския принос за осмисляне на кризата: да, тя
не е само икономическа, екологическа, демографска, политическа, а е също така
„криза на лесните обяснения на света; или криза на скъсения хоризонт; на отсъстващата трансцеденталност“. (с. 117), а до осъзнаването на всичко това се стига посредством изпълнени с емпатия и с жесток реализъм стихове, проза, есета. Георги
Господинов е майстор не на икономическите обяснения. Той разсъждава с образи
„как се измерва тъга“. „Ние сме направени от икономика и политика. Направени
сме също така от тъга и колебание, от такива крехки и необясними неща“. (с. 119)
Неговият образ на надеждата в есетата е Шехерезада. Какво прави тя? „Разказва
истории и с това отлага края. Разширява света и собственото ни ограничено време
и тяло… Дава ни инструменти за интерпретация. Учи ни как да мислим себе си и
света, как да го разкажем, как да го четем…. Харесвам историята за бедуините,
които по време на дългите си преходи спирали често, за да дадат време на душите си да ги настигнат. Скоростта на душата е друга. Твърдя, че литературата знае
повече за тази скорост“. (с.120). Трябва ли ни нещо друго, за да осмислим прозата
и поезията на Георги Господинов. Тук той е казал всичко – наистина цял живот
пише по възможно най-оригинални и въздействащи начини историята за бедуините, които си почивали, за да дадат време на душите си да ги настигнат. И следва
мотото към всичко написано от Георги Господинов и от талантите от неговата порода. Изрекъл го е Маларме, вечният търсач на „книгата“: „Светът съществува, за
да се превърне в книга“. Истинските творци цял живот се стремят към това, макар
отлично да знаят, че то е невъзможно. Нещо като сражаващите се с чумата герои
на Камю: ясно им е, че смъртта е непобедима, но няма да й се предадат без бой.
Всъщност, има един много важен философски трик, в който се състои голямата
и безценна тайна на Георги Господинов. Той – след дълги търсения – се е убедил,
че осмислянето на „микроисторията“ е задължително за надмогналия всевъзможните постмодерни и апокалиптични теории.“Микроисторията“ не означава да се
вглеждащ в незначителните неща, а да осмисляш подробностите“, заявява италианският философ Джовани Леви през 1990 г. Микроисторията съдържа в себе си

MOPE

65

много популярната напоследък по света „история на бита“ (уви, у нас тя все още е
почти непозната, само в Русия от 2000 година до днес в поредицата „Всекидневие“ са издадени няколко стотици заглавия, трудове на американски, европейски
и азиатски учени, кой от кой по-занимателни и обобщаващи – можем да добием
известна представа за явлението по представения от „Изток – Запад“ исторически
бестселър „Монтаю: катарите и инквизицията“, превод Недка Капралова, от един
от най-талантливите ученици на Бродел – Еманюел Льо Роа Ладюри – през 70-те
години на 20 век той пише и един от най-важните теоретични трудове за значението на „микроисторията“ „Територията на историка“). Школата „Анали“ и нейният основател Фернан Бродел, имат огромен принос за осъзнаването на значенията на откритията на микроисторията за осмислянето на водещите явления в
макроисторията. Усетих с пълна сила това, докато превеждах огромния двутомен
труд на Филип Ариес „Човекът пред смъртта“. Огромна заслуга за налагането на
„микроисторията“ в историческото изследване има италианецът Карло Гинзбург,
а в литературата – магьосникът Реймон Кьоно, който през 1965 г. издава шедьовъра си „Сините цветя“ – там херцог д`Ож се надсмива над капелана си, който си
мисли, че сватбата на дъщеря му може да намери място в аналите на глобалната
история. Тапата вече е изхвърчала от бутилката и на мястото на негативните подмятания за „частните събития“ се появява осъзнатото усещане за тяхната автентичност и значимост. Кое е по-съществено за осмисляне на трагедията на Ленинградската блокада – рецитациите за „народния подвиг“ или автентичните писма
и дневници от онова време, както и свидетелствата на оцелелите, в които се появяват свидетелства за зловещи неща – човекоядство, мародерство, починали от
глад хиляди деца?... През 1990 г. Джовани Леви вече говори за изследването на
обектите като под микроскоп. Нещо подобно беше загатнато в класическия документален филм на Михаил Ром „Обикновен фашизъм“ още през 1965 година. Мисля си, че в този документ на епохата съпоставянето между „комунизма“ и „фашизма“ е далеч по-смело и категорично, отколкото в прехвалената монография на
Жельо Желев „Фашизмът“. Сега Георги Господинов прилага изобретателно чудото
на микроскопа и в новото си изследване „В пукнатините на канона“, което, също
като „Невидимите кризи“, не е просто събрани есета, а е книга с единна концепция, естествено продължение на открития, направени в поетичните томове „Балади и разпади“ и „Там, където не сме“, в томовете с разкази „И други истории“,
„И всичко стана луна“, „Всичките наши тела“, в пиесите, в романите „Естествен
роман“, „Физика на тъгата“ и „Времеубежище“. Неотделима част от тях е сборникът със спомени „Аз живях социализма. 171 лични истории“ . Модерността на писателя и на изследователя е в разбирането: „Проблем е непрестижността на лич-
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ния разказ според канона на академичното, поне доскоро. Господстващата епистема ги намира тъкмо за „несериозни“, частни, ненадежни източници, виждайки в
техния субективизъм най-големия грах към науката. Но тъкмо това е, което ме
интересуваше като изследовател, и то е в синхрон с етоса на тази книга: да се чуе
и да се даде шанс на непрестижния и изпадащ от господстващата епистема частен
разказ, стихотворение или приписка в лексикон; да се даде шанс на онези, които
често са от премълчаната страна на българската публичност; да се говори за пукнатините и пролуките, за всичко онова, което обикновено не влиза в по-сериозните литературни и публични дебати.“ (с.16 – 17) . Тази представа за литературата е в
основата на успеха на поета, белетриста и есеиста Георги Господинов, затова светът му ръкопляска, а българската завист се опитва да му приложи „черна магия“.
Това усещане за „микроистория“, което се простира не само до отделните характери и до незабелязваните от „възвишените“ учени явления, а и до такива на пръв
поглед несъстоятелни неща като „историята на клозета“, „летенето на мухите“, и
най-вече – изумителното му умение да открива „икономическите, политическите
и количествените измерения“ на тъгата, да превръща текстовете си във „времеубежища“ са неговия начин да „чака душата си“, да продължи подвига на Шехерезада и сред паноптикум от кръвожадни султани, безмилостни кръвопийци и фанатизирани рационалисти да се реши да изчака душата си и да се вслуша в нейната
одисея. Той изпълнява мечтата на Цветан Тодоров – осигурява ни „активното лично отношение, нескритото присъствие на интерпретиращия“. И никога не отрича
правото на отговор на другия. За него другостта не е изключение, а важно персонално присъствие, без което няма как да се опитаме да разберем света, в който са
живели дедите ни, в който ние самите сме живели и в който ще живеят децата ни.
За да защити тезите си, Георги Господинов е енциклопедично интердисциплинарен. Той не се ограничава с „глаголната температура“ на стиха, нито дори с „остранението“ на Шкловски и на Тинянов. Радва се на възможностите, които ни е предоставил Мишел Фуко да съберем на едно място в анализите си, примерно – ботаниката, социологията и литературната история, но продължава и нататък. На
едно место нарича себе си „литературен археолог“ – ето че приближаваме до
„разчитането“ на „Археологическите разкопки“ на Иван Цанев. И продължава нататък, когато в „Жените на Варшава“ на Георги Марков търси нещо повече от отричането на социалистическата утопия, а вижда там „истории, които могат да се въведат в отказаната Варшава, но и да оголят самотата и безмислието на собствения
ти захвърлен в нищото живот“. (с. 14). Ето че се докосваме и до „Въобразените
общности“ от Бенедикт Андерсън – те са една от движещите сили във „Времеубежище“. Преминаваме през „пукнатините“ в литературния канон, за да се насочим
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към „сплитането на всекидневие, идеология и разказ“, една от най-важните теми
на модерния мислещ свят. Истината за „тоталитарния опит“ отдавна се търси, и от
Хана Аренд, и от Цветан Тодоров, и от Чеслав Милош, и от Бродски, и от Милан
Кундера… Георги Господинов не остава назад, при това отново намира собствена
гледна точка: „Следобедът на една идеология. Археология на всекидневието в
късния социализъм“ е българският текст по темата, който – според мен – е найблизо до великолепното изследване на непреведената у нас основополагаща монография на Франсоа Фюре „Миналото на една илюзия“. Също като Ариес, който
ни дава представа за детството през Средновековието, Господинов впряга в разсъжденията си „лексиконите“ и детските и юношеските разочарования, дори невинната еротика като своеобразна форма на противодействие срещу безмилостния идеологически канон. Има и нещо друго, което май и той не е забелязал: отношението към канона не е еднакво на Изток и на Запад. Ние го свързваме със
задължителното, с принудата, с фанатичното следване на определена линия. Западният канон е нещо съвсем друго. Отдавна се молех безуспешно на стопанина
на „Изток – Запад“ Любен Козарев да издаде „Западният канон. Книгите и школите на всички времена“ от Харолд Блум – там няма и следа от принуда, по-скоро
става дума за приемственост, за нарушаване на табутата. Осъзнах го напълно, когато голямата ми внучка Емма, която учи във френското училище към Френското
посолство – по френска програма – ми показа какво ще изследва по литература
през цялата година в 10 клас – предстои й да навлезе в тайните на „Мемоарите на
Адриан“ от Маргьорит Юрсенар. Там децата се учат да мислят и след това сами
определят границите или безграничността на своя канон. Емма разполага с няколко томчета, в които различни литератори представят своите визии за романа,
разчепкват тайните му – ред по ред, глава по глава. Но учителите не искат от децата да повтарят като папагали техните изводи, а да стигнат до свои заключения,
съобразени с тяхната възраст и система на мислене. Докато у нас – по стар комунистически обичай – всяка година „учени глави“ и родители-„патриоти“ се дърлят
кой автор да влезе и кой да бъде прогонен от учебниците… Безумие! Можеш да
се превърнеш в „мислеща тръстика“ и ако изследващ Вазов, и ако се опиташ да
проникнеш във вселената на Чавдар Мутафов, например. Когато им налагаме измислен от „Методистите“ канон, децата ще намразят литературата. Канонът е
онова, което сами си изберем, няма страшно, дори за някого да го открива в романите за Джеймс Бонд. Важното е да разберем, че извън всички човешки канони
остават насилието, отричането на другостта, омразата към „врага“ – вътрешен и
външен.
Ето че вече съм пред един от най-важните и най-авангардни текстове на Георги
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Господинов, есето, което обяснява – по-добре от който и да било критик – смисъла
на поезията, прозата и драматургията му. Всъщност това е обобщение на изразявани в продължение на десетилетия идеи, наречено „Литература и емпатия“. То
напълно съвпада и с моята представа за значимост на книгите, за онова отлагане
на края, постигнато от Шехерезада – загнездена дълбоко в съзнанието на твореца
представа. Литературата излиза от „високия замък“, за да се превърне „във важна
и равнопоставена част от този свят, като влияеща, и, нека кажем, непрекъснато
отлагаща края му, спасяваща го в известен смисъл“ (с. 286). Причината за всичко
това е осъзнаването на неразривната връзка между разказване – памет – емпатия.
И, подобно на големите модерни мислители от всички краища на света, Георги
Господинов отхвърля неразгадаемия теоретичен код, за да изложи представите си
ясно и развълнувано, като вложи в тях максималното участие на гордия му „аз“.
Вълнува го нещо, което изразява с топлината на поет – „какво може разказването
– и литературата в частност – освен, разбира се, да погали един заек, плахия заек
на душата.“ Дръзко е да се изправиш срещу колективния образ на рационални
циници и да им говориш за „плахия заек на душата“. И да идеш още по-далеч: да
си представяш как разказите променят дори масовия убиец, като му „вливат наркотика на едно ново любопитство към света с всичките му чудеса, превратности,
любов и измени“. (с.289) Вече съм писал на дълго и на широко как още през 60те години на 20-и век американската „нова журналистика“ успя да постигне това
чудо – спомнете си дори само за „Песента на палача“, огромния документален
епос от Норман Майлър! Според Лиотар постмодерното означаваше недоверие
към метаразказите, които той възприемаше като тоталитаризиращ модел. Противопостави му безчетното множество от микро-разкази и от езикови игри. Че е
така, така е, но моля ви, дайте си сметка дали езиковите игри и микро-разказите например при Хулио Кортасар или при Борхес в един момент не прерастват в
съзнанието ни в нов, разкъсван от острополемични диалози макроразказ. Така е
и при магията на Георги Господинов: само в първия му „Естествен роман“ микроразказите са толкова много, че сатрапът Шахриар няма да може да мигне, преди
да стигне до 1001-я и да осъзнае, че нещо съществено в него се е променило. И
оттам нататък, във всеки следващ разказ на твореца – бил той стих, проза или
драма – тези микроразкази се изпълват с все повече памет, виртуозно съчетана
с „плахата душа на заека“. И тогава идва на сцената най-важното – утешението.
Не го откривахме в „Процесът“ на Кафка, нито „В очакване на Годо“ на Бекет. Господинов се връща към внушенията на стоика Сенека, изразени в писмо до майка
му: „Струва ми се, че да не успея да спра сълзите ти, то поне ще ги обърша, ще ми
олекнат и моите беди...“ Това утешение няма нищо общо с жалейките и с рева на
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оплаквачките – „емпатията – казва Господинов – е да излезеш от своето безмерно
страдание и да видиш сълзата в окото на другия“. Всъщност този акт на емпатия
спасява и самия тебе – щеше ли да увисне Нервал на портата на механата, ако можеше да види сълзата в окото на другия; щеше ли да се гръмне Фадеев, ако беше
намерил в себе си антена за страданието на милионите около него? Емпатията е
трудно нещо – да можеш да застанеш на страната на „слабия, на уязвения“ не е
изкуство, а мярка за етичност.
Песоа, Кафка, Елиът, Борхес – българският писател назовава поименно духовните си събратя, докоснати не само от икономическите и от политическите, но и
от „невидимите кризи“. Следва и различното разбиране на толерантността, не е
достатъчно да оставиш другия да живее в своята среда, все едно че не съществува
за теб. Днес вече трябва да прочетеш неговите любими книги и да чуеш неговите
истории. Когато размисляме над всичко това, можем с право да се запитаме: по
какво тогава се различаваме от Вапцаров: „Аз съм тук и там. – Навред. – Един работник от Тексас, хамалин от Алжир, поет…Навред съм аз! Навред съм аз!“ Само
че това уж „аз“ при него ще рече „ние“ – и крайната цел е ужасна: „Ще строим
завод, огромен завод, с яки бетонни стени!“ Заводът при Господинов е изчезнал,
яките бетонни стени, които все пак бяха издигнати, заводът-затвор вече е травматична памет, запечатана в повелите на Големия брат на Оруел и в зловещото „Ние“
на Замятин. Напълно прав е авторът на „Физика на тъгата“: при тоталитарната система и при фундаментализмите човешкото „разсейва, отклонява, то е само извор
на слабост и на колебание“ (с. 295). И с промененото творческо мислене продължаваме нататък – към осъзнаването на обстоятелството, че създаването на вкус
е своеобразен политически акт – „Бродски казва, че неговата съпротива срещу
съветската власт може да се окаже не толкова политическа, колкото естетическа.“
Много неща се изписаха за протестите у нас, наричаха ги вандалски, сякаш бяха
слепи, че по улиците на Париж, на Виена, на Берлин горяха коли и летяха каменни
блокове, докато – освен платените и организирани агитки – в България „имаше
гняв, но имаше и радост, че е възможно все още всяка вечер да излизат хора,
събрани не от някоя партия или лидер, а в името на обща кауза – срещу неясната
обвързаност на мафия и политици, срещу задкулисието. Имаше ново усещане за
общност“ (с. 297). Опасни фанатици винаги има и от двете страни на барикадите.
Написаното в тези редове се отнася за чудото през 2014 г., но то с пълна сила важи
и за случилото се през това лято.
Едни срещу други се изправиха четящите, можещите, изпълнените с несантиментална емпатия и – от другата страна - сричащите „Винету“, опитали се брутално да оплетат живота ни в паяжината на корупцията и на бруталното насилие, но
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за съжаление и интелектуалци-манипулатори, които сякаш не се гнусяха от заливащата ни корупция. В това отношение, аз съм напълно наясно със себе си, тъй
както са наясно и повечето от поетите, есеистите и белетристите, за които пиша:
длъжни сме да бъдем коректив на властта, щом успеем да съборим едните диктаторчета, трябва внимателно да следим дали наследниците им няма да станат
същите като тях. Увълчването на политиците на власт не е български патент, но
като че ли българските интелектуалци са особено склонни да вървят по следите
на миризмата на власт и на постове. Става така, когато нямаш сетива или си глух и
сляп за „невидимите кризи“.
И най-сетне, остана много важният въпрос: кой всъщност е другият? Цветан Тодоров доста категорично отговори още в провиденческата си книга „Завладяването на Америка“. С цялото си новаторско не само в европейски мащаб творчество,
Георги Господинов допълва: „Човекът трябва да млъкне за малко и в настъпилата
тишина да чуе гласа на друг разказвач – риба, водно конче, невестулка или бамбук, котка, орхидея или камъче…“ Цитатът е от „Физика на тъгата“, но той ни дава
отговор и за значимостта на „археологическите разкопки“ на Иван Цанев – в паметта си големите творци откриват не само развалини, а гласове от изпълнената с
безброй животи вселена и ни учат да разговаряме с тях. Георги Господинов цитира емблематичното стихотворение „Двуглаво теле“ от Лора Гилпин и заключава:
„Това е навярно цената на емпатията. Страдаш двойно със страданието на другия,
но и виждаш два пъти повече звезди“. Можеше спокойно да използва за пример
и „Неделен земетръс“ или „Нощен опит за бягство“ от Иван Цанев. Писателят, затрупан с български и с международни награди, е готов за нови истории: „Да чуем
Европа на бедните ( над 80 милиона – колкото една Германия ), Европа на периферията, Европа на мигрантите, на протестиращите и на непротестиращите, на
победителите и на нобедените. По-трудно ти е да уязвиш, отритнеш или загърбил
този, който ти е разказал за себе си, за децата или за майка си и баща си. Защото
човекът се превръща в човек, когато има история. Това е истинската метаморфоза.
Това е чудото на литературата и на емпатията.“ (с. 306). Така завършва „В пукнатините на канона“, книга, възприемана от тесноградите като „литературна критика“.
За мен тя е поредното проникване на писателя в невидимата машина на времето, а неговите невероятни, но винаги правдиви микроистории пред очите ни се
превръщат в новата, изключително важна за оцеляването ни макроистория, при
която категорично се отказваме от „завода с яки, бетонни стени“, за да се втурнем
в „историята на тъгата и на емпатията“, преди часовникът на Страшния съд да е
отброил гибелния дванайсети час.
Преди да прочета „В пукнатините на канона“ се чудех как ще стигна до посла-
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нията на „кучката на утрото“ Мария Вирхов и ще успея ли да настроя сетивата си
към нейния шеметен „Вирхов блус“. Търсех връзката с нея посредством опасните за „трезвите люде“ послания на Олдъс Хъксли и на Тимъти Лиъри. Несъмнено
обясненията на демонизирания от рационалистите американски психолог Лиъри
помагат да разберем появата на просветление по време на психиделично състояние. Пътуването е страшно опасно. Тибетските учители вярват, че ако не те споходи нищо друго, освен хаотични чувства и видения, ако те изпълни метафизичен
ужас, единственото, което ти остава е да сложиш край на пътя с надеждата за успешно прераждане. Британският философ и белетрист Олдъс Хъксли в „Дверите
на възприятието“ и в „Рай и ад“ стига още по-далеч след катарзисните си преживявания под влиянието на мескалина – според него „мистичното преживяване е с
двойна ценност – „то дава на преживяващия по-добро разбиране за себе си и за
света и може да му помогне да води по-малко егоцентричен и по-креативен живот“. От 1968 до 1990 г. Карлос Кастанеда е популярният заместител на сложните
идеи на големите мистици – от него научихме идеите за „енергийното тяло“ и за
„органичното съзнание“. Още през 1984 г. Вера Ганчева успя да се пребори със
закостенелите марксически истукани и нейното издателство „Народна култура“
ни срещна с „Пътуване към Истклан. Уроците на Дон Хуан“ в превода на Юлия Бучкова. В едно интервю със съвсем младата Мария Вирхов по повод на поетичната
книга „Вятърът мъртъв език“, издадена през 1998 г. под редакцията на Георги Господинов в поредицата „Ягодовите полета“, водена от Елин Рахнев за издателство
„ЛИК“, поетесата разказва за светоусещането си: „Всяко мое стихотворение е една
история. Не е задължително хората да я разберат, те трябва да я почувстват и да я
видят, а защо не и да я сънуват… Аз съм агностик. Не можем да познаваме света,
ако сме обременени, а ние сме, от дългото си минало. Познанието ни е сетивно,
така чувстваме и Бог, и себе си, и другите, и опитите да говорим за това точно и
конкретно само обиждат прелестта на мирозданието. Асоциациите, символите,
отклоненията от всички граматики поддържат живи сетивата ни, а ние сме убедени все пак, че съществуваме.“ Тези думи можеха да бъдат и цитати от Хъксли
или от Лиъри, а сънувачите свързваме на първо равнище с Кастанеда, но на второ
– с Юнг. Представям си какво необикновено преживяване би била хипотетичната среща на швейцарския психиатър, разказващ близки до виденията на Вирхов
неща в „Спомени. Сънища. Размисли“ – навярно той би ни дал най-вярното разчитане на съкровищата, потаени в страхотния сборен том „Вирхов блус“, съставен от
Биляна Курташева и невъзможен като въздействие без шеметното въображение
на художничката Люба Халева, в която сякаш се е вселила надеждата за „успешно
прераждане“, освободено от суицидния комплекс. Не съм чел много анализи на
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творчеството на Вирхов, но и Марин Бодаков, и чудесната ямболска белетристка
и есеистка Димитрина Бояджиева, и самата съставителка Биляна Курташева поддържат тезата, че Мария Вирхов не може да бъде причислена към ничия традиция. Не съм напълно сигурен, че е така. Спомням си поне двама български творци,
които – въпреки разликите в поколенията – биха участвали в „изпълнен с емпатия“
диалог с нея. Единият е Биньо Иванов, който не се нуждаеше нито от мескалин,
нито от по-лесно откриваеми у нас психеделични вещества, за да ни отведе в бездната на сънищата си и да превърне езика в изригващ вулкан. За другия се сещаме
доста по-рядко, но присъствието му в моето съзнание е доживотно. Психиатърът
и белетристът Рашко Сугарев беше от четата на Уйлям Бъроуз и на Алън Гинзбърг,
и в същото време на пазарджишкия лунатик – другоземец Димитър Бояджиев и
на ямболския публицист-анархист Георги Шейтанов, възкръснал в романите на
Христо Карастоянов. Той се появаше по домовете на приятелите си изневиделица,
оставаше ден-два, обичаше да му постелем на пода – и изчезваше също така мистериозно, както беше дошъл. След него оставаше бълнуването за „Преображенията Господни“ и неистовото умение да превръща словото както в музика, така и в
сюрреалистична бунтарска – и на езиково, и на смислово равнище – визия. Преди
да четете „Вирхов блус“, просто разгледайте внимателно книгата – това е нещо
като опит за хипноза и за запознаване със „свободния човек“ : „сърцето му звезда
/ попътна е за всеки / ръката му е знак / що сочи надалеко“. Спомняте ли си как
започва Чеховата „Чайка“? „Малкият човек“ Медведенко, който по-късно ще стане
от немай къде съпруг на влюбената в Трепльов Маша я пита: „Защо винаги носите
черно?“ А тя отговаря: „Скърбя за своя живот. Нещастна съм.“ Това е само щрих
от сложния портрет на ямболското момиче с майка казако-украинка Мария Захариева, която тръгва от града, сякаш окупиран от „синовете на анархията“, за да
потърси себе си сред като че ли пръкналия се от въображението на Алфред Жари,
бащата на „Татко Юбю“, ъндърграунд петербургски свят по време на fin du siècle,
да последва Блез Сандрар в пътуването му с трансибирската железница. Вероятно
трябва да попрочетем разсъжденията на Вячеслав Курицин за „Руският литературен постмодернизъм“ или на Н. Манковска за „Естетиката на постмодернизма“,
да се опитаме да почувстваме какво въздействие върху младите оказват преоткритите стихове на Манделщам или безкрайните рецитации на бълнуванията на
младия Пастернак за самоубийство, но каквото и да правим, няма да проникнем
в абсурдната и преливаща от почти апокалиптична светлина на пънк фестивала в
Тюмен. Послеслов към написаната изцяло на руски поетична книга на Вирхов „Никомея“ пише лауреата на награди на имената на Лермонтов, на Есенин, на Рубцов
Сергей Соколовски, а предговорът е дело на зоолога, специалист по делфините
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Павел Голдин, който твърди, че в центъра на неговата поетична вселена е тюленът
– „можеш да го изразиш чрез ред метафори и заместващи образи – например, на
русалка, на Адам, на ангел, на котка, на прилепи или на елф“. За Голдин човекът е
тюлен – индивид от отряда на хищниците, притежаващ екологична двойственост
– може да живее и на суша, и във вода. Ето и едно негово емблематично стихотворение в превод на Вирхов: „Русалка със името Малта / в отвъдното царство
седи / и пее с дълбоко контралто / за своите девствени дни / Край нея се шляят
герои / и всеки я черпи но смут / вселява в душата ѝ стройна / видът на ранената
плът“. Русалката прескача и сред виденията на Вирхов, за да се превърне в скелет
- "невинна бе приела тя смъртта си / от семето на своя принц неверен". Уви, ние
нямаме дори приблизителна представа за атмосферата сред руския и украинския
литературен ъндърграун по времето между 20 и 21 век, тъй както не подозираме богатството на стилове и разкрепостеността на съзнание у големите и малките чеда на Сребърния век. Известна представа можем да добием само от двете
изповедни книги „По бреговете на Нева“ и „По бреговете на Сена“, издадени от
„Изток – Запад“ и от „Петербургските дневници“ на Зинаида Гипиус, издадени
от „Прозорец“. Проникнете в атмосферата, за която разказва Одинцова, свалете
от героите скъпите тоалети, модните аксесоари, прибавете към картината много
наркотици и безразборен секс, за да се пренесете във времето на Мария Вирхов.
За мен няма съмнение, че над нея до последния ѝ миг тегне и тежката сянка на
Марина Цветаева и наследената от нея мисъл за „вратата, през която минаваме“ – „дори и в любовта се доближаваме към нея“. А на констатацията на интервюиращата, че смъртта при Вирхов звучи оптимистично, поетесата отговаря: „Да,
защото хората я приемат като реалност, това им помага да се самоопределят полесно, да свалят бариерите“. Или както пише Цветаева в един от дневниците си:
„Да умееш да умреш, означава да успееш да превъзмогнеш умирането, да умееш
да живееш“.
Стремежът към словотворчество е наследен, разбира се, от общуването със
стиховете на Хлебников и с Манделщам. Цялата Вирхов е скрита в едно преведено от нея четиристишие на Манделщам: „Жени, на черната земя роднини, / им
всяка крачка – тътно е ридание, да водят възкресените и първи / да срещат мъртвите – свето призвание“. Много малко са българските творци, които ще нарекат
срещата с мъртвите „свето призвание“. И въпреки, или благодарение на, всичките
психеделични преживявания – въображаеми и реални, Мария Вирхов е толкова
силна поетеса, защото напълно е освободила „бесовщината“ в себе си. Тя няма
над главата си цензор – от детските броилки до циничните псувни, всичко при
нея се смесва и смила в мелницата на изстраданото просветление – “сърце на
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зърно в храма на времето чийто олтар е воденичен“. Квинтесенцията на поетичната философия на Вирхов е изразена пределно ясно в „Стаз“: „на огъня шпорите
/ спорят с нощта /нощта на промяна ухае / кръжим разлюлени / ти имаш мечта
/ а мен смъртта ме мечтае / вратата зад нас / е изгубила власт / отколе покайно
ридае /в нощвите на стаята / брат и сестра / с кръвта си ще смесят / рая“. Имам
чувството, че „Вирховият блус“ се „вихри“ „в градината на аления звяр“, нейното
„мило легло е болно“, „люлее лютиви сънища“, сред които кръжат „бели савани/
изтъкани от човек с душа на паяк“. „Нейното болно легло“, развъдник на стихове
и на видения е „единственият ѝ спътник из ада“. Или както казва Саша Чорний, а
след него и Гео Милев, „главата ми – кървав фенер с разтрошени стъкла“, „с безпощадна гримаса на присмех“. Мария Вирхов ни развежда из ада от анархисткия
Ямбол до Тюмен на пънка и най-сетне, до тинята на Перловската река. Нейната
емпатия се изразява в откровеното изригване: „И не, не мога да те утеша / малцина са спасени“, а последният ѝ отчаян жест не е израз на отчаянието на надрусана
клошарка, а на „дъщеря на огъня“, която също като Нервал не е луда, а вярва, че
няма смърт и преминаването в „другия живот“ е „надежда за успешно прераждане“. Тази анти-Петя Дубарова е скритото лице на литературата ни, тя е продължение на диренията на диаболистите и на експресионистите, почти век след тях,
тя е и оправданието ни за пълното отсъствие на сюрреализъм в страна, където и
сънищата са ужасно реалистични.
Какво идва след нея? И кога най-сетне ще стигнем до богатството на „археологическите разкопки“? Отговорът – след няколко дни. Днешната ни среща с
„невидимите кризи“, надежда за разбуждане и съзряване, ще завърша с първото
поетично откритие у нас на „Там, където не сме“, направено пак от Георги Господинов в поетичната книга, продължение на „Балади и разпади“, появила се преди
пет години.
Раят е винаги другаде
в рая са винаги другите
другаде раят е другаде
друг
ад
е.
Този финал на стихотворението „Там“ е своеобразно мото към откритията на
литературата ни – и прозата, и поезията, и есеистиката през 21-и век. Това „там“
са безбройните изповедно разказани микроистории, от които се раждат „Личните ангели вън от йерархията“, нашите водачи из рая и ада на вчера, днес и утре.
……………….
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Знам, че никак няма да е лесно да проникна в магията на Иван-Цаневия стих,
но все пак ще се опитам. Стъпка по стъпка ще се промъквам из лабиринта на разкопките, като ще започна поредното пътуване от две млади поетеси, последвали
шепота на своите „лични ангели вън от йерархията“. Да, вече не можеш да смаеш
никого с брилянтен стих, с изумителни рими, с чувствена изповед. След шумерската поема „Епос за Гилгамеш“, създадена поне 3 хилядолетия преди Христа, поетичните скрижали са океан, в който има всичко – от почти невидимите зародиши
до аватарите на Моби Дик. Как тогава да изненадаме читателите? Илияна Генова,
която на 31 години дебютира с „Град на изчезващи видове“ съзнава: „Вече цяла
вечност / Земята играе на пинг-понг / с падащи звезди над нас“. Тогава какво? Не
остава нищо друго, освен посветеният да продължи с „малките разкази“, които са
само негови: „раздробявам поезията на: / щурец под прозореца / вятър в глухарчетата / гъдел под ухото / дъждовни капки по листата на трендафила / и тракането
на влак / в обратна посока на миглите / с които ми махаш за сбогом“. Възможно
ли е колажът от на пръв поглед ефимерни гледки да се превърне в нещо различно? Напусналият ни без време Марин Бодаков, преподавател на Илияна Генова
и несъмнено неин ментор сред пустините на поезията, открива в „града на изчезващите видове“ „красиви образи на неудобството да живееш“. Вероятно му
се е мернал образ, който самият той е сътворил в поетичната си книга „Наивно
изкуство“: „звукът на душата е прохладен корнет“. Тя пък изразява почти същото с
видението: „свири последният влак за деня / една мишка в ъгъла на купето / бълнува бъдещето“. И още: „историите ни / звучат като развалена музикална кутийка
/ от детството“. В нейния „град на изчезващите видове“ „вадите поезия / се стичат
по прозорците“, а „географията на безвремието / реликвите на миналото /изгубеното в срещите / натрупаното в отсъствията / ни разделя“. Тези докосващи и
емоциите, и усещанията ни микроистории несъмнено възприемаме като „лични
ангели извън йерархията“, макар в книгите на немалко млади поети видяното да
е доста сходно. Защо ли все пак оставам с усещането, че „реликвите на миналото“
са доста крехки, защо ги няма „късчетата от счупена поема“, които възкресяват
„археологическите разкопки“ на Иван Цанев? Разбира се, творци като Илияна
Генова не са виновни за всичко това – „тя гледа пясъчния часовник / и моли за
прошка времето / после себе си“. Няма защо да моли за прошка времето – то я е
избавило от изпитанието да живее в коренно различни пространства, да съвместява в паметта си микроистории, между които сякаш всички нишки са прекъснати. Представете си какъв вътрешен апокалипсис има в съзнанието на „мислещата
тръстика“, която е отворила очи в Царство България, преживяла е бомбардировките, след това се е сблъскала с зверската жестокост на комисарите, тънела е в
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блатото на „обикновения социализъм“, пробудила се е от летаргията с надеждата
за „възкресение“ и пак е била погълната от бездната – този път на безвремието и
на безжалостната корупция.
Веднага се сещам за Вера Мутафчиева, която успя да премине като творец
през този лабиринт на ужаса, бях свидетел и на безсъниците на Блага Димитрова,
но особено ясно този „вътрешен апокалипсис“ проникна в провиденчеството на
Ивайло Петров, на Николай Кънчев (в него сякаш напираха ясни спомени от предишни животи), на Емилиян Станев – неговият „Антихрист“ беше аватар, преминал не само през праговете на миналото, но разпрострял тежката си сянка и над
бъдещето. Важното е, че все пак талантливите ни млади поети не са безпаметни
за случилото се преди тях – „Остава споменът от продължителното взиране“, изповядва Илияна Генова. „Булгаков и Стивън Кинг мръзнат под голите клони“ – има
дързостта да изрече тя, а това е знак че осъзнава саможертвата на Майстора и вижда в „Долорес“ на Кинг преродената Маргарита. Може подобно сравнение да звучи кощунствено на снобите – чистофайници, но в задъханото, понякога прекалено
обстоятелствено слово на първомайстора на „кошмарите и съновиденията“ само
чувствителните души успяват да доловят Булгаковия зловещ смях над превратностите на епохите. „Градът на изчезващите видове“ преминава, заедно с обитателите
си, „в гърлото на бурята, заедно с тях лети и „седмицата заоблена / като огромна
снежна топка / надолу по баира / към неизбежностите“. Така преминават дните,
месеците, сезоните, а „нервите са / изопнати въжета / върху които простирам /
страховете си“. Същото правят Булгаков и Кинг, а и всички свръхчувствителни и талантливи техни събратя, обитатели на призрачния „град на изчезващите видове“.
В тази пустиня на духа единствената реална надежда е в обичта, в откриването на
онази половинка, без която човек трудно диша – „пренареждам очертанията си /
разглобявам образа в огледалото / докато останат само ъгълчетата на усмивката /
там си отседнал под наем“. Сред най-забележимите постижения на Генова е умението й да говори нешаблонно за любовта. Тя има и ясно съзнание за творческата
приемственост – нейната „череша на един народ“ се е преобразила в круша, но
„хубаво сладко ще стане / от тази круша / това дърво на живота ми / където за първи път разбрах / какво е свободата“. Странни са ми индивидите, които все още се
радват на кухи и шаблонни патриотични стихотворения, наподобяващи кичозните
възстановки на отминали събития. Истинско предизвикателство е да намериш не
изтъркания образ, а душата на родното в пейзаж, който на пръв поглед изглежда
„неутрален“, но всъщност се оказва „дървото на живота“. „Кръгли нощи / се търкалят в бистрия сутрешен ум / жонглирам с оправданията / за отсъствията ми /
наоколо и напоследък / колекционирам дните в албум / с въпроси преди лягане
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/ липсват въпросителните знаци“. Това стихотворение е своеобразен автопортрет
на поколението, не гениален, разбира се, но достатъчно откровен и разтърсващ
– в „град на изчезващите видове“ на младите не им е лесно – „там е изворът на
сълзите / и царството на лъжите / там танцуват лудо в кръг / объркали смисъла“.
Следващата поетична изповед е на Екатерина Костова. Зодия близнак. С 24
години опит в журналистиката. Често чуваме гласа ѝ, преди по "Дарик", Пловдив,
а след одисеята и в Испания - по БНР - Пловдив, пък тя самата се представя съвсем кратко: „Писател по душа. Майка по призвание. Журналист по професия. И
най-полифоничният човек на света, когато става дума за обединяване на разнородни идеи за обществена цел“. Първата ѝ прозаична книга излиза още през 1994
– „Платното на Пенелопа“, този миниатюрен роман се появи в ново издание през
2019 и не беше изгубил свежестта си – „Пенелопа се луташе да открие Одисей,
но като намираше вместо него инкрустирания върху бърдото на стана свой образ, уплашено се връщаше под неуютната стряха на ресниците в тъмнината на
спасителния сън“. „Митът за Пенелопа“ е едно от последните значими издания
на изчезналото чудесно пловдивско издателство „Христо Г. Данов“. Двайсет години по-късно „Хермес“ приюти сънуващата скитница с „Писма под възглавницата“.
Съвпадението със заглавието на поетичната проза на японската придворна дама
от началото на ХI век Сей Шонагон „Записки под възглавката“, обезсмъртила се и у
нас с блестящия превод на японистката Цветана Кръстева, не е случайно. „С годините разбрах, че не просто трябва да обичаш нещо или някого, а да знаеш точно
какво, кога и колко да му отдадеш“. А Сей Шонагон отбелязва: „Едни и същи неща
могат да звучат по различен начин. Речта на монасите, мъжката и женската реч…“
И още: „Цяла нощ тръпнеш в очакване на някого и призори чуваш леко потропване на вратата. Сърцето ти забива силно и питаш кой е. Не ще и дума колко ужасно
се чувстваш, когато чуеш името на друг“. Нещо подобно се случва и в „Писма под
възглавницата“ между Лазаро Алварес, който не е напълно сигурен дори дали
има нужда от себе си, и майката на трите му дъщери. Три години по-късно е ред
на повестта „Свети Никола от Залива на подковата“ – какво прекрасно заглавие! В
морето от автори и творби сякаш губим следите на важните текстове. Поетичният разказ за морето, за възвръщането на името „Свети Никола“ на болшевишкия
„Черноморец“ и за по-силните от ударите на съдбата връзки в едно семейство е
емблематично разгадаване на жестовете, мимиките, думите, мълчанията в епоха
на преход. Година преди това, в издадената от „Буквите“ поетична книга „Думите
ме носят“, Костова в класически стих се възхищава от „старите майстори“, които
„ще затворят мелницата на времето“, но „в синовете им като младо вино ще шупне любовта“, а после ще се опита да сподели тайните си мечтания „от стихосбир-
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ката, / която дворът пише всяка сутрин / и всяка вечер слага под възглавницата / на
Вселената“. Духът на красивата и тъжна Сей Шонагон живее „под възглавката“ и в
новата поетична изповед на Екатерина Костова „Обрат – но в себе си“. Не случайно
неин редактор е самият Йордан Велчев, българският Умберто Еко, разшифровал
душата на „балканския човек“ и доказал мъдростта и проникновението си на поет
в дългите и мъдри стихове на „Сияе“ и най-вече в „Събиране на значенията“ –
„кардинал със сива мантия на пепелта в религия от пламъци“. „С неуместни възкресения са обрасли моите сандали. / С клепачи, натегнали от голи истини, / ще се
приготвя да заспя сега, със папрати загърнат.“ Оттук нататък поема Екатерина Костова – на прага на петдесетилетието си: „прокопах тунел / през душата си / да се
намеря“. Тя изрича това, което отдавна мечтаех да изкажа точно по същия начин,
но не намирах точните думи: „Съблечи се от суетата, / да си забелязван и хвален, /
разстели тишина / около себе си. / Покай се, че / си преяждал с чужди приказки /
за другите, без да си ставал / от масата на слуховете / в несъгласие. / Прости си, че
си раздавал думи, / непоискани от ближния. / Приготви се / за истината.“ „Обрат
– но в себе си“ е среща с „отключването на душата“. С „изливането“ ѝ. Болезнено.
Но неповторимо и саможертвено. Все пак би останало в сферата на голата патетика, ако не беше подплатено с откровения, бързо напускащи сферата на личното,
на дневниковото и преминаващи в поколенчески и в надвременни открития.
Екатерина Костова започва от „мита за сътворението“: Вселената изпуска пясъчния си часовник и той се счупва „о камъче, наречено Земя“. Госпожица Вселена
се опитва да не заплаче в Деня на големия взрив, „когато ще я обявят за пълнолетна“. „Една сълза обаче беше паднала / при пръснатия по Земята пясък. / И в
следващите няколко хилядолетия, / докато още търсеше любимия си / красивата и девствена Вселена, / на камъчето беше разцъфтял живот, / и разум, казваха
по-мъдрите, че имало.“ Не си спомням да съм чел по-красив мит за зараждането
на живота. Особено важна е поантата, поредната Хамлетова загадка: „Въпросът е
защо се случва всичко.“ За да му отговорим, трябва да излезем от измамната прегръдка на колективното „ние“ и да се опитаме да се върнем „обрат-но в себе си“.
Този обрат е болезнен, води до жестоки и нелицеприятни открития, но е задължителен, „за да поникне надеждата“. Тя ще се появи едва на последната страница
на поетичната книга, а дотогава изненадите са много. Някога Данте навлезе на
разпети петък през 1300 година в тъмния лес, беше 35 годишен, точно на средата
на разрешените за човека – според Псалтира 70 години. Съвременният човек вече
преминава отвъд 50-те, макар единици да достигат до 100-те, но силата и бързината на ума на днешните 50-годишни са подобни на мощта на 35-годишните от
времето на „Божествената комедия“. Има обаче важни условия за прехода. Едно
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от тях, според Екатерина Костова е „да се задържиш изправен“, тъй като, „ако
паднеш – множеството ще те подмине“. И отново просветлението е в поантата:
„Какво е щастие обаче / няма да се питаш повече. / Ще знаеш, че е всяка крачка,
/ която правиш / сам.“ Разбира се, следва осъзнаването на бремето от самотата.
Невероятно е стихотворението „Самота“. Ще разваля магията, ако тръгна да го
цитирам или да го обяснявам. Тя, самотата, е сляпата котка, „пулсираща в гърлото
ми“. И отново приковаваща мислите ни поанта: „Но аз съм се подпряла / на ъгъла
/ на тишината / и ѝ се любувам кротко, / макар да ме боли толкова, / че ще се разпадна, / за да не усещам / нито котката, нито себе си“. Чувствали ли сте се така?
Едно кратко стихотворение се превръща във философия на самотата и на тишината. Това е своеобразна увертюра към повдигането на завесата над тайната „тиха
поезия“, която винаги сме свързвали с Иван Цанев. Парадоксално, нали, за поет,
който е написал поетичната книга „Неделен земетръс“. Каква ти тишина? Тътен,
буря, взривяване на „неделното спокойствие“. Но ако болката от завръщането в
себе си е толкова силна, че превръща и най-гръмките децибели в тишина? Тогава ще почувстваме истинския смисъл на „тихата поезия“, която не се надвиква с
запалянковците по стадионите, а превръща крясъците им в оглушителна тишина,
сред която се дочува само трескавия пулс на бушуващата кръв. Обаче за да стигне
творецът до подобна философия на тишината, трябва да е „многолюдно в дома
на мислите му“.
Щастлив съм, че не забравям травматичното раждане на дебютната книга на
Николай Кънчев „Присъствие“. В блестящото си есе „Глухарчето въздиша“ Калин
Донков разказва за „този горд и независим мъж с разбиващо достойнство, който
никога не направи компромис с перото си, не отстъпи, не се огъна от невероятния натиск, под който живя“. И припомня емблематичния стих: „Опасно е да се
въздиша. / Глухарчето въздъхна - / и го няма“ (вж. вестник „Сега“, брой 4326 от 24
февруари 2012). Мине не мине десетилетие – и глухарчето на Николай току се появи, ето го и в тази стихосбирка, която той – почти съм сигурен – много би харесал.
Тя, поетесата, ще наметне ризата си отгоре му – „глухарче, което не помни / как
е поникнало / и кога се е озовало / там.“ Ако бях сред организаторите на поредния „Поетичен Никулден“ – какъв ли ще е той без Федя-Евридика!, - непременно
бих номинирал поетичното слово на Екатерина Костова. През нейните очи светът
изглежда едновременно странен и неподлежащ на крайни определения: „Заобля се животът на предметите, / загубили перфектните си очертания, / и хората
като весла навярно виждаш / как карат лодките на призрачния си живот.“ Веднага
след това поетесата ни поднася още по-проникновена дисекция на смисъла на
тишината: „Възкресението не е нищо повече / от тишина, на която / си обелил че-
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рупката. / И откриваш чудото / на живота под нея.“ След като има такива стихове,
трябва ли да подлагам на анализ „археологическите разкопки“ на Иван Цанев?
Екатерина Костова творчески е проникнала в същината на мистерията. Библейските отпратки при нея са множество, някои от тях дори може да не е измайсторила
нарочно, просто няма как да не свържем в мислите си изпратения от нея гълъб с
ангела-вестоносец на благата вест. За да проникнем обрат-но в себе си, поетесата
ни призовава не да се идентифицираме с онези, дето „храбро са се борили“, а да
си сложим очилата на „виждащия само силуети“, да наметнем ризата, на онзи
„който няма ръце да я облече“: „И може би, / може би ще стигнеш / до смисъла
на изкуството / да приготвяш вечеря / с тишина, / да я сервираш със сребърни
прибори / и да я споделиш с бездомника / на ъгъла на твоя път / към 50-те.“ Ето че
и осанката на Вергилий се е променила, той се е преобразил в „бездомник“, но да
преминеш с него през ужасяващите кръгове на тишината, това всъщност е величието и самотата на „божествената комедия“ на 21-и век!
Пътуването „преди“ е особено драматично, често дори – травматично. Но пък
от него се ражда едно от най-хубавите стихотворения, посветени на Пловдив –
„на билото между април и май“. Тя си тръгва от родния град посред Валпургиевата нощ, излита като Маргарита, но не на бала на Сатаната – „ в неизвестното се
гмурвам“. И най-прекрасното: „Моля се / след пролетта, родено от децата ми, / да
дойде лятото.“ Кой не се моли точно за това, но и колцина биха могли да изразят
страстното си желание по този неповторим начин. А самата раздяла с града е неговото обезсмъртяване в паметта. „Тепетата блестят във огнено сияние… / В часа,
когато спят разкопките / и разказът им само сън за друго време е – / захвърлили
са мостовете маските, / че свързват някого.“ И самият Йордан Велчев, редакторът,
поетът, историкът, несъмнено е „виновен“ за тази образност, която прескача от
неговите поетични и есеистично-философски видения за Града под тепетата. Красота, вечност и напрежение, заговори, страх са омесени в кълбо – „как да опаковаме изживяното?“. Преместването към „магическите сгради на Гауди“, скитането по
„уличките на Санта Крус“ за някои хора без памет за миналото вероятно е пикантно приключение, под испанските фикуси заспиват и се събуждат „хора без нужда
от дом / и без нужда от планове“. Но има и друго светоусещане, друга представа
за времето: „А то не може да се сметне с формула, / ни да се измери с часовник, /
достатъчно е само как тиктака / в сърцата ни да чуваме, разбрали, / че разстоянията, които ни разделят / са с отговори точно пред очите ни.“
Силната и изпълнена с емпатия памет променя и представата за „тук“, за „сега“.
В цикъла „Тук“ „плетат дантела облаците и се нищи / от вече заздравели рани
споменът“, но не е съвсем така, тъй като по време на юбилейната равносметка
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изникват най-трудните за отговор въпроси и просветлението: „Какво оставих да
си тръгне от живота ми, / какво напуснах без да се обърна? / В разгара на петдесетте сезона може би / е време вече в мен да се завърне.“ И то се завръща с тази
покоряваща ни изповед „Обрат-но в себе си“. Помните ли думите на Свети Аврелий Августин? „Но в това, което не е сътворено и все пак съществува, няма нищо,
което да не е съществувало преди, тоест това, което са промяната и преобразяването“. Виждаме въплъщението на подобно разбиране за битието и за изкуството
в модерната ни поезия и проза, в „там, където не сме“ на Георги Господинов, в
„нас, които ни няма“ на Антония Апостолова, в „да умееш да живееш, да умееш
да умреш“, на Мария Вирхов, в „другото време“ на Нели Станева и в „там, където
мислиш, че ме няма“ на Виктория Димова, във „все повече си липсвам“ на Димитър Ганев, непременно ще го почувстваме в „не си Орфей на Овидий – изгубваш
само себе си, залязвайки в залива“ на Йордан Ефтимов, за да изкристализира в
мистичната и същевременно демитологизираща „Епитафия на пчелата“ на Иван
Цанев.
Но да останем още малко с „микроисториите“ на Екатерина Костова, открила жадувания от фантастите „портал за другаде“ – „Моят стих / в късия разказ, /
който животът ми ще напише / днес.“ Тя преминава през месеците на лятото и на
есента, уж на 2019, пита се „дали животът ти е само мигове, / летящи на ята / към
нищото“, осъзнава – „така е трудно да говориш / в сегашно време“, а всъщност ни
е повела към следващия цикъл – „Нататък“: „От другата страна / на съзнанието ми
/ някой чукаше неистово / да отворя / и да ми разкаже приказка. / В нея дърветата цъфтят / през есента. / Реката замръзна в лятото. / Пролетта изпраща птиците
/ към северния полюс на топло. / А зимата ги посреща обратно.“ Точно така се
случва в провиденческата поезия, по този начин живеят „дъщерите на огъня“ на
Нервал. И кой знае защо в ушите ми прозвучават словата от блестящия превод
на Петър Велчев на „четвъртата“ от „Дуинските елегии“ на Рилке: „Поискам ли
пред куклената сцена / да чакам, не, да гледам само, вдаден / дорде прозра, щом
гледането свърши, там трябва да излезе оня, който / раздвижва куклите – това
е ангел.“ Вместо ангел в стиха на Екатерина Костова изгрява луната: „Все по-запълваща се луна / блести на ръката ми - / венчален пръстен на Времето / със
съдбата ми.“ Тя е Витрувианския човек на Леонардо – разперени четири ръце,
четири нетърпеливи нозе, изправена между четирите посоки, натежала от родова
памет, натрупала в душата си драматизма на днешния свят, изпълнена с крехка
надежда за утре – „на кръстопътя, забодена / като с карфица / във вихъра на бавното живеене / и в центъра на старите Балкани, нагънати като плисе / и вдигнати
/ на моя континент / до коленете“. Нейното „надбягване на сянката с душата“
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продължава – „докато не достигне / съвършеното / синхронизиране в живота, /
каквото всъщност / е единствена смъртта“. Колко различни могат да бъдат лицата
на „съвършеното синхронизиране“ – от „вирховия валс“ до възкръсването „обратно в себе си“!
И това не изчерпва възможностите. Защото все още в този текст не са прозвучали пулсациите на джаз-рока, не сме дочули мелодиите на тромпетиста и композитора Майлс Дейвис: „Аз искам не да свиря на тромпет, а да говоря. Когато
свиря на тромпет, аз всъщност говоря“, казва той и ни побърква с умението си да
импровизира, да смесва стилове. Разбира се, изниква изпод крилото на „пилето“
Чарли Паркър, отегчения от стереотипа на суинга, чието соло е сред най-значимите иновации в музиката на ХХ – и век. Защо ли се сетих за Дейвис и за Паркър,
когато започнах моята приказка, посветена на юбилея на навъртелия петдесет лазарника Йордан Ефтимов? Може лафът да е изтъркан, но какво да направя, когато
спонтанно възкликвам наум: „Не е възможно! Аз познавам Хлапето, то никога не
остарява!“
„Какво стана с Паунд, Елиът и другите (например Хюм) / Те бяха по някакъв
си начин забранени / И това, както трябваше да личи добре и от римата /Ги спаси
от забрава. / Но това не ги спаси от хората.“ Нямате ли усещането, че българският
Тери Пратчет се забавлява в своя нов Свят на Диска, под акомпанимента на тромпета на Дейвис? А откъде започна всичко? Кой знае защо в статията, посветена на
него в „Уикипедия“ началото е изчезнало. Новият кръг „Мисъл“ се е разтворил в
небитието, заедно с трите му антологии – „Българска христоматия. Избрани образци от всичките родове съчинения“, 1995; „На Острова на блажените – пет войни
след това“, 1997; „Българска антология. Нашата поезия от Герова насам“, 1998. После джазирането на канона преминава в неговото фарсово оживяване – на снимка, прогонваща духовете на Славейков, Кръстев, Яворов и Тодоров, и в спектакъл
„Смъртта на кръга „Мисъл“. В ролите: Пламен Дойнов – доктор Кръстев, Бойко
Пенчев – Славейков, Георги Господинов – Пейо Яворов, Йордан Ефтимов – Петко
Тодоров. Уикипедия обаче „помни“ други ъндърграунд представления – арт групата Limburg Btothers, в нея Ефтимов е редом със сегашния професор в Националната художествена академия Свилен Стефанов, автор на пионерското изследване
за концептуалното изкуство у нас „Авангард и норма“, и с радикалния художник
Борис Сергинов, професор в Нов български университет, чиято най-шумна изложба от 2018 г. се нарича „Светът като супермаркет, живописта като полуфабрикат“.
С други думи, още от първите си съзнателни крачки в областта на изкуствата, Йордан Ефтимов спретна ръкави да разкрива „пукнатините на канона“. А преди това,
в ранната му младост, беше свръхлюбопитно и крайно забавно момче , канди-

MOPE

83

дат-енциклопедист. Николай Кънчев много обичаше една измислена от него игра,
питаше приятелите си с кого биха пътували във влака до Пловдив. Всъщност възприемаше отговорите съвсем на сериозно, защото всяка въображаемо пътуване
за него беше стихотворение от плът и кръв. Та, любимият „съпътешественик“ и за
двама ни – сред младите – беше Данчо. Независимостта и ексцентричната му, естествена веселост го превръщаха в страхотен фокусник. Вероятно дори тогава той
си е задавал въпроса: „Още ли не са открили отсъствието ми?“ Защото, за разлика
от повечето от останалите участници в хепънинга, най-вече при него и при Георги
Господинов осезателно се усещаше „остранението“. Да, те се появяваха в уж познати образи на окарикатурени класици и внезапно изчезваха, а след тях оставаха
смехът и овациите на шашнатата публика. „Изгарянето в открито море боли повече / от вдишването след смях.“ Ами, така е, и най-съвършените „престъпници“
оставят следи, а проницателните детективи постепенно достигат до истинските
мотиви за покушенията. В посветената на юбилея на Йордан книга, издадена от
„Жанет 45“, с многозначителната корица на художника Христо Гоцев, виждаме 51
портрета на рожденика.
Тук-там срещаме общи мотиви, но така или иначе, образите се различават,
дори нарисуваните от най-близките му приятели. Проницателен е Георги Господинов – веднага е забелязал, че „един от най-ентусиазираните играчи“ „непрекъснато се разсейваше, забравяше, закъсняваше, изчезваше“. Авторът на „Физика
на тъгата“ е видял тъжното лице на „клоуна“ – отключването на лични страхове,
параноичните кризи, прикривани зад усмивките… И открива разказвача на индиански приказки „там, където не сме, там, където липсите имаха формата на телата
ни, на гласовете ни и оставяха (поне за нас и няколко приятели) временни празноти, притеснения и питания – къде си“. Йордан винаги си е задавал този доста
страшничък въпрос и е прикривал отговорите с трескава поетична, критическа
и светска дейност – създател и модератор на литературното кафене „Хеликон“,
главен редактор на списание „Книжарница“, автор и водещ на радиопредаването „Книжни тигри“, автор и водещ на телевизионната рубрика „Зона за четене“,
председател или член на безброй журита, редактор в „Литературен вестник“, колумнист на „Сега“, наблюдател за книга на списание „Егоист“ и на вестник „Капитал“, любим на студентите доцент по теория на литературата в Нов български университет, създател на семинара „Тайните поетични вечери“ и още какво ли не…
Вече е спретнал и рафт с книги – поезия – от „Метафизика на метафизиките“ до
„Доказани теории, окончателни експерименти“, есеистика и литературознание –
от „Опроверганата добродетел. Опити върху Цветан Марангозов“ до „Литература
около нулата. Сбъднати и несбъднати проективни анализи и ангажирани прогно-
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зи“ , както и неподражаемите „Стратегии без тактики, или Карантинописи и други
микроесета от Linkelin и от склада на ума“. Преди няколко години не се сдържах и
му казах: „Внимавай, приятелю. И аз така се раздавах като млад, докато ме тресна
инфарктът.“ Той ме погледна присмехулно и в този момент разбрах, че съвсем не
прилича на мен. Аз съм май по-близко до поколението на аватара му Петко Тодоров, отколкото до неговото. Ами да, аз съм 524-годишният Гаргантюа. Докато той е
Пантагрюел, „монархът на страната Утопия“. Чуйте как се е чувствал в Linkelin, „на
такова чистичко и дестилирано място“: „Личната ми метафора бе за откачената
кукувица, попаднала погрешка в стъклените прегради между клетките на заетите
с телефонни разговори експерти… Най-важното качество на социалните медии е,
че създават усещането, че хвърляш труда си на вятъра, а това е свързано с преживяването на писането като свобода“. С удоволствие бих използвал тези думи на
„монарха“ и като мото за моите „книжни калейдоскопи“.
Прекрасното е, че съм готов да споря оживено почти с всяко съждение, изречено от критика в „Литература около нулата“, затова и ми е ужасно интересно да
го чета. Самият той с трескавата си популяризаторска дейност се опровергава, но
усещам, че парадоксите са му далеч по-интересни от брадатите истини. Отделя целенасочено много място на пародията на класиката, също както навремето доктор
Кръстев се саморазправя с „тенденциозната литература“. „Сянката на съмнение“
витае над всичките му анализи, готов е да спори дори със себе си, само и само
да предизвика хепънинг. Но не самоцелен – „по едно съвсем не кратко стечение
на местната историческа безсъбитийност, или по-точно, убийство на събитията
литературознанието ни отдавна е свело почти до нулата хуманитарната си артистичност, забравило е задължението да се поддържа духа на интерпретационното
вълнение“ (с. 40 от „Литература около нулата“, ИК „Просвета“, библиотека „Нова
българска критика“, 2019). Неговата „хуманитарна артистичност“ блика от стиховете му, от есетата му, от публичните му изяви. Изпитвам приятна тръпка, когато
някой ме провокира. Нещо, което страхотно умее да прави Светлозар Игов. Но и
младият му ученик Йордан Ефтимов също не пада по-долу: „Първото изречение
на романа на Уилям Гибсън „Невромантик“ е квинтесенция на това, което наричам литература за бъдещето: „Небето над пристанището изглеждаше като телевизионен екран сред края на програмата.“ (с. 286 от същата книга). Аз пък виждам
друг образ на писането след Йордан. Той е малко нецензурен, но все пак ще го
цитирам. Откривам го в стихотворението „Неподозираното умение“ от поетичната
книга „Доказани теории, окончателни експерименти“, издателство „Small station
press“, 2018: В един момент след края на конференцията участниците традиционно си правят голяма разходка в местния огромен парк. И професорът традиционно
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демонстрира своето неподозирано преди конференцията умение – да пикае върху дебелия пласт от окапали листа встрани от алеята. Неговото пикане се струва
на всички особено звучно, като леко докосване на струни, нежно пърхане на фини
капки върху батута на листата, нежен десант от падащи внимателно като че ли
самоуправляващи се и снабдени с парашути капки.“ Просто трябва да заменим
„пикането“ с „писането“ и ще получим коронния номер на Йордан – той изненадва всички – след конференциите и премиерите – с фините капки на мъдростта си,
с нежния десант на изстраданите предизвикателства.
„Аз съм скептично настроен към бъдещето на човечеството. Падна ми се
да живея във време, когато големите религии са изтънели от пране на реката и
вместо тях ни показват някакви манифактурни подобия и когато, вместо политика, тоест спорове за по-доброто устройство на обществото, ни сервират някаква
практическа философия за решаване проблемите на парче“, казва тъжният присмехулник в есето „Аз и новото хилядолетие“ от „Стратегии без тактики“, с.153.
Пак там с две изречения рисува изумителен портрет на Йордан Радичков, в който
ще открием и скрития автопортрет на есеиста: „Неговото място е мястото на подривен ироник, като докоснал се до абсурдизма и до магическия реализъм смел
импровизатор с живата реч, гениален алегорик като Езоп и заедно с това създател
на неразчленими и противоречиви амфиболии като Пития. Един перфектен казус
за български творец, който служи за пример за съпротива точно защото това е
еластичната съпротива на привидното съгласие“. (с. 95) Е, самият Йордан ще се
отнесе с насмешка, ако някой го нарече „гениален“, но че е маестро на съпротивата срещу статуквото и че умее да крие това зад благовидната си физиономия,
две мнения няма. За него не съществуват безспорни авторитети, но не е и масов
убиец на предшественици.Боже, уж щях да се опитам да анализирам някое от
стихотворенията на Ефтимов, тъй както са направили 51 „жреци на изкуствата“
в юбилейния му том! Просто ме омагьоса съвършеният „хомо луденс“ , който
никога не забравя определението на Йохан Хьойзинха, че „играта определено е
свободно действие“. Пък аз се забих в спомени и в ялови опити за осмисляне на
феномена Данчо. Все пак ще отворя една от поетичните му книги „Доказани теории, окончателни експерименти“ и ще завърша текста си за него с нещо, което
открих в тази малка поема. „Човекът е винаги две души под един леден душ.“ Не
всеки човек,естествено, а тези от расата на Биньо и на Йордан – две разминаващи
се вселени, но както правилно е забелязал по-младия - „бунтари“. Всъщност те
непрекъснато си говорят – Биньо неистово „си иска живота“, а Йордан го прекъсва
: „Пародия означава страничен проход, кещо като заден / вход, през който / да
се измъкнеш на въздух, / когато милицията звъни на предния, но е завардила / и
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задния и ти си го знаеш, но / така или иначе героизмът иска жертви.“ Милицията
на „правилния канон“ е завардила дори и тайните изходи, но творци като Биньо
и като Йордан винаги успяват факирски да се измъкват. В това им е силата – и
слабостта, разбира се, тъй като и най-ироничният присмехулник е особено лесно
нараним. За да се опитаме да уловим изчезващия, все пак трябва непременно да
попитаме и неговата Андреана, тъй като тя „винаги казва“ повече за сънищата, за
кошмарите, за същността му. Докато тя свали булото на тайнствеността от действията и словата на ужасно младия, едва петдесетгодишен Пантагрюел, нека си
направим труда да открием сам-самички и „както ни харесва“ хармонията сред
привидния хаос и тъжната, безмилостна изповед зад разграждащия канона смях.
Всъщност, вече на доста страници аз говоря за поетичните „археологически
разкопки“. Изреждам постижения, опитвам се да рисувам портрети, а виждам лицето на онзи, с чийто неземно красив образ започнах – „аз ще се моля за нея - /
душата, която в студената звездна читалня / все още прелиства книгата на естеството“. Можеше тези стихове да са цитат от безсмъртен класик, но те са продиктувани от Бога на наш съвременник, който опроверга – за щастие – поизтърканата
максима, че големите български поети умират млади. Същевременно, той доказа
друга, по-важна аксиома: не е необходимо да създаваш дебели томове, ако знаеш
какво и как искат да чуят хората, можеш да се ограничиш със стотина и по-малко
поетични послания, които като скъпоценни диаманти да продължаваш да шлифоваш до безкрайност. Никога не съм бил близък приятел с Иван Цанев, не помня да
сме водили дълбокомислени разговори, затова пък поетичните му книги винаги
са ми били под ръка: „Прелиствайки Еклесиаста, познаваш разни времена и време
с време се редува: за трупане и за пилеене, за плетене и за разнищване, за падане
и за въздигане“. Неговият Еклесиаст се побира в няколко тънки, но тежки като дълбока въздишка и като страстна молитва стихосбирки – „Седмица“, „Неделен земетръс“, „Телеграма“, „Едничка дума“, „Седмоднев“, „Дърво на хълма“… Умишлено
не поставям след заглавията години, тъй като написаното преди 1968 с нищо не отстъпва на онова от 2001. Просто Иван Цанев е роден със звезда на челото. В едно
есе проникновеният Дьорд Сонди е изрекъл в няколко изречения най-важното за
Дара на поета: „Той примирява в поезията си различни полюси, минало и бъдеще,
мисъл и чувство, скепсиса на възрастните и детската наивност, късния „делничен
ад“ и простора, мерен със светлинни години, всеобщия вой и балсама на тревите,
градския бяг и ведрия хоризонт на полята, неспокойствието в света и вътрешния
мир.“ Небесата диктуват на унгареца – медиум откъси от Акашовите книги, посветени на твореца, успял да разчете родството между форма и съдържание – „последният класик, преди в отвъдното да емигрира, нарече връзката им тайнство,
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съюз божествен между тяло и душа“. Всяко от определенията на Сонди може да
бъде заглавие на есе за Иван Цанев: „Поет на своя кръст“; „Тъжен щурец“; „Мъдър
виолист“. „И в разпадналото се търси хармония“, това е разковничето на привличането ни към „археологическите разкопки“ на мъченика и на блажения Иван,
един от малцината избраници, осъществили не на думи, не в лъжа, а в истинно
слово магията – „болката и щастието се съединяват / в оназ далечина трептяща и
неуловима, / която все още наричаме душа“.
Сякаш не са изминали десетилетия от времето, когато от бащиния ми дом на
„Ботев“ и „Неофит Рилски“ до неговия над кино „Иван Вазов“ пътят беше хвърлей
и денят ми ставаше светъл, когато просто се разминехме усмихнати със самия
Иван или с мадоната му Малина, неразделна част не само от живота му, но и от
неговите оживели разкопки. Когато през януари 2011 година съпругът и второто ѝ
аз издаде пак в „Жанет 45“ съставения от него том „Жизнен опит“ по случай 60-годишнината от рождението ѝ, имах чувството, че написаното от нея е продължение на „неделния земетръс“. Освен свързани с брачните халки, бяха неразделни
в посланията си към всички нас. Откривам образите им в емблематичното стихотворение на Иван Цанев „Роденият поет“: „Не е той мравка и за друго е роден, /
но сред гъмжилото от книжници и фарисеи / ще го ограбват и убиват ден по ден
/ и ще му пречат нивата словесна да засее... / Той мълком ще преглъща злобните
сълзи, / неотмъстен ще се прибира вкъщи - / защото заговори ли на техния език, /
ще се погуби, няма да е вече същият!“ Книжниците и фарисеите жестоко се изплашиха от този глас от високото, неподвластен на капаните на цензурата, който сипе
огнени пламъци над „глухонемите от мравешкия рай“ и не им оставаше нищо
друго освен да се опитат да го зачеркнат, да го обградят с тишина и да го нарекат
„тих поет“. Не им беше ясно, изпъчили се на стадионите, където тълпите люпят
семки и ръкопляскат, без реално да чуват фалшивите им куплети, че най-звучен
и изпълнен с побеждаваща вяра е гласът на тишината. Когато отворя поетична
книга на Иван Цанев, сякаш от Отвъдното дочувам гласа на Емили Дикинсън: „Зората не използва / витиевата реч, / но в миг ме убеждава, / че мракът е далеч. / За
мен и за пчелите / цветята в летен ден / са по-красноречиви / дори от Демостен.“
Пчелата е нейната вярна другарка в мистерията при която „подобно на Христос
земята / възкръсва от смъртта“. Изпратена на Земята като Богиня-страдалница на
„възкресението за брак във вечността“, Емили Диксън открива непозната вселена
на поетичното, по която вървят само избраници. Нейното определение за „поет“
е най-точното и съвършено за надвременни явления като Иван Цанев: „Поет е
този, който / извлича от нещата / съвсем обикновени / парфюми непознати. / И
в думите открива / значения, които / за всички дотогава / останали са скрити. / И
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своето богатство / разкрива чрез картини, / и бедна е пред него / дори и златна
мина. / Насъщните си нужди / с трохи задоволява / и, времето прекрачил, / във
вечност пребивава.“ (използвам прибягването ми до тези цитати, за да изразя още
веднъж възхищението си от прекрасния том стихове на Емили Дикинсън „Добро
утро, нощ моя“, издание от тази година на „Фама 1“ в превода на Люба Константинова, която като че ли е надминала магията на интерпретацията на Цветан Стоянов). В християнството медоносната пчела символизира Христовата благост, но е и
припомняне за неизбежността на Страшния съд. Бог Вишну е наричан „Мадхава“,
„роден с нектар“ и негов аватар е пчелата. Надграждането на поетичния и мистичен образ ми се струваше невъзможно, но Иван Цанев го постига в „Епитафия
на пчелата“ – стихотворение от четири куплета, в което са побрани трагедията и
надеждата на епохата. Преживелият три времеви метаморфози на мирозданието
лирик-философ измамно започва със сладостта, тя, по-красноречивата от Демостен пратеница на Небесата е „завързана със нежна нишка за моя поглед възхитен“.
Финалът зачерква химерите и свързва благостта с предчувствието за Страшния
съд : “Ухание на мед и болка струи от впити в мен жила, / сестра на моето усърдие,
и все по-мъчно те достигам. / Посегна ли да те погаля, забиваш жилото си мигом.
/ А то е коренче на песен за тебе, падаща пчела!“ „Епитафията“ е разтърсваща,
но бардът на новото време винаги е свързвал в едно „разпадането, / болката / и
свободата“, като че ли тази триада е неговото изкупление и надмогване над баналността на „седмоднева“.
Всяко стихотворение на Иван Цанев може да бъде тема на отделно, дълбаещо в
раните ни и в надеждите ни есе. Много често в мислите и в писанията си споменавам Николай Кънчев, но той винаги и навсякъде е с мен, затова и сега си спомням,
че не понасяше стихове, от които могат да изскочат естрадни хитове. Макар и по
негови текстове, да са ни завещани прекрасни песни, те са писани специално за да
бъдат облечени в музика, но Николай ценеше най-вече онази поезия, дето не ми
баламосва със звънки рими, а дълбае направо в душите ни. Точно това е великото
изкуство на Иван Цанев. Той се издига над „словесните самоубийства“, отхвърля
„вавилонското, българското стълпотворение“, на което се нагледахме откакто сме
родени, а ние с него, уви, сме живели доста дълго. Младите са хванали опашката
на насъскването на бесовете, което всъщност продължава откакто се помним и
дълго преди това, но рецептата за спасение, макар и все още не съвсем реална, е в
поантата на „Мои млечни братя“: „Високоговорителят, дал тон за бесни речи, / ще
го принудим да си вземе думите обратно. / Покае ли се той – какво ще ни попречи
/ да се разбираме отново, мои млечни братя?“ Все на тези скъпи на душата му
млечни братя са посветени 35-те сонета, тревожни разговори за възходите и па-
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денията в българската духовност. Този цикъл ми позволява да се върна към началото на есето ми, посветено на поезията в „Жанет 45“ и да си припомня „Далчевската походка“: „А пък стопанинът заминал е, едва ли чува, / но и да чува, няма от
какво да се срамува / пред нас, пред своите деца и пред потомците“. „Оставил ни
е тук сами да проумеем всичко“ – Иван Цанев продължава каузата на Далчев, той
също няма намерение да ни поучава, да води „стадото“. А тайната на разкопките,
до които се е добрал вещият археолог, споделя с Иван Динков, нареклия поезията
„вдовица на живота“: сред скелетите на мъртви четива и на погребани в различни
пластове химери и идеали, там някъде е и поетът, „най-синовният баща“ – „преди
археолозите да го намерят, / поетът сам ще реставрира своя череп / по още живата си, мислеща глава.“ „Най-синовният баща“ разговаря с Константин Павлов и
с Иван Радоев, с Тончо Жечев и с Ивайло Петров, с Иван Теофилов и с Димитър
Бочев, с живи и още по-живи безсмъртници, за да открои „съзвучните думи“ на
всеки „пуснал в ухото на глухонемия една думичка безвъзмездна“.
В крайна сметка, можем ли да го опишем, макар и „засипан от прах антикварна“? Моля ви, почувствайте го „като дъх, като лъч“ и приемете съвета му: „Ако
нямате думи, със знаци ми дайте надежда, / че е жив, че е тук и витае / като дъх в
милионния град, / като лъч в милиардния свят!“ И ще завърша този опит за разговор между поколенията и между чувствителните души с достойната за юбилея на
„тихия поет“ „молитва от площада“. Повтарям я, за да стане и моя, бих се радвал,
ако я повторим всички, скъпи „млечни братя“:
„Господи, смили се над страхливите душички, дето се спотайват чак в петите
– отучи ги от пълзене, гордата походка им върни! Запали по пътя им към храма
затрептели от любов светулки, в топъл полог приюти безродното яйце.
Отче, миротворче и закрилниче, не позволявай ястребки да мътят в екогълъбовите гнезда, недей допуска някой ден, оваляна в катран и перушина, окълвана
и обезобразена, Свободата да се изроди в свободка. Опази ни, Боже!
Татко наш, ако забравим за какво се молим, ако молитвите се изродят в площадна врява, а ти откажеш да разбираш своите създания, поне ни подскажи езика, на който да мълчим – и при това да го говорим с теб понякога. Амин.“
„Личните ангели вън от йерархията“ ще помогнат на приелите като своя тази
молитва и ще им позволят да видят и да почувстват как Светостта и Вярата възкръсват от многовековните пластове археологически разкопки, за да се слепят
разкъсаните ни от часовника на времето части и от „пепелището човекофеникс
да излети“!
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КЪДЕ ЛИ ТЪРСЯ РАДОСТ И ПОКОЙ
(ЕКАТЕРИНА ЙОСИФОВА НА 80 ГОДИНИ)

НИКОЛА
ИВАНОВ

Екатерина Йосифова издава своето „избрано” в стихосбирката „Нищо ново. 100 стихотворения” през (2001г.). Тези сто стихотворни творби са определящи за лиричния ѝ профил, разкриват
големите ѝ възможности за поетични превъплъщения и я правят
силно различима в съвременната българка лирика, ситуират я
сред най-значимите водещи български поетеси от втората половина на ХХ век и след това. Стихосбирката ѝ с избрани стихове
включва творби от всичките ѝ предишни лирични книги без първата „Късно пътуване” (1969).
Екатерина Йосифова е поетеса, доста различна от предходните класически български поетеси Елисавета Багряна, Дора Габе
или Магда Петканова. Тя не е толкова волна като Багряна, толкова чувствено-експлозивна като Дора Габе, нито пък толкова драматично-трагична като Магда Петканова. Различна е като светоусещане и поетика от Блага Димитрова и Станка Пенчева.
Втората половина на 60-те и началото на 70-те години на ХХ
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век е време, когато настъпва известна умора от площадната поезия. Тогава се появява и определението „тиха лирика” и като знакови поети в този смисъл са определяни Иван Цанев и Екатерина Йосифова. Очевидно е предпочитанието и на двамата към поезията на Атанас Далчев, но те са достатъчно различими от него.
Вместо целостта в лириката си Екатерина Йосифова предлага многопосочието
на мълчанието, на недоизказаността, която педизвиква дълбок размисъл и промисъл и придава полифоничност на стиховете. Зад словесното скъперничество при
внимателен прочит ще открием дълбоки послания, полифоничност, философски
прозрения, умело боравене с художествения контекст. Стиховете ѝ издават силна
чувствителност към пластовете на човешката мисловност. Лириката на Екатерина
Йосифова е наситена с множество смисли, значения и асоциативен подтекст, насочващи читателя към сериозно и задълбочено общуване с творбите ѝ. Има някаква мъдра проникновеност в тази поезия, която ни внушава определени акценти.
Лириката ѝ можем да я определим и като пътуване между мислите и тогава човек
е по-концентриран. В своята поезия Екатерина Йосифова изразява и се интересува
както от ежедневния материализъм, така и от „космическия” материализъм. В нейния, на пръв поглед „затворен” микрокосмос се оглеждат универсалните проблеми
на битието. Тя извлича корените си едновременно от настоящето, но и от дълбоката
древност и от предстоящето, както от родното, така и от чуждоземното. Това прави поезията ѝ универсална. Не предпочита сюжетните стихотворения. Очевидно е
разбирането ѝ, че богатството на сюжета не е в сюжетния разказ и действие, а в
сюжета на мисълта. Поезията ѝ ни принуждава да усетим трайността на кратките
стихотворения по-дълбоко в измеренията на промяната на емпиричното време и
действителност.
Екатерина Йосифова е преди всичко интелектуална поетеса. Можем да говорим
за относителност в нейната лирика, за езикова некатегоричност, за лирично загатване и намек, което е своеобразна поетична интелигентност. Интелектуализмът в
поезията е свързан преди всичко с възможностите на изображенето, културата на
чувствата и начинът, по който се изразяват и изобразяват. Думите трябва да намерят своето място в нишките на мисълта, тогава те зазвучават оргинално и автентчно.
Интелектуалността в поезията съвсем не означава нечетливост, сложност до неразгадаемост. Тя съзнава, че поезията е творчество на емоциите, но и на мисълта, на
тяхото съчетание на високо езиково ниво. И когато то е ново, поетът създава свой
език, който го отличава от останалите, прави го различим и физиономичен, прави го
новатор. А това е възможно най-голямото постижение и най-високото достижение
за един поет. Нейната поезия позволява множество смислени прочити, защото разкрива множество езикови пластове. Ние сякаш приближаваме разкодирането им,
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но то никога не се случва докрай и това ни разколебава, но и амбицира.
Кратките ѝ стихотворения, лиричните миниатюри и поетични фрагменти, понякога граничещи едва ли не с хайку и нава, без да са такива, със своите богати подтексти и полифонични послания създават усещането за своеобразен лирически епос. В
непрекъснатия поток на мисли се случват и паузи, които се запълват от смисленото
мълчание, но в процеса на общуване с тази лирика почти не го усещаме, защото
тези паузи са неразделна част от цялостното внушение на лрическата творба, то е
своеобразно обръщане навътре в себе си, самоосмисляне. В „Жена под небето”
личният микросвят се слива с макросвета на мирозданието. И това става ненатрапчиво, неусетно, сякаш от само себе си. Собственият хоризонт, който е някак си внезапно затворен и ограничен „между две вълни на огъналата се земя”, изведнъж се
освобождава от тази ограниченост и се отправя към космическото:
Може да си ти, звезда.
Защо да пита, ти светиш
и сигурно това е достатъчно.
Убеждаваме се в способността на поетесата да улавя конкретното в абстрактното, да конкретизира абстрактното. С поезията си тя ни връща към праизворите на
Словото, към корените на праначалието, когато думите имат сила, а изреченото не
може да не е истина, когато думите идват направо от сърцето. Нейният жив екзистенциализъм, категорично изживян, изразява самотата на индвида и още повече на
интелекта. До нея достигат вибрациите на микропорядъка. Ако привлечем Ницше,
бихме казали, че в творчеството ѝ откриваме „субективната логика на кръвта”.
Често метафората в лиричните творби на Екатерина Йосифова се осъществява
между заглавието и цялостното съдържание на творбата, както е в „Жена на пролетния панаир”, метафората е мостът между тях, който ги свързва, тя е ”цялостна” метафора, осъществява се между битовото и духовното, между бита и битието. Заглавието асоциира към битовото, насочва към общоизвестна конкретика, но се оказва,
че става дума за пролетното събуждане на природата, на сетивата на душата. Светът
се събужда, животът – също:
Зората се протяга – над нея и над другите,
уханно се извиват теменугите,
прескача локви жабешка мълва
край островчета презимувала трева,
роса роси за който мине и не мине
усмивки и сълзици без причина
безкрайна веселба е и може да успее

MOPE

93

последния си миг да спре сред нея.
Поетесата открива чувства, преживявания, черти от човешкия характер, знаци на
природата, които по законите на същата природа са свързани с човека. Стиховете
ѝ са над моментните ефекти, над епидермалното гъделичкане на подклажданите
чувства. Те заобикалят неочакваните епитети, фрапантните метафори, артистичните поанти. Стихотворенията ѝ са извън шаренията на пейзажа и трескавите изживявания. Тази поезия ни отвежда далеч извън границите на обичайното значение на
думите, далеч извън обичайното и рутинно значение на нещата.
В лиричните творби на Екатерина Йосифова сякаш нехайно нахвърляните фрагменти, образи, картини, метафори изведнъж придобиват цялост, споявайки се в
поантата на стихотворението. Без видимо усилие отделните парчета от стихове или
части се слепват и пред нас изведнъж се появява образът на цялото, осмислено
чрез един стих, който като тегел категорично завършва и осмисля творбата:
ПРЕЗ МАРТ Е ПРАЗНИКЪТ
НА ПРОШКАТА
/прощаваш на някого
който няма да прости това
захапваш
халвата която вади пломбите
детето се прибира опушено
от горящите автомобилни гуми/
после идва хубавото време.
Битовото е само загатнато чрез халвата, която вади пломбите (но само битово ли
е това?!) преминава в духовно-битовото хубаво време. Тази поетеса умее да опоетизира ежедневието, делничното, битовото, женското. Понякога делничните грижи
включват мъжки задължения. Но примирението ѝ с делника е деликатно, по-скоро
привидно. С лириката си поетесата непрестанно се стреми да „изтегли” читателя
към високото, към себе си, към духовното, да го отдели от бита, да го „засели”, ако
може, поне в подножието на битието, на духовното, а мечтата ѝ е да го направи
свой духовен съсед и събеседник.
Като всеки истински поет Екатерина Йосифова предпочита света на човешката
психология, на извивките и нюансите ѝ. При нея метафорите са по-цялостни, много
прикрита и притушена е социалната й чувствителност, но при внимателен прочит
няма как да не я забележим. Социалността в лириката на Екатерина Йосифова е по-
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недиректна, по-фина, защото:
Съвсем се задъхаха
имитиращите трели на любовта.
И съвсем се съвзеха
поезията и свободата на бедните.
(”Майският дъжд”)
Нравственото безпокойство и въпросите на съвестта са основни проблеми и характерна особеност в творчеството на Екатерина Йосифова. За нея поезията и свободата на бедния вървят ръка за ръка, поетът е длъжен да изрази социалното си
съчувствие поетично, художествено, а не директно, защото лириката не е публицистика, иначе престава да бъде поезия, изкуство. Наблюдаваме една човешка душа,
останала насаме със себе си, душа, способна да се раздвои и да започне да събеседва със своето второ „аз”. Наред със социалните мотиви в „Домът”:
Играят си на глад деца с очи огромни
в градини с плодове най-сочни и уханни.
В играта на звезди отронени
юноши усмихнати притискат смъртните си рани.
Сред безмилостното настояще, понякога поетичното съзнание импулсивно ще се
върне при миражите на своята младост, за да преоткрие накрая неумолимостта на
времето върху себе си. Лирическата героиня търси спасението от алиенацията и го
намира единствено при другите хора, в единението със себеподобните:
Къде ли търся радост и покой?
В дома на хората, единственият, който е и мой.
Интимнаа изповедност и лиризъм са съчетани с драматизъм на изживяванията.
При Екатерина Йосифова можем да говорим за особена итимност, за домът като
роден език, на който поетът говори, пише, самопостига се чрез творческото си осъществяване по своеобразен и особен начин. Тя свързва вътрешното със ставащото
извън дома и по този начин универсализира интимното. Намерени са точните синоними и ярки картини, чрез които е съхранен драматизмът в изповедния тон на
стихотворението. Поетичните внушения рспектират със сбитостта и дълбочината на
изказа. Бременното познание на лирическата героиня понякога тайнствено мълчи
и се взира с надежда и вяра, че човекът все още не е изгубил способността си да
възкресява доброто у хората.
В лириката на Екатерина Йосифова в годишните сезони можем да открием етапите на човешкия живот. Най-жизнена е младостта, която кипи със своите сили като
лятото (”Утрото”). И тук краткостта на отброените ни от Създателя човешки лета са
част от безкрайността на земните цикли, от вечността на природата, мирозданието
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и космоса.
Екатерина Йосифова гледа света с проникновени очи на поетеса и успява да осмисли поетически света, човека, човешкия живот. Тя споделя с нас своите мълчаливи часове на разсъждения, часове и въпроси относно могъществото на прамайката природа. Поетесата разчита на естеството на нещата, постижими преди всичко
посредством природата. Въздействието на нейните лирични творби идва от особената чувствителност и мироглед, от осезаемата у тях философска обоснованост
на взаимовръзката между човек и природа – едновременно и традиционна, но и
новаторска с глъбинните си отражения и спецификата си. Тя носи неунищожимото
усещане, че е част от природата. В тая лирика откриваме дълбочина и богатство на
поетичния материал. В лириката на Екатерина Йосифова съжителстват картини от
ежедневната реалност с мистерията, легендата, притчата, мига с вечността, посочва
бита и бърза да избяга от неговата нетрайност и времева ограниченост.
В лириката на Екатерина Йосифова отсъства спокойствието, усещаме постоянна
тревожност, няма унесено съзерцание на природата, макар поетесата да притежава силни сетива за нея. Тя не дава израз на спонтанни изблици и изригвания, но
само наглед е спокойна. Дали е назована, или не, тревогата е постоянна, защото
безразличието според лрическата героиня е предателство към хората, към човека.
В поезията на Екатерина Йосифова като че ли преобладават свечеряването, нощите, или времето малко след зазоряване, където все още се усещат и личат следите на нощта. Вероятно защото там тайнствата са по-големи, въображението се
развихря в дълбочина, нощта предразполага към вглъбяване, екзистенцилни размишления, по-тревожна е, виждаме повече с вътрешното си око, не ни заслепява
дневната яркост, някак си сме по-мъдри, вглъбени и смирени, над нас е звездното
небе, самотата е по-самотна, по-силно я усещаме, вниманието ни е по-съсредоточено, философските размишления са по-дълбоки, по-силно чувстваме тайнството.
Самотата в нейната лирика понякога е мистична и ние трябва да се домогнем до корените и причиите за нея, за да я разберем и открием. Тя е резултат и на социалната
низост и духовната несъстоятелност на обществото. Като възглед и мотив можем да
определим нейната самота и като „пробив на модерност” (Георг Брандес) в нашата
лирика. А „Пръстта” се опитва да намери отговор на въпроса какво става с човека,
след като Харон го превози през Лета. Животът ни е даден „на заем”, „от небето”.
За преходността на човешкия живот, на земното ни битие главно става въпрос във
„Високо езеро”.
Многозначителни в лириката на Екатерина Йосифова са умишлено съединени
думи в едно цяло, общото им изписване. Така чрез графиката можем да открием
акцентите: „даседърпадасемята”, „вбесявасесмирявасеотчайвасе” от „Вързаният”.
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Това са умишлено съединени оксиморонни словосъчетания, които създават обеми
чрез една разширена чувствителност към противоположни душевни състояния, на
блъскане от едната стена в другата, на търсене на изход в безизходицата и решения
на неразрешимостите на живота.
При Екатерина Йосифова модерността не е маниерна, тя не е външно неорганично привнесена, а е естествен начин на метафорично изразяване. Нейната лирика е
естествено модерна, тя не се мъчи да бъде модерна, защото се стреми да обхване
света в неговата дълбинност, да ни покаже нашия свят в една неочакваност на въздействие и прозрения като философия, като морал, като съпротивление. Поезията
ѝ е модерна и класическа едновременно, впечатлява с оригиналната си лирическа
мисловност. Не е поза на глупостта и лишена от смисъл словесна палячовщина.
Не е поезия от скелети, лишени от плът и кръв, а пълноценна лирика. Тя никога не
симулира в поезията си. Като истински поет се чувства дете на словото. Екатерина
Йосифова използва на пръв поглед познати думи, но неусетно ни въвлича в поетичния първоизговор, в тайните на изначалието, провокира и към разкодиране на
толкова ясното и същевременно в толкова тайнствените си послания. Тази поезия се
опитва да постави мост между действителността на битието и действителността на
литературата. Поетесата не търси ребуси, но за откриването на лиричните смисли,
на поетичните ѝ послания наистина трябват усилия. Но така е при среща с всяко
значително творчество. Това е възможно да се постигне чрез емоцията на мисълта,
чрез разгадаване на образите, чрез осмисляне на метафорите ѝ. Служи си както с
модерен класически стих, така и с класически свободен стих с ритъм. В нейната лирика има един видим пласт, който е по-скоро фон, с който поетесата само маркира
нещата и зад предметите трябва да открем духовните хоризонти и внушения, които
ни смайват със своите обрати и дълбочини.
Тази поетеса не е сред тези авантюристи, които следват експанзията и агресивността на езика. Стреми се да не насилва думите, оставя ги да дишат свободно, но
след като ги подреди и постави по местата им, се убеждаваме, че трябва да са точно
там. В известен смисъл можем да я определим като „педант на формата”.
Идеите и явленията биват уедрени и обобщени до степен на тяхното универсализиране. И всичко това е постигнато заедно със задължителната условност, която
превъща идеята в изкуство. Лириката на Екатерина Йосифова няма високи децибели, тя разчита на внушението на тишината, високият тон и крясъците не ѝ допадат,
просто не са характерни за творческия ѝ натюрел, пък и вероятно за разбиранията й
за поезията и изкуството. „Готовност всеки ден, всеки ден смелост” е оригиналната
полифонична поетична формулировка на Екатерина Йосифова за семейството (”Семейството”), което замества и означава едновременно любов, търпимост, компро-
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миси, разбиране на другия и всички възможни словесни модулации, евфемизми,
израяване на възможното съжителство, което е трудно. Екатерина Йосифова винаги
отива отвъд думите.
В лириката на Екатерина Йосифова отсъстват словесните изригвания, емоцията
е овладяна и осмислена, затова е толкова въздействаща. По парадоксален начин
в поезията си Екатерина Йосифова надвиква тишината с глас, ставайки все по-тих.
Това е една мисловна емоция, не типично женска, женска по мъжки, стоическа, а
не сантиментална, захаросана, лигава, сълзлива и плачлива. В тая поезия няма и
помен от лирична преструвка, няма наподобяване на поезия. Лирическата героиня
не заема позата на съдник, а се стреми да ни пожали (”Метейки пред вратата си”,
„Ти каза” и др.). Много чисто и постигнато стихотворение е „Като за песен”:
Като за песен нареди поета
думи за любов и лесни рими.
С фенер измамен славата все отдалече свети,
а детската душа човешки прости жалби има.
По майка и по вярна обич жалба
и че животът си е май за хляба,
и че единственото огледало
на спомена е вече помътняло,
и тиха скръб по разпиляна младост,
и никога с отровната й сладост...
Поезията? – Принцеса просякиня
с измахнато в прозрения лице.
За сития е изветряло вино.
За гладния е дървено яйце.
Той пролетна луна развя и кърпа бяла,
изгладена от нечия раздяла,
и топли устни и преплетени ръце,
еднаква жажда в другото сърце –
смиреното убежище за тези,
които са дошли и ще изчезнат.
Поезията? Човешките души
в леса на чувствата си боси и невинни,
да ги пожали, да ги утеши
той я повика с детското й име.
В тази великолепна лирична творба Екатерина Йосифова изразява своето разбиране за Поезията.
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Скромно и гордо потесата се определя като:
Преписвачка от мъртви отличници,
крадла от сергиите за думи.
Всички сме преписвачи, важното е от кого преписваме. Всъщност това е метафора на личното творческо Аз и неговото отстояване с цената на всичко. Такава е и Екатерина Йосифова – еталоните и учителите ѝ са сред най-добрите. Много поучително
е „Как се преправят стихотворения”, защото обикновено се развалят.
В поезията си Екатерина Йосифова дава глас на субективните си усещаня и настроения, обогатява стиловото многообразие на националната ни лирика, изгражда
мостове към модерната европейска поезия, с нови разбирания за време и пространство, но и за вътрешната архитектоника на стиха. Това е лирика, сътворена от
поетеса, осенена от впечатляваща художествена дарба. Чрез лириката ѝ можем да
преоткрием истинските значения на думите.
Но една литературна творба трябва да притежава преди всичко литературна и
универсална стойност. Лириката на Екатерина Йосифова се отличава със синкретизъм на художествения метод, със стилистично разнообразие на творческите ракурси и визии. Стиховете ѝ са дневници и картини на нейната душа, понякога в известен
смисъл те се превръщат в нейни мистични събеседници. Ще открием и естетика
на катарзиса, невероятни инвенции на емоционалната мисъл, креативна фантазия,
водеща ни в нови непознати светове. Поезията ѝ е деликатна, нюансирана, неагресивна, тя предпочита да говори чрез езика на мълчанието.
Много говорещи мълчания откриваме в стиховете на Екатерина Йосифова. Нейната поезия предоставя възможности за много тълкувателни прочити и посоки, защото полифонията и недоизказаността са нейни съюзници. Лириката ѝ е богата на
провокации, тъй като тя е ярка поетеса, която ни подарява част от своите мисли,
емоции и субективен свят. Поезията ѝ е приключение на духа, пътешествие към дълбините на пространството и времето и в последна сметка към дълбините на собственото „аз”, едно пътуване към себе си, едно себепреосмисляне, себепреоткриване. В
тишината на нейната лирика чуваме гласа на болката. Поетесата непрекъснато търси. Тя е цялостна, заършена поетеса с монолитно и значимо творческо присъствие в
българската лирика и литература. Нейното творческо хронопространство е единно и
комплексно, затова солидно. Като поетеса Екатерина Йосифова има значение както
преди, така и след Промяната през 1989 година, доказателство за което са нейните
многобройни последователи в поезията. В условията на все по-променливите ценности, на етапи, наситени с драматизъм и радикални трансформации на вкусовете,
светоусещането и естетическите възприемания на хората в условията на все по-усложнени реалности, тя успешно ги превъзмогна със своята поезия.
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ПОЕТ СЪС ЗНАКОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ
(ИВАН ЦАНЕВ НА 80 ГОДИНИ)

В съвременната българска
литература
хронологически
Иван Цанев принадлежи към
поколението, което дебютира
през втората половина на 60-те
и началото на 70-те години на
ХХ век. Той се появи в нашата
лирика, сякаш да потвърди още
веднъж факта, че България винаги е раждала силни поети.
Иван Цанев не само заема водещо място сред поетите от
това поколение, но е и сред емблематичните имена на българската лирика от втората половина на миналия век.
След Далчев, Геров и найпредставителните поети от така
нареченото априлско поколение, Иван Цанев несъмнено е
един по-късен, следващ етап в
традицията на нашата поезия. И
едни от най-силните доказателства за това са стихотворения
като “Накрай света”, “Три гълъба” и редица други, в които водещи са митологическите, културно-историческите
и библейско-притчови мотиви, на основата на които се постигат пребогати поетически внушения, когато поетът е голям и значим талант от величината на Иван
Цанев. Тази линия разшири, задълбочи и доутвърди с почти цялото си творчество
Борис Христов, а в последствие към нея се насочиха и някои от по-младите и наймладите български поети.
В съвременната българска поезия Иван Цанев се откроява с изтьнчената си
душевност, с високата култура на мисълта и с разбирането, че творчеството не
е само биография, а и съдба. Неговият път в изкуството е белязан с болезнено
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преосмисляне, с продължителни мълчания и абсолютен отказ от приспособяване.
Иван Цанев съчетава тънката поетична чувствителност с дълбоките прозрения на
философа. Поетичната визия на Иван Цанев се гради и на пълнотата на напрежението, на драматичното единство на интелектуално и емоционално световъзприемане. Поетът слива противоположни начини н възприемане, слива драматичното и хармоничното чувство. Той е дълбок, чист, чувствителен и силен едновременно поет.
Още дебютната му стихосбирка “Седмица”/1968г./ очертава най-характерните
особености на поетичния му профил и се откроява със специфичната си Иван-Цанева лирична атмосфера на топлота, активна доброта и нежност. Дори в драматичното стихотворение “Отсъствие от къщи” въпреки тъжното настроение силно
се усеща вярата на поета в завръщането, в спомена за човека и неговото запазено
място, което никой не може да заеме:
Когато много седмици те няма във стаята ти
– о, тогава тя е една студена, празна и голяма,
неозвучена от будилник стая.
Над масата не се навежда никой
и е отвикнал молива да пише
цигара не дими във пепелника,
а столът, щом те няма, е излишен.
Много топлота и лирическа непосредственост излъчва поезията на Иван Цанев.
Защото не само болката, но и пълнокръвието на чувството е белегът, който говори,
че и при трагизъм на вътрешната ситуация има нещо по-голямо, по-силно от трагизма – самата жизненост на преживяванията, човешкият смисъл на преживяното.
Малко са поетите като Иван Цанев, които с такова благоговение обитават пространствата на стиха и го превръщат в свой дом. Поезията за него е последната
възможност, може би, да се променяме и пресъздаваме неизброимо различни
галактики в прегръдката на необятния Космос.
Иван Цанев отдавна знае простата истина – тайната на живота е в начина, по
който мислим, чувстваме и извайваме света. Но в същото време съществува една
неназовима отвъдсетивна реалност до ръба на пределното, която е истинският
Творец. Мнозина наричат тази извънсетивна реалност Бог или Чудо. За Иван Цанев тя е поезията, която преодолява земното притегляне, за да открие неведомата
“пета посока”. Там някъде живее бялата магия на поезията, която провижда как
диша всемирът.
В “Седмица” срещаме и почти всички характерни образи-символи в поезията
на Иван Цанев – Слънцето, Водата, Къщата и т.н. Както, струва ми се, и неговите
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символни средоточия – Щурецът и Пчелата. Но лично аз смятам и съм убеден, че
предпочитан, любим и обобщаващ символ за тоя поет е ДЪРВОТО:
Дърво – тъй стройна
плът на мисълта ми!
В първата му стихосбирка сe oчертава и отношението на Иван Цанев към природата. Тоя поет притежава невероятни и изумителни сетива и перо на художник,
вродено чувство за природа. Някакво подсъзнателно усещане за много далечна
връзка на човека с мирозданието и вечността излъчва неговата лирика. При Иван
Цанев тази близост се превръща в естетическа позиция, чиито основи са в сливането на живот и поезия, в един модерен израз на преодоляване на литературността. Сетивното тук се превръща в поезия. Увеличил се е теренът на болката в
драматичното сгъстяване, но едновременно с това се разширява и философскоестетическата и жизнена основа на скритото примирение със себе си и света и
едно разширено съзнание за различните измерения на съществуващото.
Екзистенциалните теми са намерили художествен израз в неговите стихове: в
тях става дума за великото, надеждата и вярата, изморената самота, сливането
и отдръпването от природата. В тях се отразява стремежът на съвременния свят
към откриване основите на живота, на началото и същността на самото явление
живот, и на човешките взаимоотношения. Това е неговият свят – уютен, топъл и
светъл, намиращ се под слънцето и в същото време болезнено реален и суров.
Винаги ме е удивлявало и съм усещал способностите на тоя поет да общува с
хората, начинът му да ги приобщи към своя мир и да ги накара да се почувстват
стойностни и част от него.
Иван Цанев е майстор на промяната във вътрешния ритъм и динамика на лиричната творба. Често стихотворенията му на пръв поглед сякаш започват малко
статично, по-студено, повече констатиращо. Постепенно и неусетно обаче се динамизират, напрежението нараства, чувството пробива привидната кора на ‘’безразличието’’.
Това е един спонтанен и дълбок автор, физиомомичен, емоционален, образен
и мисловен, с категорична позиция и ярка багра. Поезията му е естествена и земна, нещо първично, сочно и автентично я кърми със силните сокове на живота и
делника на хората. Тая поезия никога не е дестилирана, безцветна и безвкусна,
макар много често да е горчива. Нещо я извисява над фактите и явленията на
деня, за да бъде тя съвременна, актуална, мащабна. Иван Цанев не заема пози, а
ни говори топло, сърдечно, човешки.
Лириката на Иван Цанев доказва, че поезията отваря съзнанието ни към неща,
които не могат да бъдат научени от други източници. Тя ни говори на език, разли-
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чен от всеки друг и по този начин ни сближава с такива страни на нашия живот и
обкръжение, на вътрешния и външния ни свят, до които не бихме имали достъп,
ако поезията не съществуваше.
Безспорни са постиженията на Иван Цанев в кратките лирични форми. Прекрасна е лирико-философската миниатюра “Водопад”:
Във всяка твоя капка
слънце свети.
Вода, най-бистър дял ти отреди съдбата!
Превърната на прах, тук ти докрай усети
разпадането
болката
и свободата.
Това е пределно изчистена лирическа импресия, в която философското внушение е постигнато чрез перфектна поетическа форма. В този лирически къс музика,
четка на художник и слово са си подали ръка, за да ни внушат усещанията и чувството за истинска свобода, идваща сякаш и постижима само със смъртта. Това
стихотворение е бисер, отломък от сърцето, намерен по мисловен път. И ако има
хора и по другите планети, те ще го разберат като зряла мисъл, като поезия и дълбочина. Впечатляваща е виртуозността на Иван-Цаневия стих и пиететът му към
формата. Но виртуозността при него никога не се превръща във фокусничество.
Лириката на тоя поет ни отправя към малко познатото автентично художествено явление, което крие трайни художествени стойности. И ако изкуството на поетичната реалност не се радва и не ще се радва на шумен успех и известност, то е
защото те не са търсени от самите подобни поети, не отговаря на тяхната същност,
която е чужда на временните псевдомодернистични и псевдоартистични увлечения.
Стиховете Иван Цанев са брилятно шлифовани – тук няма излишна дума или
неясен образ. Което няма нищо общо с елементарното или мъгляво неясното.
Янош Лафицки казва: “Единствената що-годе категория “постмодернизъм”, вече
е тълкувана по толкова различни начини, че има хиляди значения и точно затова
нито едно от тях не е валидно. За мен най-симпатичните поети са тези, които по
някакъв начин доближават гласовете си до човешката реч.” Именно това е постигнал във “Водопад”, пък и в цялата си поезия Иван Цанев. Прави впечатление
изящната афористичност на всяка творба. Амбицията на тоя поет е да задържи поезията там, където си е нейното истинско място – далеч от интелектуалните игри и
превземки. Със своята поезия Иван Цанев изразява метафорично човешките емоции. В неговата поетическа рефлексия природата оживява чрез метафориката на
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събудените в съзнанието изживявания и представи. Тази поезия е великолепна с
богатата си асоциативност. Особената сетивност на тоя поет демонстрира стремежа на сетивата да прозрат и постигат свръхсетивното. Като преодоляват предметната застиналост и статика на света, те търсят хармония в Космоса.
Поезията на Иван Цанев не може да се характеризира като определено ведра. Тя е от онези четива, към които посягаме, когато сме сами и това ни харесва.
Твърде много философски обобщения съдържат стиховете, за да бъдат възприети
на един дъх. Рядко се среща автор като Иван Цанев, който да съумее да облече
“тялото” на мисълта си в най-точната “дреха”.
Иван Цанев е поет на делничния, на безшумния подвиг, на когото крясъкът е по
природа чужд, помпозността му е противна, биенето по гърдите би го огорчило.
В неговата лирика никъде няма да срещнем тезисни, плакатни стихове. Той не
допуска в строфите си елементраността и веселяшкото викане на ура, при които
изпъква и щръква лекомисленият удивителен знак. Привлекателното в стиховете
на Иван Цанев е това, че те са жизнени отломъци, а не кабинетни композиции,
затова са много устойчиви.
В стихотворенията на Иван Цанев с теми от революционното ни минало отсъстват каквито и да са шаблони, предпоставени и външно привнесени тези със
съмнителна автентичност, прекаленият и отблъскващ патос, патриотарство и зоонационализъм, голите тезиси и декларативност, което определя и силата на въздействие на тези му лирични творби. Тези стихотворения без всякакво съмнение
са извънконюнктурни и са свидетелство за интензивната работа на ума и сърцето
на поета Иван Цанев. Да вземем например такава “опасна” поетична тема като
тази за Апостола, в която безброй автори, и то амбициозни, са се проваляли с
гръм и трясък. Ето го класическото стихотворение “19 февруари, пред паметника
на Левски”:
Плач на траурни гарвани смътно
се надига отново във мене.
Ти си мъртъв.
Живеят безсмъртно
всички болки от стари измени.
Всяка история лее куршуми,
вдига бесилки всяка история,
за да направи
големите думи
непостижими за малките хора.
………………………………………………
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Капе от лампите жълта влага.
Светлината е толкова гъста просто няма
къде да избягаш
от очите на поп Кръстя!
Творбата се докосва до най-стойностните човешки неща. Срещаме се с една
нова висока творческа концепция и конвенция, която не приема безчестието и
баналността на лесните отговори. Това е истинска и голяма поезия, защото стихотворението е станало съдбовно за поета, негова вътрешна същност, неразделна
част от Иван Цанев – премислено, преживяно, преминало през сърцето, кръвта
и поетичното съзнание. В тази лирична творба става дума за отношенията: Историята и Левски – Левски и Историята; Историята и предателите – предателите
и Историята; Историята и ние – ние и Историята; България и Левски – Левски и
България; Левски и ние – ние и Левски; Подвигът и ние – ние и Подвигът; предателството и ние – ние и предателството; и т.н. и т. н. Изброяването на внушенията, бликащи от недрата на това стихотворение, могат да продължат още дълго. Т.е. наблюдаваме един, бих го нарекъл, “монолитен полифонизъм”. Защото в
последна сметка всички тия отношения водят до едно внушение-символ. И то е:
ИДЕАЛЪТ! Няма нищо изненадващо и случайно във факта, че това стихотворение
получава първа награда през 1965 година на Националния конкурс на вестник
„Пулс“ за младежка литература. В журито е Никола Фурнаджиев, който безапелационно му присъжда първа награда. И друг огромен наш национален поет – Иван
Динков – през далечната 1965 година при прегледа на младата поезия публично
изразява възхищението си от тази изключителна поетична творба на съвсем младия тогава Иван Цанев. По-късно Иван Динков сочи стихотворението като пример
за висока поезия в свои книги. “19 февруари, пред паметника на Левски”, заедно
с “Апостолически обърнат сонет” са безспорен и огромен успех както за самия
поет, така и за българската национална поезия, посветена на паметта на Апостола.
Иван Цанев взема от житейския факт и ни повежда към богатото обобщение. Доказателство за това твърдение са и стихотворенията “Паметна плоча”, „Български
тайни” и „Кръв”. Този поет никога не е писал под натиска на обстоятелствата, под
диктовката на времето или под заповедта на конюнктурата.
Поезията на Иван Цанев притежава повече чувство за продължение, за съвест,
за отстояване на идеалите, отколкото показен героизъм, повече стоицизъм и мълчалива твърдост, отколкото куха патетика и поза. В това се състои тяхната сила и
въздействие.
Лириката на Иван Цанев носи и определението “тиха”. Той разбира и знае:
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целта на поезията не е да надвиква крясъците на тълпите, а да изкаже истината
на тишината. Да проникне в дълбините на човешката душа като в дълбините на
смълчания и непознат за нас Космос и да ни докаже, че смисълът на случващото
се извън нас е скрит вътре в самите нас. Поетът ни прави съпричастни на своето
дълго и необикновено пътешествие в пространството и времето на духа.
За онези, които познават творческите търсения на Иван Цанев, няма да е изненадваща посоката на това пътуване към дълбините на човешкия “Аз” с цел да
се открият отговорите на вечните въпроси, “които никой век не разреши”. Но
не може да не бъдат изненадани от дълбочината на философските прозрения,
белязани както от натрупания опит, така и от вече уравновесения лирически “Аз”,
прехвърлил “на попрището жизнено в средата”.
С творчеството си Иван Цанев доказва, че извечните човешки тревоги нямат
нито националност, нито народност. Толкова ли е важно дали Хамлет е датчанин.
Това доказва великолепното му стихотворение ”Почти епитафия” не само със
своя край:
Световен мозък, напрегни се,
днес на последна дума си осъден.
Неистов петмилиарден писък
тресе противоатомните здания:
”Да бъдем или да не бъдем!”
И цялата земя е Дания.
Особено впечатляващ е нравственият императив на тези стихове. Негативните
и позитивните поетични вибрации съжителстват и живо трептят в това стихотворение. Поезията на Иван Цанев е течение на мисли, чувства, усещания във формата на вътрешен монолог, който достига до крайната си форма, до неимоверно
емоционално извисяване.
В по-късен период Иван Цанев публикува сонети, посветени на други творци,
които можем да определим като своеобразни мини-портрети на съответните литератори. Иван Цанев откроява най-същностното и характерното за всеки от тях.
Смисълът на сонета се открива в самото заглавие или в мотото към съответния
сонет. Това са своего рода индиректни разговори, спорове, съгласия, несъгласия
или въпроси към събратя по перо. Длъжни сме да отбележим, че Иван Цанев е
сред най-изтънчените майстори на сонетната форма в българската поезия. Неговите сонети са висока поезия, откъдето и да ги погледнем и оценяваме.
А ето го и поетичният автопортрет на самия Иван Цанев в стихотворението “Роденият поет”:
Ако се бе родил в мравуняк, би живял
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щастливо като в рай за глухонеми –
кой би посегнал там заслужения дял
от общата вглъбена тишина да му отнеме?
………………………………………………………………
Ще сквернословят зад гърба му в хор
с пиянско грачене среднощ ще го измъчват
а сутрин доноси ще чуруликат на ухо
за него словоблудците от кръчмата.
Той мълком ще преглъща злобните сълзи,
неотмъстен ще се прибира вкъщи –
защото заговори ли на техния език,
ще се погуби, няма да е вече същият.
Тук е целият Иван Цанев – добър и непримирим, нежен и суров, милостив и
непрощаващ. Особено характерни за това стихотворение са овладеният гняв, яростта през стиснати зъби. Усещаме както “Фурнаджиевския бяс”, така и лиричната
същност на Иван Цанев.
Връщам се отново на мисълта, че Иван Цанев в известен смисъл реабилитира библейско-притчовата лирика в българската поезия. И то в едно време, когато
стихотворения с подобни мотиви и тематика са нехарактерни, нетипични за българската поезия, в разрез с официално проповядвания атеизъм. В известен смисъл
подобни творби са еретични за периода на създаването си. Такива стихотворения
са „В памет на мъртвия”, „Накрая на света”, „Завръщане от безкрая”, „Три гълъба”.
Лириката на Иван Цанев е поезия на интелектуалната метафоричност, което не
предполага лесно разбиране и общуване с нея. Читателят трябва да има търпението да се приобщи духовно към подобна по-сложна, но и по-стойностна лирика,
защото общуването с нея изисква известни интелектуални и емоционални усилия.
Много силно е усещането за съдбовност, съчетано с космичното, за граничност и
безпределност, за дълбочина и небе. Изведена до библейски интонации, човешката участ не ражда скепсис и нихилизъм, нито безразличие към ценностите и начина, по който живеем и умираме. Космичното, превърнато във вътрешни измерения, не води до краен релативизъм. Затова в края на стихотворението облаците
се вдигат, защото човекът отново е намерил сили да се извиси над злото:
Когато прекрача през къщния праг и усетя
вкуса на сълзата, дъха на милувката скромна,
дано да изгукат и в мене три нежни гласчета
и аз първозданните думи, щастлив, си припомня.
Както и всяка значителна поезия, така и лириката на Иван Цанев съхранява въз-
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можността за различни тълкувания в зависимост от дарбата и школовката на читателя да възприема поезията.
При тоя поет различните уклони на съвременното новаторство - асоциативност, символика, метафорични мостове, интелектуален коментар - се мотивират,
доказват и утвърждават чрез върховната роля на непосредствения чувствен израз, чрез силата на страстта, чрез емоцията, която проговаря за човешките истини. Далечен е пътят на Иван-Цаневата поезия, защото не става за митингово
скандиране и категорично отказва да копира пейзажи.
Поезията на Иван Цанев издържа проверката на времето. Изпитанията на годините показаха, че неговата лирика печели все повече и повече почитатели и
последователи. За талантливите си продължители Иван Цанев написа великолепното си стихотворение “Самоучител”, в което казва, че истинският творец трябва
безкористно и докрай да се раздава на своите “синове”. А наличието на последователи и ученици в изкуството е сред най-сигурните белези за творческа стойност
и значимост. В това отношение Иван Цанев не може да се оплаче.
Иван Цанев има предпочитание към поезията на Далчев, той се чувства от
една поетична раса най-вече с него, тях ги сближава една и съща любов към поетичната реалност. Но Иван Цанев е достатъчно и категорично различим от Далчев. Те и двамата никога не избират крайностите, сякаш не са открито борчески
поети, но всъщност са абсолютно непримирими към действителността. Двамата
създават богато и трайно творчество. Защото водеща при тях е магията на онова,
което витае из поетичния въздух на времето и което банално наричаме традиция
и идеал, или онзи светлинен лъч, който във века на „измите” и на бясното лутане на поетите от абстрактното до фигуративното и обратно, води тези творци до
„Третия път” и те съхраняват видимо и невидимо и създават свой свят, отличителен с ненакърнимата си пластика и духовна цялост на лириката им. Можем да ги
определим като „Поети на поетичната реалност”. Тяхната лирика със своите пластични и духовни откровения придобива измерения на европейска поезия. А Иван
Цанев е сред поетите, които се явяват като „артистична еманация на поетичната
реалност”.
Иван Цанев отдавна вече има незаменимо място в модерната българска поезия. И това място никой не може да му го оспори. Той е сред неколцината ни
съвременни престижни поети и се намира в талвега на днешната ни лирика.

108

MOPE

ВХРИСТОСТЯВАНЕ

80 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЙОЖЕФ УТАШИ

1.
Не, не се чудете: думата е изобретена според унгарската граматика: с приставки или наставки, от съществително може да се
получи глагол или ново съществително.

МАРИН
ГЕОРГИЕВ

2.
На 9 април 2016, простил се с последния ден на 69-та си година, нагазил в първия на 70-тата, записах в дневника си: Днес
навлязох в десетилетието, от което обикновено не се излиза
жив.
Той не успя да го достигне. На 08.09.2010, сряда, се обадих
на Дьордь Арато в Будапеща; от него 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. 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!
С него и двамата от Деветимата трябва да сме се запознали
1976 г. (Кои са Деветимата? Група млади поети, покровителствани от Ласло Наги и почитатели на поезията му; ,,Недостижима земя“ е първата им обща антология, излиза след доста перипетии през 1969 г. с предговор от Ласло Наги в тираж 5000,
изчерпан буквално за часове. През 1982 г., Деветимата издават
,,Недостижима земя II“ (от малцината съм, а може би и единствен притежател у нас на автографите им от това издание).
Но да представя един по един тримата, както ги помня при
запознанството. Уташи, все още лъчезарен, искрящ от чистота
и вяра в мисията си на поет. Все още далеч от изразеното във
,,Ван Гог“ на Николай Кънчев: ,,Да стигаш чак до лудостта, / но
никой да не вярва“. (Все едно – вродена или придобита).
А когато стигна, с чести отивания и завръщания, бе друг: със
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забавени, според мен от лекарствата, движения и говор, леко подпухнал в лице,
натежал, пристъпваше като мечок, имах го за тромав унгарски Буда. Но и преди
и след ,,промяната“, над всичко властваха очите му. Този вторачен, напрегнат да
проникне с еднаква сила в себе си и в околното поглед, понякога отчужден от
всичко, взрян нейде си – мястото на тайните общения, откъдето може би е дошъл…
Поглед, от който и главата му, и целият той светеха и пръскаха сияния! Понякога, неовладял впечатлението си, простодушно изтърсвах: – Ама какви очи имаш!
А той: – От лекарствата е…
Вървежът му – леко разкрачен с чести и ситни стъпки; късите му, над глезените дънкови панталони, унгарско производство (а аз си купувах маркови, от представителните им магазини в Будапеща, с оригинален етикет Врангел, вдълбан на
специалната продълговата кожена гайка); сиви, със смачкан фасон са непретенциозните му обувки, явно от евтините. Ержебет, съпругата му, бе учителка, Уташи
– пенсиониран преждевременно по болест. Неизменната цигара между пръстите
му, дори на неподходящи за пушене места – външен знак за потушаване на вътрешни напрежения.
Другият – Ендре Рожа. Оприличих го на унгарски витяз. Може би поради засукания му мустак и едрия му ръст (а жена му, противопоказно: мъничка, тънка,
крехка). Винаги усмихнат, румен, с щедра, раздаваща се душа, сякаш с разперени за прегръдка ръце, дори когато са прибрани. Руменец по бузите му, но не от
изпитото вино, а от младостта. Но те станаха още по-румени, когато ме покани в
стаята си в хотел ,,Балкан“, днешният ,,Шератон“, и извади бутилка ,,Вилани“ – унгарското най-червено!
И Бенедек Киш, с редка брадица и мустаци, слабоват, комуто всички викаха
Бенце; гласът му тих, сговорчив и най-честите му думи, които чувах: персе/разбира се. Или ѝген/да.
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Бенце и Уташи бяха поети на свободна практика, по едно време Бенце наемаше
лозя, гледаше ги, береше ги, наливаше вино и го продаваше – пили сме от бялото
му. Така си допълваше доходите; и неговата жена бе учителка. Този начин на стопанисване и материална издръжка у нас бе непознат. Юхас, в неговия си стил, така
представяше винаря: докато да го продаде – и вече го е изпил… Доказателство, че
те живееха по-бедно от нас, бяха не само унгарската пържола, за която съм разказвал/описал с определението най-дългата пържола в света, (от нея ядоха петима),
но и че винаги, бях ли в Будапеща, те ме канеха на вечеря у дома си, което е поевтино, а гостуваха ли тук, канех ги в писателския ресторант и поръчвах нашироко
и изобилно, това не ми бе финансова щета, дори когато строях частно апартамент.
В икономиката на дефицита липсите са безчет. Сред тях – изборът на подарък.
Такъв бе обичаят тогава – разменяхме си подаръци. Пазя два от Уташи: дървен
съд, приличен на нашенска бъклица, облицован с конска кожа, косъмът ѝ е лъскав
и досега, но и досега не е ясно съдържанието, което е съхранявала: вода, кумис
или легендата за дългия път към завладяване на родината от воините на Арпад.
Пазя и домашно плетена покривчица, хърватска бродерия – съпругата му Ержебет
бе хърватска потомка. Оприличих я на къс от домашно тъканата черга на Унгария,
парче от разпадната цялост. (Донесох я и показах в Будапеща, когато вдовицата ми
връчи наградата за поезия ,,Йожеф Уташи“ – 21.11.2019; живият, отсъствайки, – сякаш беше се изпарил – присъстваше по друг начин). До края на 80-те държавният
монопол бе еднакво силен и в Унгария, и в България. Съдя тъкмо по тези труднонамираеми подаръци. След 1980 в Унгария вече имаше частно предприемачество
в производството, търговията и услугите, почти на всяка крачка се срещаха бутици
и частни ресторанти.
Днес ми е чоглаво, че чак сега показвам тези вещи, а не през 90-те: може би Яна
Генова и Георги Господинов щяха да ги включат в ,,Инвентарна книга на социализма“ (2006) та покрай тях и аз да вляза в историята.
Но тогава всичките си сили хвърлях не в писателството, а във вестника, та писателите, а и младият поет Господинов, да имат свободна трибуна за изява.
3.
Из дневника ми: 15.08.1983
,,Вечеря с Йожеф Уташи: бяхме на една от масите в дъното на ресторанта; зададе се Ивайло Петров и седна при нас; с Уташи вече приключвахме; изпратих
унгарския си приятел до входа на ресторанта и се върнах; насаме с Ивайло се разговорихме, разказах му и за заболяването на унгарския поет, бил се съблякъл гол
на ,,Ваци”, за напрегнатия му поглед: очите му са уголемени, – ще изхвръкнат от
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себе си, – превзели ириса зеници на фона на искрящо бяла, лъскаво порцеланова
склера, искрят с постоянен блясък, вечно усмихнати; разказах всичко това от съчувствие и за да предизвикам съчувствие...
Ивайло: „Той е по-щастлив от нас; лудите са по-щастливи; тях не бива да ги
жалим, защото те се стремят към смъртта, не я осъзнават; а ние обичаме живота
и бягаме, страхуваме се от нея. Завиждам на всички мъртви”.
Тези Ивайлови думи ми прозвучаха цинично за моя нежен приятел!
4.
А защо унгарците?
Сред гъмжилото на тогавашните чуждестранни поети по литературните стъгди
и сборища изборът не беше голям: руснаците, постигнали статут на победители
с милиони жертви, като всички доскорошни плебеи, се държаха нескрито господарски, самооблъщаващи се в блясъка на имперското величие или в царството на
водката; поляците, странно унесени в търсене на някакъв абсолют; чехите, немците – сдържани и като че ли студени; чат-пат се мерваха румънци, още по-рядко – сърби и албанци (в Румъния се запознах с Иван Растегорац и Агим Малла,
настаниха ни на най-долния етаж – викам им: видяхте ли бе, нас винаги ни слагат
в партера на Европа. Та сред тогавашното изобилие с кого да се сближиш, освен с
унгарците: хем европейци, хем и като нас.
Съвсем кът бяха поетите от някоя западноевропейска държава, напр. Финландия – страната на умерения капитализъм.
Един от празниците на поезията през 80-те години бе в Плевен – градът на
руско-българската бойна слава и българо-съветската дружба от векове за векове. Откриването стана в новопостроената, най-голямата според управителя ѝ
книжарница на Балканите. Той зададе най-баналния тогавашен въпрос: – Как се
чувствате като потомци на войските, освободили България от турско робство?
Първо, то е ясно, се обърна към съветските другари поети. Те отговориха като по
вода, дресирани десетилетия в клишираната догма. Но откъде му хрумна да запита финландеца Тармо Манелиус (мотивира се с факта, че и батальон финландци
бе участвал в тази война).
Тармо сбърчи чело, очилата му засвяткаха, нямаше как да не е разбрал отговора на руснаците, знаеше български. Взе да мънка, ами аз, аз като… И изведнъж
изтърси: – По-глупав въпрос от този не ми е задаван!
Знаех, че е поет и преводач по свое повеление, а по професия пощенски чиновник. Като поет може би бе лаик, но като свободомислие – велик. Пищните
банкети за държавна сметка и щедрото височайшо внимание не бяха го заслепи-
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ли дотам, че да достигне до имперското скудоумие.
Нищо не ни оставаше с Уташи, представител на писателския съюз на Унгария,
освен да отскочим до село, то е само на 13 километра от града, запознах го с майка си и баща си; посрещнаха го като син; майка ми бе милозлива, сълзливо-милостива, разплакваше се и от най-малкото, раздаваше се на всички онеправдани
от съдбата, а Уташи бе сирак, горкият! Бе изгубил и момчето си. Бе сам-самин с
поезията и съпругата си.
Затворени от преградата на Желязната завеса, подмятани от първата миграционна вълна на социализма между селото и града, родителите ми току-що бяха
изхвърлени като водорасли отново на селския бряг. Същият, на който сега по същия начин съхнем и ние след емиграционните вълни на прелелия се в капитализъм, самопровалил се социализъм и свободното движение на стоки и хора.
5.
Чак през юни 1982 година моят крак стъпи в Будапеща и я обикнах мигновено.
Както бях обикнал преди това унгарците.
Четях и изучавах града като трудна, но увлекателна книга, исках да я разбера
сам. Първом пешком, после с метрото. В началото броях спирките до целта, после
знаех: изпълзеше ли мотрисата на светло, значи съм в квартала на Йошката, панелният Люлин на Будапеща. Там, в покрайнините, той ме чакаше, вземахме тролея
и след две спирки вече се провирахме между студените бетонни правоъгълници
на социализма, после асансьорът, площадката на VII-и етаж и ето ни в дома му.
Трапезата бе в хола, а кабинетът му – в кухнята; сега тя бе възвърнала древното си
предназначение и излъхваше ароматите на унгарско-българския апетит. Виното
искри, разлива се и се долива, домакинът пуска на грамофона унгарски фолклор.
Една от песните ме изправи на пръсти, прищя ми се да ми проговори. Преведи ми,
помолих го, поне един стих: – ,,Онзи, който иска да стане гайдар, трябва да слезе
в ада“...
Адът имал девет кръга. Наистина ли?
Ето неговият:
Кръг тридесет и осми
жив в огъня ме хвърли;
в четиристия мозъкът ми,
гори сред пламък зъл …
Изгълтах тонове лекарства ,
но не минава болестта;
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без сън от нея светя,
а сън не знае тя.
От ада идвам. И – пак в ада.
Изгарям като стрък.
Мен клада ми е адът
с безкрайния си кръг.
Като в дома, затворен
съм в лудницата аз
и ни ръка подават,
ни чуват моя глас… (мой превод)
Адът бил в Оркуса… Дали?
Неговият бе в Етера, поел нагоре от VII-ия етаж.
И сто да бяха – не можеха да го възпрат!
6.
Той беше непосредствен като дете. Наскоро Кадийски ми припомни как е
,,превеждал“ на български мястото на четиридесетте си кръга: – Бях в къщата на
идиота.
7.
Иван Цанев, наложил се чисто естетически сред съпоколенците, бе безспорен
авторитет за качество. Той издаваше сертификата кой е Да и кое Не. Тази му позиция бе обезпечена и с ключов пост – завеждащ отдел поезия на сп. ,,Пламък“.
В ония години това бе от голямо значение; то е равнозначно на днешно обменно
бюро, бе една от важните литературни борси, в пъти повече, отколкото сега. Сходството по възраст, дипломатическите умения и лидерски качества на Иван, способността му изтънко да работи за себе си и за ония, които смяташе за талантливи
(но чрез тях – и пак за себе си, което всъщност е нормално) – всичко това вкупом
се трансформираше във влияние на Иван и върху Уташи (по-късно и върху Сонди). Но по време на запознанството ни с унгарците Иван (с пет години по-голям),
Кънчев (с две по пет) и аз бяхме силно сплотени от общата кауза за отстояване на
художествеността в поезията. Иван и Николай бяха ,,напред с материала“: в антологията на младата унгарска поезия ,,Небесни огньове“ (1978) бяха превели по
двама от поетите (препрочетох Кънчевите, смятам ги за небрежни), а съпругите
им – Ф. Филкова – двама, Малина Томова – един. Издаването на антологията бе
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и повод за едва ли не нашествие на повечето от участниците. Покрай Иван и Николай и аз се запознах, и сближих с някои от тях, в ония години жаден да се уча,
развивам и изявявам.
Никога не съм усетил и нотка на съперничество; както при естествения подбор,
унгарците признаваха първенството на Уташи, така го усещах тогава, а сега съм
убеден окончателно че е било; като човеци те бяха по-добри от нас.
Будапеща, 2000 – годината на последния ми автограф от Уташи (,,На Марин Георгиев с благодарност за стиховете, с приятелска прегръдка: Йожеф Уташи – 6 октомври 2000“.), видяхме се на ,,Ваци“ и той внезапно ме запита защо съм се скарал
с Иван Цанев. Какво да кажа? Направих същото – на въпроса отговорих с въпрос:
– А аз да съм ти казвал нещо?! Никога повече не сме говорили по тази тема. Уташи
бе наивен и доверчив, нямаше как да схване нашите български работи. (След като
Иван и Кънчев ,,си сритаха конете“, Кънчев отпадна от предпочитания списък за
износ на наши поети в Унгария; негова книга бе издадена чак 2009 г., – две години
след смъртта му. Допускам, че не е било и без дипломатичната намеса на преданата му Федя Филкова).
Както се вижда от автографа на Уташи, оплакването на Иван не промени отношението му към мен. Нито пък на Бенедик Киш, който ми зададе същия въпрос и
получи същия отговор. Той не само е превел най-много мои неща, но и продължи
да ме превежда
И наивността, и доверчивостта, и лудостта са Божи дарове, преизпълнени с
добродетелност. За разлика от разума, стремящ се към нея.
8.
Само в Унгария можеше да видиш истинския лик на братушките: всеки път, когато ме вземаха от летището с колата на Българския културен център, все имаше
кой да ми покаже раните от съветските снаряди и куршуми по сградите; колкото
и усърдно да ги лекуваха – следите от 1956 оставаха. И две-три произнесени български думи стигаха да се смени унгарската любезност с нежелание да те упътят
– унгарците не различаваха българския от руския. А тръгнех ли по пътищата на
Унгария, все отнякъде ще изскочат камионите на съветските войски и ще проточат
колоната си с обилен тъмнозелен цвят: започваше поредната редовна маневра
за сплашване и надзираване. Ежедневното окупационно присъствие поддържаше
във форма националния дух на унгарците. (Контрастът ме връщаше у нас: бяхме
толкова сервилни, че дори метрополията извръщаше гнусливо глава от раболепието ни да ѝ станем сърепублика!).
Най-добрият приятел и сподвижник на Уташи от последните двайсет години
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от живота му, поетът Геза Лека свидетелства за онова време така: ,,В началото си
кариерата му бе принудително прекъсната след излизането на първата му книга
през 1969, защото комунистическата културна политика нарочно забави с десет
години по-нататъшното му развитие, а той, разбира се, не беше склонен на никакъв компромис с властта, не спираше и не спираше да говори своето в такива
силни стихове като:
и ето, кипва дори солената кръв,
тренира с мен терорът.
Цензорите го следяха, като че трябваше да защитават единствената спасителна идеология от духовна детонация, разтърсваща цялата страна. До какъв по-различен край би могло да доведе това – получи нервна криза, от чието неизлечимо
въздействие за жалост до края на живота си не успя да се освободи.“
Бил съм на вълка в устата: в ,,Пулс" и ,,Литературен фронт" и знам за какво говоря. Тайните служби слухтяха и се взираха от всяко кьоше, бъркаха в съкровението
и подменяха истината. Няма никога да се помиря с тях. Защото пречат на естествения процес! Предишните цензори са днешни мощни издатели. Те ни мъчеха, и
продължават да ни мъчат, те модерираха преди и модерират и сега живота ни. И
това не е поплак на параноик! Искат да плеснем ръце и да се прегърнем, все едно
нищо не е било и пак да замелим заедно брашно. Не мога да го направя; не мога
да забравя; все още от-тук от-там се връзват двата края и не е наложително да се
мешаш с тях. Единствената ми възможност за протест е личната ми лустрация. Но
малцина го сторват. Повечето се изживяват като либерали, сякаш нищо не е било
и чакат пак други – депутати, държава да им свършат работата! Трябвало да приемат закон! Заради авторската си суета и за да ги броят за писатели, легитимират
като демократи бившите номенклатурчици и ченгета.
9.
И Уташи, и Бенедек Киш, и Ендре Рожа, и Миклош Вереш, и Ищван Бака, по
примера на Л. Наги дойдоха в България да учат езика още в 1976 г. Бяха смаяни от
Родопите (със задължителния Смолян) и възхитени от морето с емблематичната
Варна. По-късно Уташи ще каже, че България го зарежда с биологически оптимизъм.
А с какво мен – Унгария?
Никоя друга страна от източния блок не е близала толкова дълго и болезнено раните си от Трианонския договор. Нямаше как да не разбера какво означава стихът ,,Не цяло отечество – имаме половина“ от стихотворението на Уташи,
което преведох и публикувах в ,,Пулс“; мина през бдителната цензура, защото не

116

MOPE

се досещаха за какво става дума. Никъде другаде не се ровеха така надълбоко в
историята си. От антологията на унгарската поезия ме привлече стихотворението
,,Есента на Сечени“ и когато видях в една от градинките на Будапеща паметника
му, заинтересувах се кой е. Така разбрах, че има свои двойници и у нас – Гаврил
Кръстевич, борците за църковна независимост, т. нар. просветители и стигнах до
голямата антитеза революционери – еволюционисти и питането кой е по-полезен
за Отечеството. Виждайки различното – разбирах общото. Само че те ги тачеха, а
ние ги класифицирахме или като предатели или, ако ги споменавахме, бе от немай къде и то с пренебрежение и негативна оценка.
В корените на тяхното образование са вградени класическите принципи (найстарият им университет е основан 1367 г.), християнските ценности са част от културата, човекът е пристегнат от пояса на дисциплиниращия католицизъм. Може
би защото съм Овен, целеустремеността ми предпочита реда, организираността,
правилата (освен ония, които нарушавам), а унгарците пък харесват нашето простодушие, липса на йерархия и пъстър хаос.
Чрез тях можех да се видя отстрани през един рационален поглед!
Унгарците ме научиха на точност. Продължавам да съм точен, дори когато те
не са, защото ние се европеизираме като балканизираме Европа, включително и
Унгария.
10.
Това го пиша, защото няма къде да го кажа.
Два пъти се опитах да стана държавен служител та в дейността си да приложа
опита си на частник, което за мен означава да си вълк единак. И двата пъти ме
отрязаха. (Струва ми се, че усилията на Кирил Петков и Асен Василев са и за това:
държавата да облекчи условията за частния бизнес, като в държавното управление се въведе и елементи от управленската му технология).
Когато съставителят, преводачът и автора на послеслова на книгата ми на унгарски ,,Някой гледа“ Дьорд Арато ме заведе в издателство „Magyar Napló“ да си
получа хонорара – (да, в Унгария и хонорар дават за написаното!) – първата ми
работа бе да разуча как е при тях. Директорът на издателството на Съюза на унгарските писатели бе млад човек. При това не пишеше. Рекох направо да хвана бика
за рогата: попитах го какво е съотношението между приходите от продадените
книги и от спонсорството. 5 към 1, в полза на донорството, отговори ми. Главният
донор е държавата. Благодарение на този подход в Унгария има над 90 издания
за литература. (От ,,Път през годините“ на К. Константинов научих, че в България
по време на трите войни 1912 – 1919 е имало над 40 такива издания). Като има
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издания, има и литературен живот, няма монополизъм и доминация на определен критерий или личности, изживяващи се като началници по качеството, има
конкуренция и естествено дишане на литературния процес. Фондация ,,Йожеф
Уташи“, чиято награда получих, е на един от многото литературните кръгове, гравитиращ около списание ,,Хител“, а паричната ѝ стойност бе доброволно събрана
от писателите.
Давам тези сведения заради ония наши колеги, които имат желание за промяна, но нямат предприемачески, а само теоретически опит за онова, което трябва
да се направи.
11.
Миналото май има значение само за тези, които са го изживели.
Всеки ден се изхвърлят, и зариват, милиони човешки трупове, а с тях – спомените, идеите и книгите им.
Само ословесената памет е възкресителния гроб!
12.
Така, както в поезията на различни поети от едно и също десетилетие има общи
места, така е и в историята на народите. Завихрени от невидими сили, стават скачени съдове. Да си припомним вълната от национални революции с началната
1848, (другото ѝ име е пролетта на народите), родили националните държави,
разлив на последните вълни е и Априлското въстание.
Ами 60-те! Те разчупиха с бунта си еднакво запада и изтока, разкрепостиха
ги духовно и политически. Кенеди и Хрушчов в политиката и плеядата съветски
поети – Евтушенко, Вознесенски, а у нас К. Павлов, Н. Кънчев, цялата колода от даровити поети, заклеймени после като априлски, В. Попов, Й. Радичков, Ив. Петров
в прозата, Цв. Стоянов, Т. Жечев, Кр. Куюмджиев в критиката…
А 80-те – с Рейгън, Горбачов, Кол, Тачър…
Изглежда Господ подбира периодически със звезден лъч стадото си, подкарва
го с безплътната си тояга по предначертаните пътеки, за да го заведе на ново тучно пасбище.
Случайността не е ли закономерност и нашите срещи и действия не са ли предопределеност? Дадено ни е само да се стараем, да усърдстваме в постигане на
онова, което същността и интуицията ни подсказват, макар накрая да се оказва,
че те са предвидени!
Избираме, или избраното от нас е предварително избрано?
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13.
Самият Бог посява мислите в главите ни, за да видим изумени в един миг, че
са едни и същи в мнозина още съвременници и то извън пределите на една или
друга държава.
Общите мисли, теми, идеи и мотиви са като семена, понесени от вятъра, могат
да поникнат едновременно навсякъде.
14.
Доста, включително и формални, бяха нещата които затвърдиха монопола на
Иван с унгарците и приятелството му с Уташи: родени са в една и съща година
(1941), пак в една и съща са издали първите си книги (1968), Иван пръв го превежда и представя в антологията ,,Небесни огньове“. Смятам, че закономерно имаха
най-доброто приятелство!
Освен тези сходства, външно биографични, има и други, на литературно-художествено равнище, и те са по-съществени.
САМО ОТ ЧИСТИЯ ИЗВОР! САМО ОТ ЧИСТИЯ ИЗВОР!
Това беше лайтмотивът-рефрен на баладата на Уташи ,,Като елените“, която навремето превеждах.
(Щом толкова се държи на едно нещо да Го ИМА, то това значи, че Го НЯМА!)
Неволно се сещам за следните 8 стиха от някогашното стихотворение на Иван
Цанев ,,Пиринско езеро“:
Като дива елтепска звезда,
като бялата сянка на вятър –
тъй висока и ясна вода
във зенита на краткото лято!
И далече от всички лъжи,
своя бистър живот тя живее.
Надвесете се. Ще издържи
само погледът чист като нея.
Смисълът на чистотата и у нашия, и унгарския поет е нравствен – новото знаме
на 60-те и 70-те години. (Поетът да е нравствена личност, е основната теза в манифеста на деветимата в сборника им ,,Недостижима земя“ – 1969, у нас по същото
време същото стремление в поезията е формулирано от критиката като нравствен
максимализъм). И Цанев, и Уташи дишат един и същ въздух на времето: започнала е необратимата ерозия на проповядваните от комунистите ценности. Практиката е опровергала теорията, действителността – идеологията.
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1944 – 1945 са гранични години и за унгарци, и за българи: след повсеместната
съветизация на селото едно съсловие стана безпризорно и потомците му нямаха
друг изход от реалността освен иреалността – един от двойниците ѝ е поезията.
Ето и други единосъщи мотиви:
Така
ще ме прегърнеш,
че чак и клетките ще ме болят. (Уташи)
(Бих го превел: че чак клетките ми ще изпукат.)
А при опасност аз не в гнездото –
чак в яйцето ще се скрия. (Николай Кънчев)
Или:
Но фантазия ми липсва,
в хумус моят стих кълни. (Уташи)
-------Хляб за гърлото, билки за раните
зреят могъщо и светло в земята,
защото тя е, която храни
корените на чудесата. (И. Цанев)
Различна е само мотивацията, за да се стигне до еднаквото обобщение.
При Уташи тя е по-универсална и дори парадоксална:
Пиша за онова, което го няма!
Защото може да го има. Може!
Научи ме на това хамута:
което го има е обич по принуда.
При Цанев е подробно обоснована, описателно и последователно изразена,
типично по български:
Там където с въображение не се достига,
се отива с просто вървене.
И най-пъстрият сън, и най-странната книга
не са по-хубави от нещата обикновени.
Ние се боим от скоковете на мисълта и въображението, с едно-две или три
изключения: Николай Кънчев, Константин Павлов и донякъде Любомир Левчев.
(Не мислете, че изключвам себе си от ,,българския модел“ – напротив – и с
двата крака съм вътре).
А който търси нещата в чистия им, абсолютен вид, да ходи да дестилира вода!
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15.
12.11.2021. Събудих се в 03.10. Не можех да заспя и за да не си губя времето –
започнах този текст. А сега – 08.12. имам усещането, че никога няма да го завърша:
хем удължава, хем скъсява живота ми. Кога ще спрат да извират спомени, състояния, мисли; все не става и не става: идват все нови и нови...
А как ми се иска да спрат, да скръстя ръце и най-после да се отърва от него. Да
мина на друг. Препълнен съм до гуша, не, направо съм задръстен с минал живот,
впечатления, идеи и намерения и кога, кога ще стигна до тях?!
Камилско яйце да мътех – по-рано щях да го излюпя.
16.
Ще цитирам пак Геза Лека: ,,Бащата на Йошка загина през Втората световна
война, той намери смъртта си далеч от родината в снежните полета на Беларус,
близо до Минск. Затова не са могли да му останат никакви лични спомени, само
мъчително, съпровождащо го през целия му живот усещане за липса, което е една
от най-важните линии в поезията му и една от най-често цитираните мисли от което звучи до днес в ушите ми:
За загиналия герой е сватосана майка ми.
Утробата ѝ е морга на любовта.“
Липса, травмирала го още в детството, когато връстниците му вървят подали
ръце на бащите си, (,,а аз няма на кого да дам ръка / аз нямам никого на този свят,
/при който да се прислоня“) го довежда до проклятието към Бога ,,Дано да пукнеш“ от стихотворението му ,,Среднощни сватбари“. Предполагам, че то е тежък
кощунствен шамар и авторски грях за мисленето на католика. Бунт, който поетът
жестоко ще изкупи: обезбащеният син-сирак, вече баща, става баща без син.
Помня, и виждам, момчето му, в първите години на юношеството му; по унгарски може да се каже ,,тъкмо започнало да се юношее”; бе русоляво, нервно напрегнато момче, слабичко, стеснително, обременено като всяко дете на поет. Бяха
избили и първите пъпки по лицето му – предзнаменование, че става мъжле. Възхитителната бащина обич, дори най-възхитителната, не може да спаси от смъртта
и най-скъпия син, посегне ли към него. И утробата отново е морга на любовта: ,,В
ласка бихме се сгушили двама, / но синът ни: / зове изпод земята.“
Дори и една от тези причини стига да полудееш, защото в тях е кодиран несправедливото устройство на живота и света!
17.
Тротоарът в близост до площада Вьорьошмарти, там, на спирката на първото
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метро в Европа, завършено в годината на Априлското ни въстание. Уташи и Бенце ме изпращат. Чакаме да се зададе мотрисата на първата метролиния, а аз се
молех да се забави: Уташи се наслаждава на фонетиката на думата, разглобява я
на по-малки съставки или ѝ придава нови смисли, прибавяйки или отнемайки ѝ
някоя гласна. Непокътната е мелодията на гласа му, мека, звучна от О-то и Л-то, от
Е-то и Ч-то, когато си играе със словосъчетанието гол голеничък; обръща го насамнатам, размножава го в нови и все нови производни, залива се в добродушен,
звънлив смях; Бенце ги повтаря, а аз слушам стихнало-усмихнат. Там съм, слух и
глед, в тези мигове на опиянение от словоиграта, в която два езика и трима души
стават един; двама от тримата все още сме живи, но и когато ни няма, тази сцена,
завършена до последния звук, няма как да не е все такава, няма как да не блуждае из времето и пространството, непринадлежаща никому, освен на склада на
човешките мисли и чувства – вселенската вечност.
Случката е преддверие към играта на думи при Уташи, по-скоро една дума,
прочетена обратно: АВЕ – ЕВА; ИРНИ – ИНРИ.
Да пиша, да се пише, да пишеш, или пишѝ е ÍRNI, а Христос е INRI (Jesos ot
Nazaret, Kral na Judeite), но то е и INRI, прочетено отзад напред. (ÍRNI първо е найкраткото стихотворение анаграма на поета, после – четирите букви, вдълбани в
надгробния му черен мрамор).
Каква проста технически, като на игра, но смислово гениална находка! Тя е
предопределена от целия живот и съдба на откривателя. Да я постигнеш, трябва христосовското да е заложено в теб! Не от думата – от буквите не може да се
изтръгне повече. Уташи се е саморазшифровал, самопрозрял се е, предварил е в
Слово Съдбата си, преди тя да извърши последното си действие.
Останало ѝ е само формалният ритуал.
18.
У всеки голям поет има няколко основни понятия, които с времето разширяват смисъла си, превръщат се в метафора, зад която е кодирана философията на
автора.
При Уташи са: бащата, синът, родината, майката – слънчогледоволика, съпругата – скръбнолика, сиракът – от конкретен, въздигна до метафизичен – звезден,
вселенски сирак, песента = писането = Христос = Словото. Бащата става Бог Отец,
синът – Синът Божи! А в началото и в края е Словото!
19.
Едно е да приемеш, че някой е голям поет, защото всички така казват, друго да
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разбереш, че Е и защо Е.
Стихът на Уташи – пряк, прям, експресивен, със скорост и блясък на светкавица!
Най-банализираното средство – искреността, става за него основно, възродено за
покоряващо въздействие. Човешкото сърце е безсилно пред силата ѝ!
А метафорите му: парадоксалните – тишината звънлива, езерото – в пожари,
безсмъртие в смъртта ни ще покълне; мащабните: върхът на планината – кула,
а със слънцето отгоре ѝ – ,,точка алена“, е ,,обърнат знак възклицателен“, ,,езичник, християнин ли, разпнат си ти на кръстчето на снайперистката пушка,,; или
приказно-фолклорните: небето е ,,златна писменост“, среднощ в него ,,звездите
са насядали на песни“; или заредените със скрита енергия: полата на любимата е
обърнато ,,пламтящо лале“ – не е ли това и викът на пола, откриващ инстинктивно
жената в буйнокръвната младост?!
Но това не са нарочни, умозрителни, самоцелни метафори, те са резултат на
наблюдение и усещане и затова са неподражаеми и трайни.
Дързостта му при образа и метафората според мен идва и от Атила Йожеф. Възторжен младеж, Уташи ги е пръскал със звучна лекота! Той изобретява своя, нова
синтетична метафора. Неговите стихове са като извикани от дъното на съществото
му мелодии и в тях присвяткват бисерите на мъдростта. Те са с отворен край. Всеки може да притури и личния си опит, подсетен от поетовия.
20.
Те превеждаха нас, ние – тях, и за никакво чуждестранно признание не става
дума. Най-лесното е да те преведат в чужбина. Най-трудното – да те възприемат и
оценят. Но там. Второто говори дали имаш стойност, вписваш ли се с нещо в чуждата литературна култура.
Александър Миланов, Иван Бориславов, Иван Цанев направиха най-добрите
преводи на Уташи, не ги степенувам (не е моя работа да оценявам моите, самооценката е патент на Пламен Дойнов в пространните му трудове за поезията на
90-те години).
Чел съм преводи на по-млади колеги, които нямат понятие от стихосложението. А и не смятат, че трябва да се спазва. Днес формата е разколебана, позволено
е всичко. И нека да е така, щом е така. Но ако оригиналът е в класически стих, при
превода това трябва да се спазва. Знаенето на езици не е достатъчно знаене, за да
направиш добър превод. Трябва да познаваш достиженията на родната поезия в
най-добрите ѝ образци, да ги владееш, за да можеш да използваш ресурса ѝ.
Достатъчен е примерът на Вазов и Багряна при превода им на Петьофи.
Този подход усложнява ретранслацията, но максимално доближава първооб-
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раза. Дори в такъв отдалечен език като унгарския. В превода печелиш едно, а
губиш друго, като печалбата винаги трябва да превишава загубата. Днес литературното ведро прелива от неумения: своенравен, различен за всеки куплет, а понякога и стих, ритъм, приблизителни или налучкани ,,рими“. Аматьорство, поради
неграмотност, всезнаеща незнайщина.
В превода сме учени да спазваме формата на оригинала, конвенцията, в която
сме влезли, а не да я нарушаваме както и когато ни скимне; както Путин договорите: подпише ги, пък после завърта еднолично крана.
При преводите на Уташи зад българските думи, зад българската версия напира
да изкрещи оригиналът, усещам езиковите извивки, фонетичния писък на гласните и съгласните, музиката и неравноделния ритъм на унгарския език. Като при
Барток. Мощта на оригинала, смислово и музикално, е събрана като в новопоникналото, набъбнало връхче на растението напролет – сгъстеният вид на заложеното в корените бъдещо разкошество на формите и плодовете!
Сигурен съм че, подтикнато от идеята, при Уташи стихотворението първо е избликвало като музика. Доказателство?
ДИРИДОН
Мравка ме полази, дъха на разгон:
диридон-дондири-диридон!
Цветето тресе го нежна треска,
дружка си помами за нощеска,
а осата зажужука в унисон.
Сластно се здрачава, щръква клон:
диридон-дондири-диридон!
На жените зрели сладки са зърната,
шаващи гърдите, клопки в тъмнината
са бедрата за извечния нагон.
Дондири-диридон-дондири:
Всеки половинката си дири!
Диридон-дондири-диридон:
съешават се с любовен стон.
(превод Иван Цанев)
Музикалният ключ, словоизобретателството… Тъкмо поради тях стихотворението е трудно преводимо.
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Вероятно трябва да си голям майстор, за да създадеш в чужд език втора реалност на оригинала.
Може би няма непреводими неща? А може би няма преводими?
Инак защо е казано: Камъкът си тежи на мястото!!!
И все пак – някои успяват!
21.
Цялата поезия на Уташи повтаря в слово житейската му биография, развитието
на душевността му, идеите му са вкоренени в биографията му.
Инак би ли написал:
Стихът не се измисля,
на живо се живее.
Започнал от идилията – стига да апокалипсиса – персоналният му Армагедон.
Ето и част от стихотворната хроника на този път:
МОЯТА ЗЕМЯ
Това е моята земя,
минирана с картофи.
От нея се откъсва
и стремително полита
цветче от тиква –
истинска оранжева заря
за бръмбарите,
за пчелите
и осите.
Тук макът
е застанал мирно.
Едно плашило е размахало ръце,
командва,
че то предвожда
тази кралска армия.
Те пазят моята земя,
където всеки слънчоглед
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е джобно огледалце
на изгряващото слънце.
Сам виждаш,
генерале, за теб тук място няма.
(превод Иван Бориславов)
ЕСЕНЕН СВЯТ
В памет на Бела Барток и Миклош Радноти
(откъси)
Есента стои пред пианото:
Барток!
-------Бог рибар е –
стръв му е звездица в есенната заран.
-------Скути Майчини! Където кървав траур
и от пара-пушек Пиета създава –
вечното кандило – Лунен канделабър!
Мярка се пиано в тръстиките гъсти.
Полутонове от мамулови клавиши
вятърът изтръгва с побелели пръсти.
В щикова атака – вериги орлови,
взрив на златни и сребърни мостове.
Мелене на кости, носиш мъки
Кроманьонецо Четириръки!
Стадо бикове бронирани – мучи,
сгазва то сестра ти, жена ти просва по очи,
майка ти с рога на плещи мята,
върху Лунния ръб Бог се появява,
на слепците долу изкрещява:
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Гледайте, Европа похищават!
(превод Александър Миланов)
Горчиви са заключенията по залез: ,,Пегас, опасен / и равана, / и галопа е: /
навсякъде / срещу гръдта ти / копие!“ (,,Картина на епохата“, превод Александър
Миланов).
Или:
Въртележката на космоса се върти,
въртейки и мен – не спира.
Очаква, отдавна раззинал врати,
завръщането ми Всемира.
(превод Александър Миланов)
Раззиналият врати Всемир е продължение на друга версия в ,,Да се умре е
прекрасно“ в памет на приятеля му съпоколенец Ендер Рожа:
Затръшна небесните двери,
след теб зазвънтяха звезди.
Ако за Петьофи две неща са достатъчни за живота му тук, на земята – любов и
свобода; ако за любовта би жертвал живота си, а за свободата – любовта и те да се
приемат за негово завещание, при Уташи те търпят корекция: .
За вечността оставям благослов:
Вселена!
Свобода!
Любов! (,,Право на последната дума“, превод Александър Миланов)
От пазач и пълководец на стадо гъски нейде из селските лъки, нейде сред унгарските равнини – до метафизиката на Всемира, от сирак на Втората световна
– до звезден сирак е равнозначно на поредния провал-победа едновременно.
Победа, че от най-ниската точка си стигнал до безкрая и си дал своите отговори
на извечните питания; и провал, защото макар и разрешил за себе си загадката,
тя остава – ,,въпрос, подобен на извит гръбнак“ – костелив, непречупен, стърчаща
кука и за следващите търсачи:
Бог:
наша първа
и последна метафора.
(превод Иван Цанев)
А поетът – победеният непобеден!
22.
Не можеш да не се подчиниш на естествения магнит на унгарската столица
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– крепостта Буда. Свечеряваше и като всеки жаден за откривателства бродник,
налучквах пътя по калдъръма на единствената главна, вдясно ми, излъскани от
прожекторите, се изостряха още по-високи, като наточени мечове, извадени от
ножницата на нощта – куполите на храма Матяш – още едно усилие на човека
да достигне Бога чрез изкуството на материята; бях закрѝлен от стрехите на къщи-дълголетници отпреди 100, 200, 300 и повече години, приели поредните си
нови обитатели. Юни вече е горещ, прозорците са отворени и сякаш да укротят и
разсеят жаркостта, почват вечерните сериали, припламващите светлини на телевизионните екрани прорязваха и разкъсваха тихото кацане на вечерта; екранни
светлини, умножени от стъклата на прозорците и гласове – усилени от тишината,
на непознати ми и незнайни филмови герои. Стана ми мъчно, че чувам и виждам
живот, в който не мога да проникна, не само поради езика.
А нали за обратното бях дошъл.
Не, не се страхувах, че мръкваше и че ще се изгубя. Пламтящите гирлянди на
Пеща бяха в краката ми, а безчетните лампи, окичили мостовете, щяха да ми покажат обратния път. За друго нямах търпение: да разсъмне и да се видя с приятелите си. И да питам. Да питам…
Залезът изостря усещането за антитезите, все едно дали са ден и нощ, вечно и
преходно, родно и чуждо, земя и небе – всички до една от века и до века непоклатими в същността си; нямаше как и поредните временни обитатели на няколковековните къщи да не живеят със съзнанието за трайност и дълговечност.
23.
А не предаваме ли така и ние с неписано завещание къщите на предишния
литературен живот, отстъпвайки ги на щастливите новодомци, без да им теква,
че започват поредното повторение и единственото, което могат да сторят, е да
притурят и те своята лепта към историята.
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Пламен Антов
(1964) е проф . д. н.
в Института за литература към Българската академия
на науките, поет,
писател. Автор на
около 200 научни
статии и на няколко
монографични
изследвания: върху
българския
постмодернизъм (2010,
2016) , Яворов и Ботев (2009) , Емилиян
Станев и Мартин
Хайдегер
(2019–
2021), „До Чикаго и
назад” и „Бай Ганю”
(2021), както и на 13
книги с поезия, разкази и пиеси. Носител на национални
награди за поезия
и драматургия. Пътешественик.

ПЛАМЕН
АНТОВ

ИЗВЕДНЪЖ ТЕЛЕФОНЪТ ИЗЗВЪНЯ1
Високомерието към тривиалното изкуство е също толкова просташко, колкото самото то, че и повече. Естествено е за
онзи, чиято единствена реалност е „високото” изкуство, да се
отнася спокойно и непредубедено към тривиалното именно
като изкуство. Ентусиазираната съпротива е инфантилно, изпълнено с комплекси действие, нелишено от снобизъм, което
практически равнополага онова, срещу което се бунтуваш, с
онова, в чието име се бунтуваш.
***
(продължение) – Духът не се срамува от тялото (си), нито го
мрази, мрази го тесногръдият пуритан, защото само за него то е
смътна, несъзнавана проекция на духа, който му е недостъпен.
Само уязвимото може да бъде уязвено.
***
От един момент насетне изкуството непременно трябва
да стане иронично и това е неговата висша зрялост. Иронията е надмогване на „сложното” и „висшето” чрез връщане към
простото и тривиалното. – От доста време, поне от две-три книги, същинските ми усилия са насочени към демонстративно,
иронично несъобразяване с нормите на „сериозния” академизъм, към свеждане на научното писане до сказ – личната ми
почит към този ведър ироник, към това ненаиграло се дебело
плешиво дете Шкловски. – Истинската мъдрост не се нуждае
от смокиновия лист на мъдростта, защото тя е самото естество.
***
Роптаем срещу техниката, но има някои неща, за които й
дължим благодарност и едно от тях е, че можем да слушаме
музика в самота. Да си представим какво им е било на хората
само преди малко повече от сто години, когато за да чуят някое
„парче” е трябвало да се облекат, да се качат в каляска и да
1

Из книгата „фрагментът, фрагментарно (2020)”, предстояща да излезе през т. г.
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отидат на някакво специално място, пълно с ужасно много хора, почти всичките
сноби – като самите тях впрочем: концертните зали и оперите са били техните
дискотеки. – Аз със сигурност бих предпочел да си остана вкъщи; или отваряйки
прозореца, да се задоволя с други шумове.
***
Разделим ли историята на отделни синхронни срезове, ще видим, че изкуството е един непрестанен упадък: във всеки един момент е съществувала някаква
имагинерна представа за „здраво” изкуство, в чието име то е било обявявано за
„отклонение”. – Но коя все пак е тя – тази представа? Това обикновено е „отклонението” на предходната епоха.
***
Никъде безсилието на литературата не крещи така, както в книжарницата. Крещящо стълпотворение. Потискаща гледка, която ми отнема всяко желание за писане, трансценденталния му смисъл. След всяко такова влизане ми е нужно едно
изкачване в планината, за да си го възвърна. Няколко дни самота, за да преодолея самоомерзението.
***
Втория път никога няма да е същото.
***
Човек остарява със собствената си култура. Ражда се самия себе си, а остарява
и умира с цялата си култура. (Реплика от разказа, който пиша в момента.)
***
В погледа на едно животно откривам повече разбиране, отколкото в думите
на най-добрия си приятел. – Дали отместването не е тъкмо в думите? Всеобщата
логорея е качеството, което непрестанно откривам около себе си, пък – защо да
крия – и в себе си.
***
Фетишизацията на свободата, на понятието и думата, е сигурен симптом на дефицит – и в историята, и в пълзящото настояще, от което тя, историята, се състои.
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***
Понеже забелязваме раздялата си само с нещата, които обичаме, към които
сме привързани, сме склонни да правим от това трагедия.
***
Всяка художествена творба е само част от себе си.
***
Подобно на човека според Русо, всяка творба се ражда в съзнанието на автора
си съвършена. Неговата задача оттук насетне е да разруши това съвършенство.
Уверявам ви, не е толкова лесно, колкото звучи.
***
Дали печалният опит на Хитлер не е причина за цялата парализа на западния
дух след това? Страхът от каквото и да е действие. Затъване в лесна, безопасна
леност. Обрастване на културата с метастазите на всевъзможни „политически коректности”. – Този траещ ефект е посмъртната победа на победения.
***
Мъжът по-скоро ще изпита родилна болка, отколкото да познае бездната на
майчината любов. Дори онези диваци, които лягат и пъшкат самоотвержено до
раждащите си жени – дори те не са успели да го постигнат.
***
Изключено е да няма пряка връзка между гениалната руска литература и цялата патология на руския характер, на така наречената руска „душа”, бездънна,
тъмна и светла като степите на Азия. Достатъчно е да погледнем литературите на
уравновесените западни нации.
***
Томас Ман е последният руснак на ХІХ век и единственият ироник сред тях.
(Достатъчно е да го сравним с Х. Хесе, с когото уж са толкова близки; Хесе е немец
до мозъка на костите си, до последното изречение, въпреки постоянното си кокетиране с Изтока.)
***
Закратко веднага след 1989 година изживях илюзията, че ние сме бъдещите
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варвари на Европа. После се оказа, че сме си същите лакеи. Но този път на една
маломерна, лакействаща Европа.
***
Светът изглежда или дори става смислен само откъм дъното на отчаянието.
Дали това е разковничето? Абсолютният смисъл на всяко действие, на всичко е в
неосъществяването му, в оставянето му да плува в маранята на бляна.
***
Често си мисля дали най-значимият руски роман на ХІХ век – или поне най-руският – не е „Обломов”, включително и с обратната си страна, in via negans.
***
Мазохизмът не е ексцесия, а всекидневно състояние.
***
Не е ли културата колективен комплекс. Израз на осуетена, отложена история.
– (Всички подобни питания изхождат от романтическото схващане за нациите
като колективни индивиди и следователно като подвластни на същите психоаналитични травми.)
***
Дали може да се направи надеждно статистическо проучване на сънуването
или на безсънието културата дължи повече – и в персонален, и в колективен план.
Особено в колективен.
***
Зная, че звучи неласкаво и самонадеяно, но читателят трудно може да бъде
надценен.
***
Канада. – В реда на държавите Канада, общо взето, винаги ми се е представяла
като една от симпатичните, наред с такива като Австралия или Нова Зеландия,
където природата все още съществува. Но погледната спрямо самата природа тя
е същото тромаво, вкостенено бюрократично образувание като всички останали;
дори най-симпатичната държава си остава затворена в рамките на собствената си
природа.
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***
Като си помислиш за толкова велики покойници преди теб, започваш да вярваш в щедрото великодушие на смъртта, което успокоява, но не утешава, понеже
кой казва, че смъртта изравнявала – точно обратното: тя е, която истински разделя.
***
Културата е частична компенсация на човека за онова, което е изгубил, откъсвайки се от природата – само частична.
***
Не е вярно, че природата е безразлична и аморална, това е само една от догмите на Просвещението. Тя по-скоро е пасивното, пребиваващо в самото себе си
добро, докато културата е интензивно, агресивно, себеизтъкващо се добро.
***
Постоянно се прощавам със свои пристрастия и възторзи, които съм смятал за
ненакърними; но никога безследно, с признателност за незарастващите белези
дълбоко в мен – стъпките, по които съм вървял към себе си.
***
Човекът, както и човечеството, не е последното, най-горно стъпало на една
стълба, а самата стълба, всичките стъпала.
***
Геният е дивак в света на разума, атавистичен изблик на отхвърлената природа.
***
Геният е дивакът сред талантите.
***
Духът винаги е бил благородното оправдание на всички безобразия в историята. Културата. Или християнството.
***
Животът – опит за подреждане на света, за правенето му обитаем. Както и историята. Безуспешен, разбира се.
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***
Дискретният чар на унинието, упадъка: само така собственият ти живот се слива с „голямата” история и в това сливане има нещо героично.
***
В религията Бог е само една случайност, която лесно може да бъде заместена
от друга. Самото изобилие на религии е доказателство за това.
***
Психоанализата е обратната страна на религията.
***
Писателят едновременно стои в езика, произлиза от него и го произвежда –
наследник и родител. Апоретична фигура, чрез която идещото предхожда онова,
от което иде.
***
Мисленето е патологична форма на цинизъм. Неумение да бъдем природа,
просто природа, включително и да обичаме.
***
Как да кажа, че граматиката е цивилизационната фаза, упадъкът на езика, без
да изпадна в баналност...
***
Истинската утопия – място, още незаето от човека. Антиутопия – място, което
човекът вече е предоставил на машината.
***
...Тази бледа, несигурна утеха на здрача – нетрайната ивица тъга между деня
и нощта...
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ПРЕВОДНА
ЛИТЕРАТУРА
Родена
през
1923г. в Полша.
Преживява войната, изтърпява два
тоталитаризма,
но не избира мълчанието. Малословна в поезията си,
дори Нобеловата
й реч е по-кратка
от обичайното, та
я допълва със стихотворения.
Дискретна и иронична
поетеса, понякога
трагична, но хуманизмът е точно
това. Автор е на 12
стихосбирки. Йежи
Илг си спомня, че
след получаването
на Нобел Шимборска „искала да остане човек, а не да се
превръща във ВИП”
. Получава Нобелова
награда през 1996г.

ВИСЛАВА
ШИМБОРСКА

ГРЪЦКА СТАТУЯ
С помощта на хората и на другите стихии
добре се е потрудило времето върху нея.
Най-напред е отнело носа й, после гениталиите,
пръстите на ръцете и на краката,
след години ръцете, една по една,
лявото бедро и дясното бедро,
раменете, главата и задните части,
а после е превръщало всичко
в отломки, чакъл и пясък.
Когато жив човек умира по същия начин,
изтича много кръв след всеки удар.
Мраморните статуи загиват в бяло
и невинаги съвсем.
От тази, за която ви говоря, се е запазил торсът
и тя прилича на затаен от усилие дъх,
защото сега трябва
да привлече
към себе си
целия чар,
цялата необходимост
от всички изгубени части.
И това й се удава,
това все още й се удава,
удава и озарява,
озарява и продължава –
Времето също заслужава похвала,
защото е спряло своята работа
и е отложило нещо за после.
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НЕВНИМАНИЕ
Лошо се държах вчера в космоса.
Преживях цяло денонощие,
без да питам за нищо,
без на нищо да се удивлявам.
Вършех дейности всекидневни,
сякаш това беше всичко,
което трябва да върша.
Вдишвай, издишвай, крачка след крачка, шетня,
но без мисъл, стигаща по-далече
от всекидневните ми задължения.
Светът можеше да се възприема като полудял,
а аз го възприемах като обикновена облага.
Не питах: как - и защо и откъде се е пръкнал такъв,
и за какво са му толкоз подвижни подробности.
Бях като гвоздей, плитко в стената забит,
или като…
(тук не намерих сравнение).
Една след друга настъпваха разни промени
дори в ограниченото поле на едно мигване.
На по-младата маса, от ръка с ден по-млада,
беше вчерашният хляб по-иначе рязан.
Облаците - необичайни и дъждът - необичаен,
защото валеше с други капки.
Земята се завъртя около своята ос,
но вече в напуснатото завинаги пространство.
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Това продължи цели 24 часа.
1440 минути за различни възможности.
86 400 секунди за вглеждане.
Космическият savoir-vivr,
макар че нищо не казва за нас,
все пак нещо от нас изисква:
малко внимание,
няколко изречения от Паскал
и удивено участие в тази игра
с правила неизвестни.

ЛОКВА
От детството помня добре този страх.
Не стъпвам в локви,
особено в пресните, след дъжд.
Може някоя да е без дъно,
макар да прилича на другите.
Ще стъпя и в миг ще пропадна,
ще литна надолу
и все по-надолу,
към отразените облаци,
а може би още по-дълбоко.
После локвата ще изсъхне,
ще се затвори над мене,
а аз ще остана - къде ли? - заключена
с недостигнал до горе вик.
Едва по-късно разбрах:
не всички лоши премеждия
се подчиняват на световните правила.
Дори да поискат,
не биха могли да се случат.
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ПЕРСПЕКТИВА
Разминаха се като непознати,
без жест и без дума,
тя към магазина,
той към колата.
Може би от уплаха,
или от разсеяност,
или от забравата,
че за кратко време
се бяха обичали
завинаги.
Впрочем няма гаранция,
че това бяха те.
Може би отдалече така е,
а отблизо изобщо не е.
Видях го и от прозореца,
а който гледа отвисоко,
най-лесно греши.
Тя изчезна зад стъклената врата,
той седна зад волана
и бързо замина.
Тоест нищо не се случи,
дори ако се е случило.
А аз, само за момент
сигурна във видяното,
се опитвам сега със случайното стихче
да Ви внуша, Читатели мои,
че това беше тъжно.
Превод от полски:
Иван Вълев
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Паул Цéлан ( Paul
Celan) е роден през
1920г. в немскоговорящо семейство
в Чернивци, сегашна Украйна, тогава
част от Румъния.
През 1938г. записва
медицина във Франция. След войната
работи като преводач в Букурещ. В 1947
г. избягва от сталинисткия режим във
Виена. В стихосбирката „От праг до
праг“ Целан изследва
„структурата
на
онемяването“. Следващите му книги –
„Езикова решетка“,
„Ничия роза“, „Сетен
дъх“ , „Разнищени
слънца“, „Принудата на светлината“,
и посмъртно издадените – „Снежен
дял“ и „Стопанство
на времето“ го утвърждават
като
един от най-големите немскоезични
поети на новото
време. Едва 49-годишен Паул Целан се
самоубива в Париж,
като се хвърля в Сена
от моста „Мирабо“.

ПАУЛ
ЦЕЛАН

НАКРАТКО ЗА ЖИВОТА МУ

„Говори, но не отделяй НЕ от ДА!“ /Паул Целан/
Паул Целан /на френски Пол Селан/ се ражда на 23 ноември
1920, под знака на Стрелеца в град Чернауц, Буковина, една
провинциите, на вековния кръстопът на империи, езици и религии (в интелектуално еврейско семейство, през 1920, когато
все още са в покрайнините на Австро-Унгария, а сега в Румъния, така че в други две десетилетия, през 1940 г., става част от
СССР, а следващата година - за да бъде заловен от нацистите).
Гета и принудителен труд през 1941-1942 г., смъртта на цялото
семейство в концентрационен лагер („майка“, „памет“, „пепел“
след това ще се преплитат плътно в стихове с най-рядкото име
за текст „ние“). Преместване в четиридесет и пето в Букурещ,
дебют на румънски, и първите преводи на румънски - от Чехов.
Можел е (и се е опитвал) да стане румънски поет, да пише на
румънски, на руски, на иврит. Но става немски поет и освен
това успява да вземе и един от най-сериозните изпити за този
език (или по-скоро преминава, както малцина, трудни тестове
на езика на Гьоте и Шилер), но вече в други земи и в живота си
- една дълга среда на различна реч. През 1947 г. Целан (фамилното му име на румънски е Анцел, това е анаграма!) се мести
във Виена, а няколко месеца по-късно, след публикуването на
първата немскоезична стихосбирка, „ Пясък от урни“, във Франция. Преподавателска служба в Париж, преводи на Шекспир и
Емили Дикинсън, Унгарети и Песоа, но най-вече руски и френски. Десет книги с поезия. Семейство, сине. Приятелство с Емил
Чоран и с унгареца Петер Шонди. Кореспонденция с най-близкия спътник в съдбата на Нели Сакс в нейната шведска самота.
Брой с френски и швейцарски приятели на прекрасното списание за литература и изкуства "L'Ephemire". Последните му две
пътувания са до Тел Авив, където получава голяма награда и до
Тюбинген, Германия за 200-годишнината на любимия му, Хьолдерлин. Месец след завръщането си от Германия, на 20 април
1970, 49-годишният Паул Целан се самоубива, като се хвърля в
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Сена от моста Мирабо.
Съдбата на Паул Целан бе наистина трагична, подобна на тази на Рембо, Георг
Тракл, Есенин, Блок, Манделщам, които напусната този свят отхвърлени и самотни. Значението му като новатор, променил поезията на ХХ век, както Пикасо промени живописта, се осъзна късно, доста години след смъртта му.
Поетическата еволюция на Целан бе едно непрекъснато усложняване на формата и съдържанието – чак до ver libre, в което не само смисълът на разкъсаните редове беше замъглен, но и словесната тъкан беше унищожена, а сложната
символика отразяваше постепенното изплъзване на собственият живот на поета
в забвение. По-късните книги на Целан "Rose to No One" (1963) или "Solntsenti"
(1968) са вече с една твърде усложнена образност.
Наистина е трудно да се чете Целан, а още по-трудно е да се разбере. Самият
той вярваше, че всяко стихотворение е начин да се предаде себе си, „специален
вид ръкостискане“. Целан е труден поет, недостъпен за обикновения читател,
труден и за по-образования читател при първи прочит. Затова и поезията му е
била задълго неприета, неразбрана . В същото време „стегнатостта“, неяснотата,
сложността на образите и алюзиите на поезията на Целан завладяват взискателния читател, превръщайки стиховете му, както се изрази един френски критик, в
„деликатес“. В това отношение се родее със стиховете на Езра Паунд, Георг Тракл,
Готфрид Бен.
В днешно време тази поезия привлече вниманието на филолозите и философите.
Според някои критици и негови изследователи тя е „хипнотизираща, подобно
на магическите текстове или клинописа, които тепърва ще бъдат дешифрирани“.
Но, все пак, никакви „разшифровки” не биха могли могат да заменят стихотворенията на Целан, в най-добрия случай улеснявайки тяхното разбиране, разкривайки смисъла на казаното от този енигматимен и трагичен поет.
Огнян СТАМБОЛИЕВ
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Моите срещи с Пол Селан
„Уроци по разложение“, първата ми книга на френски, излезе през 1949 в Париж като издание на „Галимар“ По това време вече бях публикувал пет книги на
румънски. Като сътрудник на Френския институт в Букурещ пристигнах в Париж
през 1937 и оттогава се мъча да установя там. Идеята да избягам от родния си език
ме завладя когато станах на тридесет и седем. Едно напълно неочаквано решение.
Смяната на езика вече на тази възраст не е лесно начинание. Всъщност е мъка, но
мъка плодотворна, бих добавил и едно приключение, което дава на този живот (и
Бог знае, че има нужда от него!) смисъл. Съветвам всички, които изпитват депресия, да научат чужд език: думите позволяват да възстановите силите, да се обновите. Ако не се бях борил толкова отчаяно да овладея френския, сигурно щях да
се самоубия. Всеки език един континент, по- скоро вселена; И който го е овладял,
става завоевател. Но да се върна на темата...
Преводът на „Уроци по разложение“ се оказа доста труден. Издателство Роволт
го да даде да се редактира от някаква некадърна дама. Резултатът беше пълна
катастрофа, наложи се да се намери заместник. Един румънски автор, Вирджил
Йерунка, който издаваше литературно списание в Румъния след войната и публикува в него първите стихотворения на Паул Целан /или както стана известен във
Франция като Пол Селан/, горещо ми го препоръча. Познавах този поет само по
име, и двамата живеехме в Латинския квартал. Селан се съгласи с предложението
ми, седна да работи и изненадващо скоро го завърши. Виждахме се често. Помоли
ме да прегледам отделните глави възможно най-скоро, за да направя коментарите. Тогава проблемите с превода ми бяха напълно чужди и бях много далеч от това
високо изкуство. От неговото значение и обхват. Самата идея, че човек може сериозно да се интересува от това, ми се стори странна. По-късно промених коренно
мнението си и разбрах, че преводът е нещо изключително, че може да бъде героичен акт, равен на творчеството. Днес съм убеден, че само онези, които се заеха
с превода, наистина са разбрали книгата. В повечето случаи добрият преводач е
по-прозорлив от автора, който увлечен в работата си, невинаги забелязва или
не разпознава нейните „тайни”, тоест грешки и граници. Пол Селан със сигурност
щеше да сподели тази позиция с мен - той толкова вярваше на думите, да, на думите, които го съсипаха.
Когато през 1978 публикуваха ново издание на „Уроци по разложение“, бях помолен да коригирам всички възможни грешки… Не, не успях да го направя, също
не посмях и да попитам никого. Пол Селан не може да бъде коригиран или „подобрен“. Няколко месеца преди смъртта си той ми каза, че с удоволствие е готов
за прегледа целия текст отново. Да, бях уверен, че със сигурност щеше да направи
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повече от една поправки, защото преводът на „Уроци по разложение“ беше, все
пак, началото на неговата забележителна преводаческа кариера. И истинско чудо
е, че той, невежата във философията, успя да преодолее огромните трудностите
при безкрайните парадокси и дори директни провокации, с които е изпълнена
тази моя книга.
Общуването с този даровит, но изключително изтощен мъж не беше никак
лесно. Той се отнасяше към хората с недоверие. А болезненият му страх да не
бъде наранен, направо го съсипваше! Да, всичко го нараняваше. Парализираше
се дори от най- малката нетактичност към него. Самият той бе изключително внимателен, безкрайно услужлив, очакваше същото от противоположната страна.
Мразеше арогантността на парижаните. Един ден го срещнах на улицата, напълно извън себе си, почти в отчаяние, че Х, който бил поканен от него на вечеря, не
счел за необходимо да отиде и. „Спокойно“, казах му, „X се държи така с всички,
известен е с това, че е ненужен. Напразно разчитахте на него!"
Тогава Пол Селан живееше много скромно, дори бедно. Трудно ми беше да си
го представя на каквато и да е работа. Заради свръхчувствителността си веднъж
почти пропусна една рядка възможност. Веднъж, когато отидох да го посетя, му
казах, че мястото на учителя по немски език в Ecole Normal Superiere е освободено и скоро ще има ново назначение. Опитах се да убедя Селан да говори с германиста, от когото всичко зависеше. Той отговори, че нямало да направи нищо,
считал, че споменатият професор щял да се отнесе с пренебрежение към него и
затова не искал да се излага на евентуален риск от отказ, което от негова гледна
точка било предрешено. Всички мои окуражителни думи се оказаха напразни. Изпратих спешно писмо, в което написах, че ще глупаво да не използва тази чудесна
възможност да устрои живота си. В крайна сметка той се обади на професора и
цялата история беше решена за няколко минути. Назначиха го! „Сгреших за него“,
призна той по-късно.
Не искам да твърдя, че във всеки човек Пол Селан е виждал потенциален враг,
но фактът, че е живял в панически страх да не бъде разочарован или измамен,
беше самата истина. Неспособността му да се отдръпне или да бъде циничен превърна живота му в кошмар. Никога няма да забравя онази вечер в дома му, когато
вдовицата на един поет, който клеветническа кампания срещу него /литературната завист във Франция и Германия по това време бяха в апогея си!/, го обвини в
плагиатство. Бил копирал от поезията на съпруга й! „Няма човек на света по-нещастен от мен“, повтаряше той отново и отново. „Гордостта не смекчава яростта,
още по-малко отчаянието…“
Мисля, че нещо у него трябва да се е счупило много рано, когато е бил много
млад, а може би дете, много преди ужасите, които се случиха с него и близките
му. Спомням си една вечер в красивата селска къща на жена му, на четиридесет
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километра от Париж. Беше прекрасен ден. Всичко беше благоприятно за почивка,
за забрава, за илюзия. Селан, отпуснал се в шезлонг, се опита да бъде весел, но не
успя. Изглеждаше смутен от случващото се, като неканен гост, сякаш това луксозно
спокойствие не беше за него. „Всъщност, какво правя тук? - може би си казваше
той. И наистина, какво можеше да търси в непокътнатото на тази градина, за него,
виновен за нещастието си и обречен – по неизвестна причина – никъде да не намери своето място? Да, така беше. Всичко, него, дори в този момент, дори усмивката му, беше белязана с някаква особена тъга, сякаш чувстваше, че няма бъдеще.
Стигмата на неизбежното – избор ли е или проклятие? А може би и двете. Вярно, че тази двойственост определя трагедията на съществуването. Пол Селан беше
една трагична фигура, трагично същество. Следователно той не беше просто поет
за нас.
ЕМИЛ ЧОРАН

СРЕЩУ СВЕТЛИНАТА
Сърцето остана в мрака, заровено и втвърдено, като философски камък.
*
Беше пролет и дърветата летяха към своите птици.
*
Счупена кана няма да се умори да ходи до кладенеца, докато не се изпразни.
*
Разговорите за справедливост ще бъдат напразни, докато най-големият от военните кораби не бъде разбит в челото на удавник.
*
Четири сезона - жалко, че няма пети, та да можем да избираме…
*
Любовта му към нея беше толкова голяма, че щеше да откъсне капака от ковчега му, ако не беше толкова тежко цвете, което тя сложи.
*
Прегръдката им продължи толкова дълго, че любовта в тях се умори и отчая.
*
Настъпи часът на Страшния съд и като откриха на най-големите срамни деяния
на Христос взеха, че го приковаха на кръст.
*
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Заровете цвете и поставете мъж на пост до този гроб.
*
Политиците са хора, които не стават за нищо друго, освен да обещават и да
лъжат…
*
Часът изскочи от циферблата, застана пред него и заповяда на стрелките да
вървят точно.
*
Когато командирът положи напоената с кръв глава на бунтовника в краката на
краля, той стана от трона си и, изпаднал в дива ярост, бързо напусна залата.
„Осмели се да отровиш тронната зала с тази воня на кръв“, изкрещя кралят и
генералът се разтрепера.
Тогава главата на убития отвори уста и изпусна силен аромат на люляк..
„Твърде късно !“, възкликнаха министрите на краля.
По-късно известен летописец потвърди тяхното авторитетно мнение.
*
Когато обесеният беше свален от бесилката, очите му все още били отворени.
Палачът набързо ги затвори. Околните обаче забелязаха това и го погледнаха с
укор.
В този момент бесилката се превърна в плодно дърво и тъй като никой не вдигна очи, не можа да се разбере със сигурност дали наистина е била.
*
Той постави на везните своите добродетели и пороци, вина и невинност, всички добри и лоши качества, просто, за да бъде сигурен в себе си, да си направи сам
оценка. Но везните, натежали от всичко това, просто паднаха.
Той обаче на всяка цена искаше да разбере защо стана така. Затова затвори
очи и започна да обикаля везните ту в едната посока, ту в другата и докато се луташе наляво и надясно, вече просто не можеше да различи кой товар лежи върху
коя от чашите. Тогава съвсем наслуки, без да се замисля, постави на едната от тях
решението да съди себе си. Затвори очи и постоя така за миг.
Когато отново отвори очи, видя, че една от чашите сякаш падна, но сега беше
невъзможно да разбере коя: чашата на вината или чашата на невинността.
Това го вбеси, забрани си да обърне делото в своя полза и произнесе присъдата срещу себе си, но въпреки това не успя да се отърве от чувството, че може да е
била несправедлива...
*
Не се заблуждавайте: тази последна лампа не дава повече светлина – това
вече е тъмнината, която се задълбочава в себе си.
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*
„Всичко тече“: и тази ужасна мисъл не води ли до спиране?
*
Тя обърна гръб към огледалото, защото мразеше суетата на огледалото.
*
Той преподаваше законите на гравитацията, привеждаше доказателство след
доказателство, но всички останаха глухи за неговите аргументи. Тогава се издигна
във въздуха и започна да преподава същите закони, вече плавайки свободно сега вече му повярваха, но никой не се изненада, когато той не се върна от въздуха
на земята.
Паул Целан

ДУМИ ЗА ПОЕЗИЯТА И ЕЗИКА
Реч на Паул Целан в град Бремен

Думата „мислене“ (Denken) и думата „ден на благодарността“ (Danken) се връщат
към един и същи корен в немския език. Доверявайки се на тяхното значение, влизате в кръга от значения като „помня“ (gedenken), „помня“ (eingedenk sein), „спомен“
(Andenken), „почит, молитва“ (Andacht). Позволете ми да започна благодарността си
с тях.
Места откъде - и какви покрайнини! но наистина ли има покрайнини? - Дойдох
при вас от места, които за повечето от присъстващите, най-вероятно са напълно неизвестни. Имам предвид местата, където се появиха много от хасидските истории, които
Мартин Бубер ни разказа отново на немски. Това бяха, ако се опитам да допълня топографската скица с няколко далечни детайла, които сега стоят пред мен, земята, където
са живели хора и книги.
Там, в бившите покрайнини на Хабсбургската империя, която оттогава изчезна от
историята, за първи път срещнах името на Рудолф Александър Шрьодер, докато четях
Одата на Рудолф Борхарт за нара. И на същото място – под формата на публикации от
Bremen Press – пред мен се появиха очертанията на вашия град.
Но приближено от книгите и имената на тези, които са писали и издавали книги,
името на Бремен все още запази ехото на недостъпното.
Достъпно – отдалечено, но достъпно – мястото носеше името на Виена. Всички
знаете какво по-късно, години по-късно, стана с тази постижимост.
Постижимо, близко и оцеляващо сред множеството загуби, остана едно: езикът.
Да, езикът – въпреки всичко – оцеля. Трябваше обаче да премине през собствената
си безпомощност, да премине през чудовищна тъпота, да премине през безкрайния
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мрак на речта, който носи смърт. Подмина ги и не намери думи за всичко случило се,
но мина през това. Мина - и сега можеше да се роди отново, "обогатен" от миналото.
На този език се опитвах през онези години и следващите години да пиша поезия:
да говоря, да намеря начин, да определя къде съм и накъде ще ме доведе това, което
става, за да очертая моята реалност.
Виждате ли, всеки път, когато това беше събитие, промяна, нова стъпка, беше опит
да се намери начин. И докато разпитвам значението им, сега си мисля и трябва да
призная, че в този въпрос звучи още един въпрос – въпросът за смисъла на самия ход
на времената.
Защото няма стихове извън времето. Да, те, стиховете, жадуват за Безкрайност,
искат да пробият Времето - но точно през, а не край.
Тъй като поезията, разбира се, е форма на изразяване и в този смисъл е диалогична по своята същност, всяко стихотворение е вид бутилка, хвърлена в морето, на
която е поверена надеждата - и често толкова крехка надежда - че един ден тя ще
бъде взето някъде по морето, може би на брега на сърцето. Ето защо стихотворенията винаги са на път: те проправят пътя.
Пътят към какво? Към някакво отворено, незаето място, към нечие още неизвикано „ти“, към някаква реалност, която още не е извикана.
За тази реалност според мен се говори в стихотворенията.
Мисля, че подобни линии на мисли съпътстват не само моите усилия, но и усилията на много други поети от младото поколение.
Това са усилията на всеки, който е толкова изпреварен от звездите, от тези творения на човека, че и той се оказа бездомен в този неочакван смисъл на думата и затова
плашещ в свободата си, а сега, наранен от реалността, но и търсейки реалността, цялото същество се втурва към езика.
Преводи от френски и английски:
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ
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ФУГА НА СМЪРТТА
Черно утринно мляко ний пием го вечер
по обед го пием и заран ний пием го нощем
ний пием ли пием
копаем си гроб в небесата там има простор
Живее във къщата мъж той играе със змии той пише
той пише когато се стъмва в Германия твоята златна коса
Маргарете
той пише а сетне застава на прага сияят звездите той свирва
на свойте копои
той свирва на свойте евреи копайте си гроб във земята
нарежда свирете за танц
Черно утринно мляко ний пием те нощем
ний пием те заран по обед ний пием те вечер
ний пием ли пием
Живее във къщата мъж той играе със змии той пише
той пише когато се стъмва в Германия твоята златна коса
Маргарете
Косата ти пепелен прах Суламит ний копаем си гроб в
небесата там има простор
Той крясва едните дълбайте в земята а другите пейте
свирете
размахва в ръка пистолета очите са сини
едните дълбайте с лопати а другите още свирете за танц
Черно утринно мляко ний пием те нощем
по обед те пием и заран ний пием те вечер
ний пием ли пием
живее във къщата мъж твоята златна коса Маргарете
Косата ти пепелен прах Суламит той играе със змии
Той крясва свирете по-сладко смъртта смъртта е германски
маестро
той крясва стържете по-мрачно с цигулките сетне ще станете
дим във небето
сетне сред облаци вий ще намерите гроб там има простор
Черно утринно мляко ний пием те нощем
по обед те пием смъртта е германски маестро
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ний пием те вечер и заран ний пием ли пием
смъртта е германски маестро очите са сини
улучва те той със оловен куршум улучва те точно
живее във къщата мъж твоята златна коса Маргарете
срещу нас той насъсква свойте копои дарява ни гроб във
небето
той играе със змии мечтае смъртта е германски маестро
твоята златна коса Маргарете
косата ти пепелен прах Суламит
1945

МАРИАНЕ
Без люляк са косите ти, ликът ти е чисто стъкло.
От око към око плава облакът, като Содом към Вавилон:
като листак окършва кулата и вилнее край серния храст.
Тогава трепва светкавица около устните ти - онази урва с
останки от цигулка.
С белоснежни зъби някой тегли лъка: О, по-красиво звучеше
тръстиката!
Любима, и ти си тръстиката, а всички ние дъждът;
вино невиждано е твоето тяло, а ние с дузини отпиваме;
лодка сред житото е сърцето ти, с нея гребем към нощта;
каничка синева, тъй леко прескачаш над нас, а ние спим...
Пред шатрата крачи центурията, а ние, пирувайки,
те отнасяме в гроба.
Сега по плочите на света ехти твърдият талер на бляна.
1945
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С ПРОМЕНЯЩ СЕ КЛЮЧ
С променящ се ключ
отключваш дома, където
нахлува снегът на мълчанието.
Според кръвта, която блика
от очите, от устата, от ушите ти,
ключът ти се променя.
Ключът ти се променя, променя се и словото,
което може да се носи със снежинките.
Според вятъра, който те помита,
снегът около словото се трупа.
1955

ПСАЛМ
Никой не ще ни омеси отново от пръст и кал,
никой не ще благослови нашата прах.
Никой.
Хвала на теб, Никой.
Заради теб ще
цъфтим.
Срещу
теб.
Нищо
бяхме, сме, ще
останем, цъфтящи:
роза на Нищото,
ничия роза.
С близалцето душесветло,
тичинката небопуста,
венчето червено
от пурпурното слово, което пяхме
над, о, над
бодила.
1963
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ЛЕЖИШ ОТВЪН
Лежиш отвън
над себе си.
Над теб отвън
лежи съдбата ти,
белоока, от песен
отронена, към нея иде нещо,
то помага
при изтръгването на езика,
по обед също, вън.
1970
Преводи от немски:
ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ
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ПЕТ ИТАЛИАНСКИ ПОЕТИ
ЕУДЖЕНИО
МОНТАЛЕ

СИРИЯ
Древните твърдяха, че поезията е стълбата към Бога.
Да, може би е вярно, ако не четете моите стихове.
И все пак, веднъж и аз усетих, че откривам своя глас:
със стадо от облаци и от кози той плуваше в простора,
но скоро се разби в скала и строполи се долу,
върху бодлите на храстите крайречни.
Тогава образите на Слънцето и на Луната избледняха,
моторът на моята поезия замря –
на камък някакъв с кървава стрелка
бе отбелязан пътя за Алепо.

УМБЕРТО
САБА

ПРОЛЕТ
Отдавна не те любя, пролет, и това не крия.
В часа, когато мина половината от моя път,
предвестието ти ме нарани дълбоко –
като внезапно острие на нож.
Но сянката прозрачна на клончетата млади
върху земята ме развълнува…
Дори гробовете пред тебе
са готови да се отдръпнат, пролет,
пред тебе, която както никой друг сезон –
живот ни даваш,
накрая ни осъждаш…
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МАРИО
ЛУЦИ

Накрая върху огнения дансинг се яви
испанската танцьорка.
В далечината
усмивката й блесна
неуловима като полъха на теменужна музика.
Със своята чувствителна и нервна стъпка
веднага хвана ритъма
и туй небе – на забранена и мечтана свобода –
бе тъжното събитие
в живота й,
напълно безнадежден.

БРОД ПРЕЗ РЕКАТА
Ти откъде ми викаш, скъпа? След теб
прозвънва синята мъгла. Свирепи кучета
изскачат от дворовете и хукват по следите
на бягаща сърна, усетили добрия лов.
Отвъд реката се усмихва златка. Познавам
този брод със камъните черни над водата,
там нощем лодки преминават.
Любима, сега далече си от брода и реката
и твоя глас е като ехо – едва го разпознавам,
не мога да те видя: държиш в ръцете си,
преплетени и бледи – горска теменужка,
а от очите ти израства мак.
Любима, ти нима си мъртва?

САЛВАТОРЕ
КУАЗИМОДО
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ДЖУЗЕПЕ
УНГАРЕТИ

***
Вие, които се замисляте
за всичко предварително,
твърде отдавна и до дъно
изпихте чашата със суетата на света.
Вие, безсмъртните,
които се вълнувахте,
и любихте,
и ненавиждахте
тук толкова неща –
сега покой желаете.
А в дъното на вашето мълчание замират:
износените вещи, вечните емблеми, имената,
спомените, ордените, званията –
вече непотребни...
Превод от италиански:
Огнян Стамболиев
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МУЗЕЙ НА СОЛТА
В музея на солта не се
казват безсолни шеги.
Изказите не се овкусяват
с ненужни прилагателни.
Храната не се досолява,
а потта не се обезсолява.
Няма изложени скулптури
от буци сол, нито групови
портрети на кристалите.
В музея на солта морето
е гост като всеки от нас, който
рано или късно се изпарява.

МУЗЕЙ НА БРАШНОТО
На касата на музея
на брашното работи баба, която
с точилка те кара да плащаш
със пшенични зърна. Питаш, как е
възможно да има толкова много гладни
при толкова пълни хамбари. Един уредник
ти казва да не дърдориш, да не търсиш
в хляба – погача, и да си легнеш
на брашно. Друг ти казва, че
ако продължиш да се бориш
с вятърни мелници, вероятно ще свършиш
със суха кора хляб. Но изборът е твой.

ВЛАДИМИР
МАРТИНОВСКИ
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ВЪТРЕШНИ ПЛАНИНИ
Вътре има стотици планини.
И безброй пътеки с неотъпкан
сняг. И хребети с незабравими
гледки. Има и тайни ливади
с диви ягоди. И цветя,
неименувани все още от никого.
В нас текат водопади. Птици
без скици вият нови гнезда.
Има и слънце, и хладина.
В нас има неоткрити планини.
Чакат от грижите да въздъхнем
и отново нагоре да се издигнем.

СТЪПКАНО ГРОЗДЕ

На Роман Кисьов

От отнесеност ли беше
от разсеяност ли беше
стъпках чепка зряло грозде
от което няма да стане вино.
(Сякаш че в земята се отвори рана)
Спомних си за градинаря от лозето
на кибуца Кирят Анавим.
Твърдеше че Иисус
измил нозете на
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своите ученици не само за
да ги научи на смирение и скромност
но и за да им покаже
как се тъпче гроздето
за да стане вино.
Тъпчели със смирение и радост.
Без зрънце отнесеност
и разсеяност.
Тъпчели така сякаш знаели
че внезапно виното
ще се превърне в кръв.

СМЕСЕНИ ГРАДОВЕ
Старите градове са заровени
под земята по-надълбоко от рудите.
Подземни реки галят
накитите от нефрит на цариците,
а царските корони висят на сталактити.
Когато разкопаят нашите градове,
красавиците от билбордовете
ще носят царски накити, а във
подземните реки ще плават
короновани консерви. Медните
сечени монети ще се любят със
пластмасови платежни карти.
Превод от македонски: Роман Кисьов
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Роден е през
1966 в Кочани, Р Северна Македония.
Писател и драматург, Завършил е
Обща и сравнителна литература във
Филологическия
факултет в Скопие и Драматургия
във Факултета за
драматични изкуства в Скопие, специализирал в САЩ.
Доктор по драматургия.
Син е на Насе
Насев, треньор на
най-успешния македонски национален
отбор
(свободен
стил борба); редактор на културната рубрика на
вестник „Студентско слово“, сътрудник на Македонската телевизия.
Директор
на
Културно-информационния център
на Република Северна Македония в
София.

САШКО
НАСЕВ

Обикновен скопски ден
Борис беше мъж на средна възраст. Около петдесетгодишен
и все още имаше здраво тяло.
Беше красив, с посивяла коса и винаги облечен с вкус. Вървеше изправен и всякога, ама буквално всякога, носеше слънчеви очила. Освен през нощта и на закрито. Тогава не носеше
никакви очила. Обикновено караше кола всеки ден. Когато шофираше, беше внимателен и не използваше мобилен телефон.
Борис беше страстен пушач. Пушеше цигари без филтър. Повече от двадесет и пет години пуши Lucky Strike. Без филтър.
Голям мераклия беше да седне в някое градско кафене на терасата и да пие кафе с чашка коняк. И да пуши. Мераклия беше да
прави този ритуал. Заглежда се в хората наоколо. Обича да гледа красиви жени. Хубави жени, не девойки, а жени. Жени със
стил. „Стил“ означава красиво лице и елегантно движение. Той
не уважаваше толкова стила на говорене и обличане на жената.
Самият той имаше три неуспешни брака и седем-осем връзки.
Такива – съвместен живот с партньорка, но без венчавки. Все
пак три пъти беше женен и три пъти разведен. Нямаше деца.
Една от партньорките му, Ана, имаше петгодишен син, когато се
венчаха. Момчето вече е на дванадесет години и се казва Тони.
Борис го обичаше като свой роден син. Марко, първият съпруг
на Ана, биологичният баща на Тони, беше полицай. Цивилен.
Марко е нещо като инспектор, който мрази Борис. Мразеше
неговата професия например! – Борис беше професор в Университета по история на литературата. За полицаите в цивилни
дрехи това е нещо много грозно, синоним на ужасна професия.
Получаваш държавна заплата, докато говориш за Хемингуей.
Така си мислеха Марко и всички негови колеги. А Ана беше и
все още е компютърен специалист в международна телекомуникационна компания. Тя пък, като млада и по това време
лудо влюбена, на двайсет и пет години, родила Тони от Марко.
Марко, елегантен, висок и синеок, вече бил известен цивилен
полицай. Но след няколко седмици Ана открила тъмната страна
на Марко – бил комарджия и женкар. На четиридесет години
беше заложил малките спестявания на Ана, получени от родителите им за сватбата им. А беше голяма сватба. С роднини до
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второ коляно и (тенекиен) духов оркестър. Три дена се пееше и пиеше. Кумът им
беше също полицай.
Родителите на Ана, Орце и Нада, бяха почтени граждани. Кореняци, от центъра
на столицата. Орце, баща й, имаше дълга и успешна политическа кариера, а майка й, вече млада пенсионерка, точно като самия Орце, майка й Нада, беше с дълга
и успешна кариера на управител в Градската библиотека. Предимно те двамата и
Борис се грижеха за Тони. А Тони беше роден диабетик. Много тежко заболяване
при децата. Ана, разбира се, направи много за сина си, но Ана като Ана, малко се
грижеше за себе си, за своето здраве и репутация. Тя почина преди два дни. От
много дрога и алкохол. В момента Борис се връщаше от погребението й. Караше
бавно по главния булевард. Класическият му стар автомобил - "Ситроен Спачек"
зави надясно. Паркира колата и си запали "Lucky Strike" без филтър. После седна
на терасата на кафенето. Близо до реката. Кафенето беше почти изцяло пълно с
гости. А голямата река едва имаше вода.
„Еспресо и чашка коняк. И една сода!“, каза Борис на сервитьора и се загледа
в далечината. Времето беше хубаво, слънчево, вече пролетно, а околните маси
бяха заети от весели гости. Имаше и няколко красиви дами, с щастливи лица. Бъбриви, с блестящи зъби и фини деколтета, те излъчваха еротика, такава еротика, характерна само за красивите жени. Борис отвори профила си във Фейсбук.
В инбокса имаше няколко съболезнования за Ана. Най-вече от техни приятели в
чужбина. Докато пиеше от коняка, от другата страна на реката, на отсрещния кей,
нещо се заснимаше. Някакъв филм, и поркай музиката от кафенето се чуваше
гласът на режисьора - "Тон?", на тоноператора - "Иде!", Отново режисьорът: „Камера?“, След това операторът – „Идва!“ и накрая отново режисьорът: „Екшън!“. И,
ето, такъв беше пролетният следобед в Скопие, след погребението на Ана.
Борис се чудеше защо не е особено разстроен и разтърсен отвътре, а по-скоро
се чувства празен и разумен?!Борис не беше дете, че да не са му ясни нещата.
Този сериозен човек, с огромен опит и малка репутация в обществото, често се
тресеше за несъществени неща, но този път, в самия ден на едно от най-тъжните
събития в живота му, Борис беше просто празен и уморен и в никакъв случай
не треперещ и особено чувствителен. Странно. Палеше цигара от цигара, изпи
вече три коняка, терасата на кафенето бавно се изпразваше, снимачният екип от
другата страна на реката си стегна багажа за тръгване, а Борис блееше като теле
с поглед прикован в далечината. „Обикновено погребение“, помисли си той и образите от параклиса на Тони, на Орце и Нада се върнаха на гроба на Ана, докато
свещеникът пееше. Той се ровеше в главата си, за да си спомни дали Марко беше
там, но в спомените от погребението на Ана Марко го нямаше, това се случи преди часове. Все пак Марко беше там. С Тони, прегърнал бедрото му. И Марко плачеше искрено. Какво като е цивилен полицай. Той получаваше съболезнования
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от близките си, а на върха на главата му вече се виждаше плешивина. Марко приличаше повече на провалено жиголо, отколкото на съвременен агент. С Борис не
се поздравиха, нито се погледнаха, навярно затова Борис не запомни Марко край
ковчега на Ана. Но красивата Мая, приятелката на Ана, онази необикновено секси
лекарка от Градската многопрофилна болница, с най-хубавия парфюм, му прошепна в ухото, докато тихо хлипаше: „Жалко, толкова млада... ти си здрав и жив!“.
Борис почувства някаква лекота в гърдите. Мая беше с толкова убедителен глас и
той, въпреки скръбта по смъртта на Ана, пожела веднага да покани Мая някъде.
Да я изведе през уикенда. Да й купи нова рокля. Но се въздържа. От срам, от мисълта какво ще кажат другите, ако го направи?! Борис и Мая, все някога щяха да се
озоват заедно в едно легло. Само еснафските им страхове пречеха на желанията
им и на обективната страст, която изпитваха един към друг. Мая и през деня на работа, и нощем сама, а ей богу, и когато беше с някой партньор, мислеше за Борис.
Макар и стабилна, почтена и обичана, тя пламваше при мисълта, че могат да правят с Борис всички неща, които правят мъжът и жената, когато са привлечени един
от друг. Мая в сънищата си десетки и десетки пъти преживяваше своите мечти,
когато се връщаше в таванския си апартамент след дълго болнично дежурство и
вземаше дълъг, много дълъг душ с ароматни балсами за тяло. Борис беше нейната
мечта. Еротичен идеал. Имаше достатъчно мъже в живота си, но искаше този професор по история на литературата на средна възраст и специалист по Хемингуей.
Борис никога не направи открито комплимент на Мая. Сприятели се силно с
Ана и Мая, а бога ми и с няколко нейни приятели – Жан от Франция, Станимир
от Чехия и Аце. Нашият местен бизнесмен, който търгуваше с текстил. Еее, Ана и
Борис, и Мая, и някои от годениците й често ходеха на езерото през уикендите. В
къщата на родителите на Ана, политика Орце и библиотекарката Нада. Този ваканционен дом беше построен в социализма, когато „Бог ходеше по земята“, както
казваше бащата на Ана, Орце, човек с колосална кариера с епични размери и в
социализма, и в демокрацията! Това е.
Борис слезе от терасата и тръгна към стария „Спачек“. Просто трябваше да пресече улицата. Тръгна. Направи стъпка, две и го прегази камион! Смачка го с предницата, а след това задните колела прегазиха вече мъртвия Борис. И така свърши
животът на един човек, който се върна от погребение в онзи обикновен скопски
ден.
Превод Роза Боянова
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ЕВГЕНИ ОНЕГИН
ГЛАВА ПЪРВА

I
Човек със стародавни нрави,
кога от старост бе сломен,
свой избор чичо ми направи –
избра си за гледачка мен!
Това за други е поука,
но, Боже мой, каква е скука
да бдиш над болния му сън,
без даже да погледнеш вън!
Не е ли низост и коварство
умиращ старец да тешиш,
възглавките му да редиш,
да даваш с тъжен вид лекарства,
а пък на ум да го кълнеш
„Що Богу дух не предадеш!”.
II
Тъй мислеше си млад обесник,
препуснал с пощенска кола,
сдобил по волята на Зевса
наследството на род богат.
А след Людмила и Руслана
с героя главен на романа,
без много да увъртам аз,
ще запозная всички вас.
Онегин, моят стар приятел,
в града край Нева е роден.
Тук може първият ви ден
на този свят да ви е пратил...
Там поживях е аз преди,
но днеска север ми вреди!

АЛЕКСАНДЪР
ПУШКИН
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III
На служба важна, благородна,
баща му пръскаше пари
и с трите бала ежегодни
накрай съвсем се разори!
Евгений бе щастлив тогава:
Madame уроци му предава,
след туй Monsior я замени.
Евгений палав бе, но мил.
Monsior L’abe , един несретник,
детето да не измори,
го учеше на две-на три
и вместо строги забележки
вървеше с питомеца млад
под сенките на Летний сад.
IV
Когато с младостта метежна
неясната тъга дойде
с очакване и странна нежност –
уволниха Monsior L’abe.
И ето го свободен вече!
По мода лондонска облечен,
подстриган в най-модерен стил.
Светът пред него се откри!
По френски можеше прекрасно
да разговаря и чете,
във танците бе много вещ
и се покланяше изящно.
Светът за него бе решил,
че умен е и много мил!
V
И ний ме учили по нещо,
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през куп за грош, оттук - оттам,
та някой умник ако срещнем,
да не умираме от срам!
Онегин беше, според много
съдии, свъсени и строги,
начетен момък, но педант.
Той имаше щастлив талант
без затруднения и леко
да води светски разговор,
да млъква, ако има спор
и да покимва отдалеко.
И всяка дама да смути
със дръзките си остроти!
VI
Латинският не е на мода
и, казвам ви го под секрет,
той можеше, кога е сгода,
и епиграф да прочете,
да потълкува Ювенала,
писмата да завършва с Valе
и помнеше със спомен блед
от Енеида някой ред.
Не бе му никак интересно
в историята да се вре,
та миналото да прозре,
но анекдотите известни
от Ромул та до наши дни
той в паметта си съхрани.
VII
Не беше роб на страсти силни,
с тях времето си да пилей;
да различава бе безсилен
какво е ямб, какво хорей.

161

162

MOPE

На Омир враг, на Демокрита,
отдаден на Адама Смита,
той стана вещ икономист
и можеше да обясни
как богатей една държава,
какво се прави и защо
не се нуждае от злато,
продукт когато притежава...
Не чу баща му тоз урок
и даваше земи в залог!
VIII
Каквото знаеше Евгений,
едва ли всичко помня аз;
но туй, в което беше гений
и много по-добър от нас –
което бе от ранна младост
за него труд, тъга и радост
и пълнеше с копнеж ленив
деня му ту блестящ, ту сив –
това бе нежното изкуство,
Назон което бе възпял
и, след блестящ живот и чувства,
накрая бе се озовал
сред пуст пейзаж неизбродим
в Молдова, вместо да е в Рим!
IX
.......
Х
Как можеше да лицемери,
да буди смут, да увери,
за ревност повод да намери,
унил да бъде и дори
от горд да стане тих, послушен,
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ту отзивчив, ту равнодушен,
ту натъжено мълчалив,
ту пламенно красноречив,
В писмата си да е небрежен!
На покаяние готов.
И да изгаря от любов.
Как знаеше ту с поглед нежен,
ту с дързост да те порази,
ту с две покълнали сълзи!!
ХI
Той знаеше да удивлява
с шеги. Да бъде променен,
със тъжен вид да впечатлява
и да примамва в нежен плен;
да схваща оня миг, когато
е склонна да сгреши жената
и да успява с ум и страст
да я вплете във своя власт;
копнеж в очите да открива
и трепет в непорочна гръд случайно, уж за първи път и в тишина и мрак дълбок
да мине първият урок.
ХII
Как рано почна да тревожи
известните кокетки той
и в ъгъла без жал да сложи
нахалния съперник свой,
да го вплете в коварни мрежи
и с черна клюка да го среже!
За вас, мъже с достойна кръв,
остана той приятел пръв!
Ласкаеше го мъж неверен,
фобласов верен ученик,
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и подозрителен старик,
и рогоносец с жребий черен,
щастлив от топлата храна
на пухкавата си жена.

ХIII...
XIV...
XV
Понякога от утро ранно
той получаваше писма.
Какви? Разбира се покани
за празници на три места.
Тук има бал. Там детски празник.
Как ще успее тоз поразник?
От де да почне? Аз си знам,
че ще успее да е там!
Ще облече костюм шармантен,
ще сложи шапка Боливар
и по крайбрежен булевард
ще крачи млад и елегантен,
додето време за обяд
часовниците известят.

XVI
Вън мръква. Ето го в шейната.
„Потегляй!” – махва със ръка.
Сребристите снежинки гаснат
по бобровата му яка.
И бързат към Talon във мрака,
Каверин вече там го чака.
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Той влиза – тапа излетя,
искрящо вино се разля,
Roast-beef – с кръвчица, недопечен,
и трюфли – вик на младостта
/на френска кухня прелестта!/,
пастет от Страсбург – вкус извечен,
с лимбурско сирене пред вас
до златно грейнал ананас!

NVII
Във още вино да го давят
се моли тлъстият котлет,
ала часовникът тогава
ги праща бързо на балет.
Евгений там е господарят!
В актрисите той плам разгаря,
непостоянен, но желан,
все зад кулисите е сврян..
Зове го чудният театър,
където в този пъстър храм
свободен си е всеки сам
да наругае Клеопатра
и да бисира Моин с плам,
за да го видят, че е там.
XVIII
Вълшебен свят! Там бе Фонвизин
на сатирата дързък войн,
Княжнин на сцената излиза
и Озеров с таланта свой
разплаква дамите в салона,
делящ възторга при поклона
с Семьонова, талант красив.
Пак тук Катенин възкреси
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Корней от прашната забрава,
на Шаховской тука бе греха
че върна в залата смеха,
Дидло окичи се със слава.
Театърът! Вълшебен свят
от дни, в които шествах млад!
XIX
Богини мои! Днес къде сте?
Все търся ви, за кой ли път!
Или там други ви заместват,
безсилни да ви заменят?
Ще чуя ли гласа ви в хора
и руската ни Терпсихора
ще видя в полет вдъхновен?
Или сред скуката край мен,
със безразличие сънливо
през запотения лорнет
ще гледам сивичък балет
и само ще мъждукат живи
безкрайни спомени едни
за вас и миналите дни!
XX
Салонът пълен. Ложи в блясък.
Креслата в партера. Парфюм.
В галерията ръкопляскат.
Отваря се завеса с шум.
И на вълшебник-лък подвластна,
въздушно лека и прекрасна,
сред нимфи – приказен рояк,
Истомина изпъва крак тя сякаш пода не докосва,
и бавно другия върти.
Подскок внезапен – тя лети! –
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ту лека като пух се носи
ту стан извие, ту замре
и пак краче в краче опре!
XXI
В салона шум. Между креслата
Онегин търси своя ред
и всички дами непознати
оглежда с двойния лорнет,
сред накити и рокли пищни
съзира и лица предишни...
До болка скучно, прецени,
поклон с мъжете размени,
погледна сцената огряна,
с досада тихо се прозя
и някак в себе си прозря:
-Дошло е време за промяна!
Балетът ми омръзна вече, --Дидло - от сцената далече!--XXII
Амури, вещици сърдити
все тъй по сцената шумят,
а в шубите си поувити
лакеи в коридора спят
и вътре врявата не стихва,
подвикват, ръопляскат, кихат,
и тук, и вънка в мрака чер
не гасне ни един фенер,
и поразпрегнати, конете
от студ потрепват и пръхтят,
колари смръщено кълнат
и с дъх затоплят си ръцете,
а литва нашият герой,
костюма си ще сменя той.
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XXIII
Дали ще мога да опиша
аз тихия му кабинет,
където, роб на мода висша,
костюми сменя вече пет?
Какви козметики, които
изпраща Лондон упорито
през Балтика без спир до нас
за скъпи кожи и за мас!
И туй, в Париж сега което
извиква нежност и любов,
и блян, и във сърцето зов,
ще го откриеш в кабинета
на философа толкоз млад,
пленен от пъстрия ни свят!
XXIV
На масичката му – луличка
от цариградски кехлибар,
и порцелан, и бронз я кичат,
парфюм в шишенце от кристал,
и криви ножички, и прави,
пилички – маникюр да прави
и трийсет четчици, с които
ръце и зъби са измити!...
Русо съвсем не проумявал,
как тъй контето модно Грим
пред него ноктите пили
и искрено се възмущавал!
Русо, свободолюбив по нрав,
във този случай не е прав.
XXV
За ноктите си би се грижил
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и деловитият човек нас навиците все ни движат,
присъдата на този век.
Чадаев същи е Евгений –
със страх от съдници надменни
в обличането бе педант,
същински, казвал съм го, франт.
Пред лъскавото огледало
три часа някога виси,
доде съвсем се нагласи
и все едно се е задала
Венера в нощен маскарад
в костюма на поразник млад!
XXVI
Аз модното ви любопитство
да го заситя би могло,
като подробно ви описвам
шармантното му облекло.
Дано да събера куража
и всичко точно да разкажа,
че панталон, жилетка, фрак
чуждински думи са все пак
и ме тормози днес вината,
че във бъбривия се стил
съм чужди думи настанил
и пренебрегнал старината,
макар да знам за оня стар
Академически Словар.
XXVII
Но май поразводних сюжета,
да тръгваме сега на бал!
С наета лъскава карета
Евгений тук е долетял.
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Край къщи, дремещи във мрака,
каретите в редица чакат,
фенерите им отстрани
разпръсват плахи светлини –
дъги небрежно разпилени.
А сред богатство и разкош
блести палатът тази нощ,
в прозорците се мяркат сенки,
ту женски профил е това,
ту мъжка някоя глава.
XXVIII
Онегин скача от шейната,
край портиера прелетя,
доде изкачи стъпалата
прическата приглади с длан
и влезе в шумналата зала.
Оркестърът посвирва вяло
но в блъсканица, смях и шум
мазурката превземат с щурм,
звънтят кавалерийски шпори,
крачета дамски пърхат там,
следят ги кавалери с плам,
със поглед само им говорят.
И току избуи смехът
на дамски клюки в някой кът.
XXIX
Във дни на радост и желания
без бал не можех нито ден –
удобно място за признания
или за тайно писъмце.
Съпрузи верни, ще ви кажа,
че искам да помогна. Даже
съвет ви давам – в бални дни
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пазете вашите жени!
И вие, майки, при възможност,
следете тези дъщери,
че всичко става... И дори...
Но няма все да ви тревожа...
Накрая ще ви утеша отдавна вече не греша!
XXX
Уви! В забави най-различни
аз много дни съм пропилял!
Ако не беше неприлично,
пак щях да съм на някой бал!
Обичам тази бурна радост
сред блясък, теснота и младост,
сред суета и дамски чар
с крачета като божи дар!
Но дали има днес в Русия
три чифта хубави крачка?
А аз си спомням все така
крачета две! Съвсем не крия,
че помня ги! На сън дори
по тях сърцето ми гори!
XXXI
Безумецо! В кои пространства
ще спреш да мислиш ти за тях?...
Крачетата! Къде ли странстват
в пътека мека от цветя?
Сияхте в източни предели,
на север в снеговете бели
вий не оставихте следи трептяхте все по мек килим,
той завист будеше у мене!...

171

172

MOPE

Не губих ли в копнеж по вас
успех, признание и власт,
и роден край, и заточение?
Тъй заедно с възторга млад
изчезна вашата следа
XXXII
С божествено лице е Флора,
Диана мами с чудна гръд,
крачетата на Терпсихора
пред мене първи се редят!
Погледнеш ли ги, обещават
награди сладки да раздават
и с красотата си до край
да ти дарят неземен рай!
Приятелко добра, Елвина,
под масата ги срещам с жар,
сред дъхав пролетен пожар,
до зимна пламнала камина,
на огледалния паркет
и край скалистото море!
XXXIII
Пред буря спомням си морето,
ревнувах тъмните вълни,
че все край нейните крачета
замираха във унес тих!
Как исках в тъмната лагуна
с вълна крачето да целуна!
Но ни веднъж в онези дни
на безметежни младини
не съм поисквал толкоз страстно
Армиди да целувам с плам,
на тръпна гръд да се отдам
със обещание безгласно!
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И колко много страдах аз,
робувайки на грях и страст!
XXXIV
Но спомням си и друго време!
Постигне ме внезапен блян –
държа едно щастливо стреме
с крачето й във мойта длан,
докосването ме примамва,
въображението пламва
и аз на всичко съм готов,
и пак тъга, и пак любов!...
До тук с кокетките надменни!
С бъбрива лира ги възпях,
но страст и обич няма в тях
за стиховете вдъхновени
и погледът им, уж свенлив,
XXXV
Онегин ли? След бала чуден
полягва той за малко сън,
а Петербург е вече буден
сред шум, и викове, и гръм.
Търговци бързат, раздавачи,
прелитат ранни превозвачи,
млекарки идват, плисва смях,
снегът студен скрипти под тях.
Приятен шум на утрин ранна.
Кепенци тракат. Синкав дим
сребрей над топлия комин,
хлебарят, немец с шапка странна,
нетърпеливо, час по час,
ви кани в своя васисдас!
XXXVI
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Но изцеден докрай от бала,
превърнал утрото си в нощ,
във тихия сумрак заспал е
синът на блясък и разкош.
След пладне чак очи отваря
и вчерашното се повтаря,
различно уж, а все едно,
тъй както вече е било.
Но беше ли щастлив героят,
свободен, в сили и разцвет,
с победи нежни ред по ред
и с наслаждения безбройни?
И как така остава здрав
с непредпазливия си нрав?
XXXVII
Не. Твърде рано се насити
на суета и светски шум,
красавиците дяволити
ги няма в хладния му ум.
Измените го измориха,
приятели го отегчиха
и вече никак не копней
Beef-steks съсъ вино да полей,
шампанското не го примамва,
не идват острите слова
в замаяната му глава,
пак прямостта му не припламва
и недолюбва вече той
куршум, и сабя, и двубой!
XXXVIII
Недъг, причината му никой
до днеска тука не разбра
и сплин във Англия му викат,
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а пък в Русия е хандра,
тя го обсеби твърде много,
но най-накрая, слава Богу,
реши, че ще остане жив,
разлюби си живота сив
и като Child-Harold трагичен
в салона ще се появи,
ни танц, ни поглед, ни сплетни
ни образ мил не го привличат,
той равнодушно гледа там,
сред толкоз хора толкоз сам.
XXXIX, XL, XLI…
XLII
Аристократки своенравни!
Той първо вас остави днес,
към лицемерните ви нрави
загубил всеки интерес;
макар да срещаш още дами
да нищят Сея и Бентама,
но всичко само е невеж
лишен от смисъла брътвеж.
А иначе така сте точни,
и умни, с неподправен чар,
благочестиви – Божи дар,
и толкоз много непорочни –
пред погледа ви вледенен
е всеки мъж обезсърчeн!
XLIII
И вас, о млади хубавици,
които в Питерската нощ
откарват бързи колесници
към светли зали и разкош,
и вас Евгений изостави
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в едно с разгулните ви нрави,
прибра се в къщи и реши
със писане да се теши,
перото взе... Не беше лесно,
че писането иска труд!
Прозя е... Днес не е прочут
сред хората с талант известни,
минавам за един от тях,
но да го съдя не посмях!
XLIV
С душа пропита от съмнения
и пуста като нощен друм,
той взе похвалното решение
при други да потърси ум;
накупи си камара книги,
по лавиците подреди ги
но кратко с книга издържа –
тук глупости, а там лъжа,
ту тежки са като вериги,
ту лъхат прашна старина,
ту казват древна новина.
Евгений с черен креп покри ги,
заряза ги като едни
отдавна втръснали жени.
XLV
Отхвърлил всичките закони
на лицемерна суета,
из задушливите салони –
с Евгений се открихме там,
чертите му харесах честни,
умът му, като изстрел блеснал,
мечтател одухотворен,
той мрачен бе, аз – озлобен,
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и всеки беше уморен
от празни страсти и лъжи,
без огън в младите души,
от хорска злоба обкръжен,
в началото на нови дни
Фортуна пак ни измени.
XLVI
Замислиш ли се, днес не може
тълпата ти да не виниш,
а чувстваш ли – ще те тревожи
зъл дух от миналите дни –
един ще се разочарова,
друг мрачен спомен ще го трови,
но често туй придава чар,
когато спорим с плам и жар;
смути ме, но ме и привлича
езикът дързък и хаплив,
и днеска слушам го щастлив
как остро мисълта изрича,
шегите му като стрели
и епиграмите му зли.
......
......
LIX
Умряха страстите. И мойта лира
в ума ми внесе светлини.
Свободен, пак съюза диря
на блян, на звуци и мечти.
Аз пиша. Не тъжи сърцето,
не драска профили, крачета
ръката ми по листа бял,
съдбата не оплаквам с жал,
след толкоз бури във душата
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без гняв и упреци тъжа,
перо в ръката си държа
и може би сред тишината
поема ще се появи
от двадесет и пет глави.
LX
Аз формата реших И плана.
Героя кръстих най-напред
и неусетно на романа
роди се първият куплет;
и всичко препрочетох строго,
май грешките са твърде много,
но няма да се справям сам –
на цензурата път ще дам,
за вестникарите сурови
добра храна ще е това;
и там край тъмната Нева
иди ти, рожбо моя нова,
и слава донеси ми пак
от хули, и сплетни, и грак...
Превод:
Ваньо Вълчев
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КНИГИ
ОТЗИВИ
„КНИГА ЗА МОЯ БРАТ“ НА
ДИМИТЪР ПЕТКАНОВ И
ДИАЛОГЪТ НА МЕМОАРИТЕ
„Не съм мислил да пиша някога тази
книга, защото съм смятал, че той, като помлад, ще ме преживее и сам ще каже за
себе си онова, което представлява интерес
за читателя и литературния историк. Той
беше замислил да направи това. Започна,
но успя да направи само една част от замисленото, на което даде надслов „По пътя
на словото“. Но той ме превари, замина
си преждевременно, без да успее да каже
онова, което ще изясни правилно образа
му на човек и писател. Любовта ми към
него ме задължи – след заминаването му
аз да кажа нещо от онова, което той не успя
да каже.“
„Книга за моя брат“, Димитър Петканов
През 2020 година излезе от печат „Книга
за моя брат" на Димитър Петканов – едно
от най-ценните издания за Константин Петканов. В края на ръкописа стои датата на
завършването му – 20.10.1956 – пет години
след смъртта на Константин Петканов. Ръкописът се публикува за първи път и за появата на книгата трябва да благодарим на
наследниците на автора.
Димитър Попниколов Петканов e роден
на 14 май 1884 г. и е единственият брат на
родения седем години по-късно Константин Петканов (12.12.1891). Основното си
образование получава в родното село Каваклий, завършва Лозенградската прогимназия (1897-1899), а после с отличие и Цариградската духовна семинария. Като семинарист чете страстно и започва да пише
стихове и поеми (Когато замисля втората
част на мемоарната си книга „По пътя на
словото“, Константин Петканов моли брат
си в писмо да му изпрати написаните по
това време поеми, които са имали вдъхновяващо въздействие за пътя му на писател).

Димитър Петканов участва в Преображенското въстание. След завършването на
семинарията работи като учител в Малко
Търново, после в Лозенград, а от учебната
1909-1910 г. е главен учител в родното си
село. След Междусъюзническата война надеждите за освобождение на Източна Тракия угасват и семейството поема пътя на
бежанството. Димитър работи като учител
в с. Казъсене до 1914 г., а после и в с. Дюлево, Суходол. По време на Първа световна
война е редник в 3-ти Македоно-Одрински
полк на 11-та Македоно-Одринска дивизия.
През 1924 г. Димитър Попниколов Петканов става свещеник при катедралния
храм „Св. св. Кирил и Методий” в Бургас.
През 1926 г. е назначен за архиерейски
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наместник на Бургас, а от 1928 г. – за председател на Църковното настоятелство към
храма. Служи до 70-годишна възраст.
Единствената прижизнено издадена
стихосбирка на Димитър Петканов е „В
преддверието на храма”, 1923. В респектиращото количество ръкописи авторът се
подписва като Димитър поп Николов, Димитър Тополин, Димитър Попниколов Петканов, иконом Димитрий.
Автор е на поетичните сборници „Лето
господне” – в четири части с общо над 1200
стихотворения – поетичен алманах вдъхновен от „Жития на светиите“ и големите
християнски празници за всички дни на годината , „Цветослав”, два тома, „Слънчеви
сонети“, „Трио-диом”, „Под сянката на кръста”, „Тракийски песни”. Някои от ръкописите му в проза са вече издадени: „Страници
от един живот”, „Дневник без дати”, „Бележник в пет тома”, „Китка босилкова”, „Венец на славата”, „Възхвала на Бога”, „Слава
тебе, Боже”, „Наръчник на християнина”,
„Величаем Вас”, „При нозете на Христос”,
„Моят жизнен път". През 30-те години пише
либрето за операта „Делийска сватба”, както и недовършено либрето за операта „Индже войвода”.
Димитър Петканов публикува в „Църковен вестник”, „Пастирско дело”, „Духовна
култура”, както и на изданията на Тракийската организация. Композиторът Павел
Стефанов създава от стихотворението му
„Тракийски кумир“ марш на бежанците
през 30-те години на ХХ век. Тракийската
организация го превръща в свой химн, който става толкова популярен, че огласява и
казармените дворове из цяла България.
Димитър Петканов умира на 29 декември 1962 г. в дома си на ул. „Лермонтов” №
48 в Бургас. За своя живот той пише: „Живял
съм, служил съм, тъй както ме е учила премъдростта Божия, просветила живота ми с
лъчите си; и за да бъде животът ми пълен,

съм се постарал да дам словесен израз на
всичко онова, което ме е вълнувало, радвало и изпълвало с творчески пориви...“
***
Константин Петканов е запомняща се,
ярка, самобитна фигура и като индивидуалност, и като писател, и като гражданин – стъписващо цялостна и устойчива. Образът му
се появява неведнъж в мемоарни текстове:
талантлив писател, истински син на Източна
Тракия, според Б. Делчев „неогъваем характер“. Съвременниците му го помнят като
човек, способен да отстоява възгледите си и
под най-краен натиск, което обяснява защо
е преследван преди 9.9.1944 г. и недолюбван от властта след тази дата. Най-близкият
му приятел Илия Бешков пише в знаменитото си есе „Коста оживя!“: „Аз се стъписвах
пред неговата установеност в характера и
мисълта…“ Никой от съвременниците на
Константин Петканов не пропуска по някакъв начин да спомене усещането за дълбок
и здрав корен, което оставя личността му,
за неговата „родова коравина“. А усещането за автентичност на личността сякаш
най-ярко е запечатано отново в думите на
Бешков: „Коста бе български селянин, който оре и жъне добре, пее хубаво, говори
искрено, играе и танцува като дедите си и
плаче само от умиление. Той стана писател,
защото искаше да замени загубените ниви,
дом и слънчеви радости с думи, написани на лист, чиято белина го свързваше със
светлината на беломорското небе.“
Какво добавя „Книга за моя брат“ към
този мемоарен корпус? На първо място –
„Книга за моя брат“ на Димитър Петканов
не е просто един от мемоарите за писателя.
Константин Петканов неведнъж в творчеството си подчертава изключителната духовна близост, която го свързва с родния му
брат Димитър – в „По пътя на словото. Детски години“, в „Огнената книга“, в „Бунт в
равнината“, в „Бележник на писателя“, 2017
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и др. Затова и „Книга за моя брат“ създава определено очакване – едва ли би могло да има друг глас, който тъй дълбоко и
точно да очертае личността на Константин
Петканов – от детството до последните му
дни: „Братът е последното дете на родителите ни. Мама ни казваше, че го е измолила от Бога… Раждането на брата едва не
коства живота на мама – заболя от родилна
треска. Аз бях на пет години и половина и
помня раждането на брата и болестта на
мама. Помня още, че на другия ден след
раждането му, Андреевден, когато се вари
жито, сложих в устата му едно житно зърно
и че той почна да се задавя. Мама извади
зърното от устата му и като разбра, че това
е моя работа, каза ми: „Какво си направил
ти?“, а аз ѝ отговорих: „Да яде, бе!“. Една
от жените, които бяха при мама, казала:
„Тия деца много ще се обичат!“. И наистина, нашата обич като братя беше изключителна. Обичахме се, както малцина братя
– всякога готови за взаимни жертви. Дори и
когато възмъжахме и станахме глави на семейства, обичта ни пак продължаваше все
така чиста и сърдечна, както в детството ни.
Вещественият ѝ израз до смъртта на брата
– кесиите ни бяха общи.“
Тази изключителна братска близост и
нейната съдбовност се открояват в диалога
на мемоарите на двамата Петканови. В „По
пътя на словото. Детски години“ Константин Петканов пише: „В тая луда и непокорна
възраст, когато бях 10-12-годишен, брат ми
Димитър – бачито – започна да другарува
с мене, да ме укротява с нежните си грижи
и братска обич. На два пъти той ме спаси
от удавяне, а всеки ден ме предпазваше от
неразумни постъпки. За всичко това аз му
отвръщах с обич, но посвоему, гонех го из
двора, боричках се с него, пръсках го с тръстиково „църкало“ и го замервах с бадеми.
Той не ми се сърдеше, а се смееше с тънък,
мек смях, който откриваше седефените му
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зъби и овлажняваше черните му очи… Когато бачо Костадин Симеонов му донесе от
България истинска ръчна хармоника, аз я
измъкнах от ръцете му и тъй я разручах на
вратника, че разлаях кучетата и събрах децата от махалата. Всичко негово най-лесно
ставаше мое.
Тогава аз разчитах за всичко на брат си.
А и той имаше слабост към мене – с особен интерес следеше индивидуалните ми
прояви и се радваше на подвижността ми.
Обичаше да се забавлява с моите имитации – гротески на селяни и селянки, които идваха у дома при татко /…/ Смехът му
бе сърдечен, безобиден и някак освежителен… Тогава аз не разбирах защо моят
брат настойчиво ме разпитваше за хората,
за равнината и игрите ми из нея, но днес
разбирам, че той съзнателно и с обич ме е
насочвал към ония неща, които по-късно се
превърнаха в неизчерпаеми източници на
творческо вдъхновение.
Моят брат имаше едно-единствено увлечение – изкуството. И за мене той е, който изпълни родната Тракийска равнина с
песни и хубави, стройни думи. Той е главният виновник за моето творческо пробуждане.“
А в „Книга за моя брат“ на Димитър Петканов четем: „След хуриета всеки можеше
да си набави от България книги, каквито
пожелаеше. Аз и брата за кратко време набавихме си почти цялата тогавашна наша
художествена книжнина и преводи – творенията на Иван Вазов, Славейков, Яворов,
Шекспир, Гьоте, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевски и др. изпълниха нашия
библиотечен шкаф и свободното си време
през тези три години прекарвахме в четене
и литературни разговори… Като че се сливахме – навсякъде заедно и все в разговори.
Часовете през деня не ни стигаха и вечер,
кога лягахме, продължавахме разговорите
си до полунощ… В неделните и празнични-
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те дни понякога излизахме в полето с книги
в джобовете, предимно стихове. Спирахме
някъде, сядахме и зачитахме гласно…“
***
Диалогът на двете мемоарни книги –
"По пътя на словото. Детски години", 1965
на Константин Петканов и "Книга за моя
брат", 2020 на Димитър Петканов – е особено завладяващ. Той разкрива удивителни
личностни светове, благородно живеене в
духа и словото, дълбока духовна хармония
– от общите идеали и ценности до усещането за някакъв „родов“ стил на езика.
Коренът – това е понятие с ключова стойност и за двамата братя – семеен, родов, но
най-дълбоката му част е в земята на Източната Тракия. И двамата братя започват мемоарите си от земята на Каваклия, създават
образа на родното като съкровен космос
– картина, в която Бог и земята, идеално и
материално, природен и социален свят са
в хармоничен и удивително цялостен образ. В него намират израз онази бистрота
на сетивата за земното, онова опиянение от
единството на човека и земята, които найчесто отнасяме към езическите времена. И
всичко това в удивителна хармония с един
християнски светоглед.
Първите три глави на „Книга за моя
брат“ дават недвусмислен израз на твърдението „сърдечно и душевно сме били всякога заедно“, далеч не само заради това,
че представят годините, прекарани заедно
– „Родно село“, „Род, бащин дом, родители
и сестри“, „Детство и ученичество“. Онези
времена на семейството, за които знаем
от „По пътя на словото. Детски години“ на
Константин Петканов, оживяват и през погледа на брата. И в книгата на Димитър Петканов откриваме панорамата на родното
пространство, ритъмът на колективния бит,
носиите на каваклийци, хората от онова
„здраво поколение, разказите за което звучат като приказка“: „едри, широкоплещес-

ти мъже, с голяма физическа сила, за които земеделският труд беше забавление“;
„благосърдечни, гостоприемни, готови за
помагане“, „религиозни“, „с будно обществено чувство“, „възприемчиви към новото в
живота“.
Едва ли има читател, който да не е забелязал един специфичен образ в творчеството на Константин Петканов – дървото. То далеч не е просто елемент на пейзажа, а своеобразен персонаж – със собствен „портрет“,
„глас“, собствена биография, легендарна
история. Димитър Петканов също не подминава нито едно от онези омагьосващи
дървета, които познаваме от творчеството
на „брата“: Цирозовият брест със скритото
съкровище на разбойниците в дънера му,
Куниното дъбче, Капсималовия бряст, хилядолетен исполин, „като страж на полето, Дъбовата стража, вековния Савов дъб с
преображенския спомен… А тополата, дето
„Листата ѝ са в непрекъснат трепет – трепкат като бели пеперуди и шепнат приказки“,
е знакът на мястото – „братът“ обичал да
казва, че преживява тополата като космическа ос – „винаги ме насочва нагоре“.
Двамата братя са в пълния смисъл синове на равнината и в словото им тя е наистина възпята – с възхита и любов: „През
тия пролетни дни полето биваше в пълната
си красота. Ясно слънце, ведро небе, нивите всички изкласили и разноцветни цветя
по синурите им. Ние вървяхме по пътищата между нивите и пеехме…“ Това са думи
на Димитър Петканов. И двамата братя сякаш интуитивно усещат бъдещата раздяла
с тази земя-майка, сякаш интуитивно се
стремят да я попият у себе си, а после и разказват за нея така, че да не бъде забравена:
за щастливото съзерцание на полето след
жътва, за нощите по хармана, за магията на
утрото, за радостта от всичко – от слънцето
до мравчиците, дошли на гости на жътварите. И за двамата разказвачи равнината на
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Източна Тракия е свещен дар от Бога – Димитър Петканов цитира думите на Константин Петканов в книгата си: „Заговорихме
за особената красота на речната долина и
братът каза: „Нощта край реката шепне на
душата по-друго от това, което шепне в полето и в гората. В полето виждам самодиви,
в гората – самовили, а в реката виждам русалки… Какви са всички тези образи? Плод
на въображението ли? – Действителни образи на нашата вътрешност. Кой ги създава?“ И още: „Братът е дете както на татко и
мама, така и на равнината. Любовта му към
нея е дълбока, изключителна. Равнината
го възрасти духовно.“ А в „По пътя на словото“ Константин Петканов пише: „Какво
бе за мене родната земя? – плодна равнина и златокласи ниви, родина на всичките
ми видения, мисли, чувства, надежди. Тя
стои пред мене чиста, непохулена от вражда, злоба, завист и омраза. В сърцето си я
чувствам като ненагледна невеста, в мислите си – като прекрасен словесен образ
и като неизтощима топлина в гърдите си.“
Трудът в Петкановия дом не е просто
средство за препитание, той е религия.
Смисленото усилие, изпитанието и удовлетворението, радостта от труда, възторгът от единението на човека и земята
– всичко това прави и двамата братя поети
– Д. Петканов говори за неговата „прелест“,
а К. Петканов пише: „…Случайното докосване на китката с овесени зърна до лицето
чувствахме като милувка и сърцата се изпълваха с нега.“ И К. Петканов, и Д. Петканов – представят труда на полето така, сякаш изхождат от съзнанието, че този модел
на труда е непознат на читателите. Двамата
братя са част от това „здраво поколение,
разказите за което звучат като приказка“ в
свободна България, в която още през 80-те
г. на 19 век Вазов констатира: „ври борбата
на ниските страсти“, през 90-те вече е роден
Бай Ганьо, през 10-те години на новия век
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започват все по-ясно да прозират скепсисът
и отчуждението – болестите на модерното
време. А двамата братя Петканови идват
от една устояваща в чуждото чрез патриархалните си традиции, възрожденски дух,
висока вяра българска общност, носят устои, които остават неразклатени от времената, каквито и да са те, носят свят, сякаш
дошъл от далечно, легендарно време. Затова образите им остават все тъй здрави и
цялостни, затова са толкова неогъваеми до
края на дните си.
Свободата – в детския спомен на К.
Петканов тя идва в дома на семейството
с „огнената книга“ „Под игото“ на Вазов,
донесена от баща му от свободна България. После с огнените думи на Ботев, които
малкият Константин пее и рецитира. Димитър Петканов е участник в Преображенското въстание, както и бащата, съпрузите
на двете сестри, а малкият Константин има
друга гледна точка – той остава по-далеч
от битката. Но и двамата братя имат примера на баща си – човек, преживял много
заради съпротивата си срещу гръцкото духовенство, но издигнал най-голямата българска църква в одринския край, неведнъж
минавал през турски затвор като „комита“,
неведнъж заставал лице в лице с турци грабители и убийци от околните села. И двамата братя описват събития, които са ги
поразили, живия пример на бащата – какво
значи да си свободен духом, да имаш смелост да се застъпиш за свободата си и да
устояваш – не само в битката за освобождение, а ежедневно. Поп Никола Петканов е
добре известна и изключително авторитетна фигура в Източна Тракия, далеч не само
за българите. За двамата братя той остава
еталон за достойно съществуване, затова и
в зрялата си възраст те се чувстват най-поласкани, когато им кажат: „Същият си като
баща си.“
Словото – и то идва от корените. В „По
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пътя на словото. Детство“ К. Петканов представя културата на словото в родната среда: „За тях – ниви, лозя, ливади, дървета,
пътища – всичко имаше душа… В това село
на яки мъже аз за пръв път чух най-простите и прекрасни сравнения и образи. Стари
и млади, мъже и жени сякаш имаха една
грижа – да преплитат във всекидневните
си разговори русокоси, слънчеви образи.
И сега ми се струва, че каваклийци до един
бяха поети и мъдреци, и любители на живото, одухотворено слово.“ За живата образна
реч на каваклийци споделя впечатления и
Д. Петканов и разказва в редица епизоди
колко силно от детството си още Константин е очарован от речта на ратаите, на възрастните хора – заговарял всеки срещнат и
често се възторгвал от мъдростта на селяните.
И двамата братя отделят достойно място
на песента в мемоарите си. В семейството
много се пее – църковната песен, фолклорната песен, училищните песни. Константин
Петканов разказва, че все повече заприличвал на майка си по умението ѝ да наблюдава и имитира околните. А бащата е
този, който създава малката семейна библиотека, която братът Димитър продължава
да обогатява. „Хаджи Димитър“ на Христо
Ботев за пръв път прозвучава като песен,
изпята от бащата, а малкият Константин е
омагьосан: „Думите на тази песен за мене
са огнени, свръхестествени. Детското ми
въображение пламва и аз тръгвам заедно
със самодивите да търся Караджата… С тази
песен аз станах любимец на селото.“ Тук е
вдъхновяващата фигура на брата Димитър:
„Когато бачито изричаше Ботевите стихове,
на мен ми се струваше, че огнените думи
полепват по класовете и правят българското зърно най-сладкото в света.“
***
Изключително ценна част от книгата на
Димитър Петканов са писмата на Констан-

тин Петканов. В почти всяко от тях писателят споделя нещо за литературното си
поприще – контакти с творци, творчески
проекти, отзвука на излезлите вече негови
творби. В писмо от 13 март 1951 година К.
Петканов пише, че е завършил първата част
от мемоарната си книга „По пътя на словото“ и планира след „Детски години“ да
напише още две части: „Втората част ще
съдържа – Преображенското въстание, трудът, животът ми в гимназията, студентството ми в София и Балканската война. Третата
част – европейската война и творческия ми
път.“ А в писмо от 29.9. 1939 г., преди излизането на романа „Кирпичената къща“, Константин Петканов я определя като част от
серията „Жътва“. Това поставя с основание
въпроса дали трябва да мислим „Жътва“
като трилогия или да мислим романовата
поредица като цикъл?
Изключително ценни са и писмата, в
които се споделя разочарованието от следосвобожденския столичен свят: „Ние,
които сме дошли да търсим духовен живот в София, оставаме разочаровани“ – 21
март1914. И още: „Виждам и се уверявам,
че ние сме самотници на тоя свят и хорският шум, животният водовъртеж не могат ни
стопли…. Ние сме хора, както знаеш, които
живеем за сметка на чувството, на духовния
живот, а именно него го няма.“ – 3 май 1914.
Константин Петканов изповядва пред
брат си всяка „троха радост“ и несретите си
в най-тежките години от живота си: „След
като се рових в дълбочините на сърцето си
и в духовната си сила, разбрах ценността на
човешкото съществуване и … драго ми е, че
живея… Войната ме възвърна към още поголям идеализъм – идеализъм в мислите,
стремленията и делата.“ – писмо от 31 август 1916. Този идеализъм му е вътрешно
присъщ, но за някои от съвременниците му
неясен, духовната му устойчивост и култовото му отношение към истината също го

MOPE

правят екзотичен и неудобен в някои кръгове. Константин Петканов е респектиращ
характер и респектиращ писател, завършена и цялостна личност със собствени убеждения, която никога не се идентифицира
нито с десните по време на фашистката
истерия, нито с левите преди и след 9.9.
Има контакти и приятелства, но не участва
в новите идеологически общности, приема
като служение работата си в Тракийската
организация.
За това неразбиране на личността и
творчеството на К. Петканов Д. Петканов
дава изчерпателно обяснение. Една от
причините е различната динамика на социокултурната среда в Източна Тракия и свободна България: „Някои от боравещите с
перото не можаха да разберат брата, а особено тия – от новото време. Едните казаха,
че той идеализира селяните, а други казват,
че бил реалист. Той е казвал пред мен: „Аз
правя това. Рисувам от натура това, което
съм видял, забелязал, него посочвам като
истина в живота.“ … Братът виждаше здравия, характерния, жизнения тип на нашия
селянин, чийто образ даде много вярно в
романите си. Чувал съм някои да казват:
„Петканов идеализира селянина и селския
живот.“ На всички съм казвал: „Ни най-малко…“
Наред с това Димитър Петканов изтъква идеалистичния светоглед на Константин
Петканов: „Хората с материалистичния светоглед не го харесват…, но той е верен на
живота и на себе си… убеден в духовното
начало у човека и има идеалистичен светоглед.
Издателство „Български писател“ през
1953 година издаде романа му „Хайдути“.
В кратката бележка, дадена като предговор
на книгата, е казано дословно следното:
„Книгата е правдива, убедителна, но в нея
има някои грешки, резултат от неправилния мироглед на Петканова. За автора има
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две враждебни сили – българи и турци.
От окото му са убегнали противоречията
между самите българи – бедни селяни и
чорбаджии. Нещо повече, противно на историческата правда, чорбаджиите са поддръжници, дори ятаци на хайдутите. Тия
недостатъци трябва да се имат предвид
при четенето на романа.“
Преценката на „Български писател“ е
погрешна. Петканов рисува хора от родното си село, които е опознал добре. Той не
е отбелязал в романа си противоречията
между бедните селяни и чорбаджиите, защото е нямало такива – тогавашните хора
не са били още развратени от злополучните
мъдрувания на 19 и 20 век и отношенията
им един към друг са били човешки. Разликата между богати и бедни не е била такава, каквато искат да я видят преднамерено
някои. Чорбаджиите в онова време не са
ставали такива от заграбване чуждия имот
и използване на чуждия труд – не е имало и
кого да ограбват – а чрез денонощен личен
труд и пестеливост. Тогава е имало много
земя и всеки е могъл да разработва, колкото иска и може. Който е бил трудолюбив,
успявал да се сдобие с повече земя. Чорбаджиите тогава не ограбвали бедните, а
ги подпомагали – били само по-имотни от
другите, готови да услужат на нуждаещите
се. Поради това не са били чужди на свободолюбието /…/ поддържали хайдутите
и по-късно участвали в революционните
организации и борби. Костадин Пендев от
„Старото време“ и Добрин от „Боляри“ не
са били единици по онова време…
Вярно е, че светогледът на Петканов е
различен от тоя на „Български писател“…
Различен е, защото е идеалистичен, а не
материалистичен, както у тях – той беше
убеден, че духовното начало трябва да господства у човека. …това начало стана източник на светлина в него, която той отрази в
творбите си. Всеки, който може да усети тая
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светлина, ще се убеди, че Константин Петканов в своето творчество е бил само възторжен служител на истината.“
***
След публикуването на „Книга за моя
брат“ на Димитър Петканов се очертава
още един диалог. Слав Коларов, племенник
на братята Константин и Димитър Петканови, пише в предговора на позната „Книга за
Константин Петканов“: „Подтик и основание да се заема и да изпълня тази задача
ми дадоха: моите лични спомени и разговори с Константин Петканов; спомените за
него, писани от брат му; присъствието и
участието ми в срещи и разговори на двамата братя…“ Но с излизането на „Книга
за моя брат“ на Димитър Петканов става
ясно, че Слав Коларов твърде свободно се е
възползвал от създадения вече ръкопис на
„Книга за моя брат“. За това свидетелстват
множество страници на текста – нерядко те
са буквално повторение на групи страници
от ръкописа на Димитър Петканов, но не и
добросъвестно цитирани. Това е факт, който няма как да не постави въпроси.
За архива и на двамата братя Петканови
е емблематично оформлението на ръкописите така, сякаш се оформя завършено,
цялостно книжно тяло на ръкописна книга. Текстът на ръкописа е готова за печат
книга, а не просто „спомените“. Ето защо
позоваването на този ръкопис би следвало
да бъде по-различно. Естествено се налага
въпросът: ако идеята е била да се представи възможно най-достоверен мемоарен
текст за Константин Петканов, тогава защо
ръкописът на Димитър Петканов не е издаден самостоятелно или не е включен като
самостоятелен текст в мемоарен сборник,
заедно със спомените на Слав Коларов.
Още повече, книгата на Слав Коларов излиза през 90-те години на ХХ век, когато найсетне ръкописът на Димитър Петканов би
могъл да види бял свят.

Димитър Петканов пише през целия
си живот. И двамата братя не смълчават
вярата си на християни – известно е, че
Константин Петканов и след 9.9.1944 година пише и публикува редица текстове, за
които днес е трудно да се повярва, че изобщо са се появили в печата по онова време. Димитър Петканов е свещеник до края
на дните си и творчеството му, което става
видно от публикуваните през последните
години книги, изразява християнски светоглед, множеството текстове са религиозни
и по съдържание, и по предназначение. По
очевидни причини то е крайно несъвместимо с тоталитарния контекст и е създавано
независимо от това дали и кога ще бъде
публикувано. Ръкописът на Димитър Петканов „Книга за моя брат“ съдържа и някои не
особено подходящи за огласяване истини
за онова време – от някои нелицеприятни
факти, свързани с български класици, през
властващите преди и след 9.9 идеологии,
та до Бог. Този ръкопис остава неиздаден,
а книгата на Слав Коларов се влива в онази мемоарна вълна, която извади немалко
ръкописи от чекмеджето след промените
от 1989 година и привлече вниманието на
публиката.
Ясно е, че този втори диалог не е тъй
вдъхновяващ. Затова нека запомним другия.
„Дарованието на брата беше едро и то
се подхранваше от кристалните струи на вярата и надеждата в Бога и на любовта към
Бога и човека.“(„Книга за моя брат“, Димитър Петканов).
„Винаги съм с теб, бъди и ти с мене. Двама с чисто сърце към Бога да го молим за
милост към българския народ.“ (Из писмо
на Константин Петканов до брат му Димитър, 10.2.1944).
Добрина Топалова
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„ЖИВОТ БЕЗ МАСКА“, ГЕОРГИ
ЙОЧЕВ
Романът на Георги Йочев „Живот без
маска“, 2021 не само поддържа патетиката
на морската романтика, а се движи близо до романтическите модели на писане.
Романтическият патос се осигурява преди
всичко от речта на героите, от доминиращия диалогичен модел на текста, който
избистря активното противопоставяне на
природа и цивилизация, на свободния индивид и колективната инерция на живеенето, отхвърлянето на социалните модели
и изборът да се живее иначе. Не липсва и
образ на Обетованата земя на спасението,
алтернатива на социалния свят. И самите герои на романа са различните хора, у
които не е трудно да се разчетат основни
романтически мотиви – за дивака, номада,
отшелника от света, който избира да живее
по други правила. Самото фабулиране преобръща представите за нормалност и завихря нетипични свързвания на героите, провокира общоприетото морално клише чрез
сензационното. Събитията в една или друга
степен са в класификацията на нарушението спрямо общоприетите норми и функционират като предизвикателства – трябва да
докажат способността на героя да приеме в
живота си онова, което добрите нрави в обществото биха отхвърлили в една или друга
степен, а и да въплъти в живота си собствените си убеждения, да създаде свой свят
извън шаблони и предразсъдъци. В този
процес е особено важно изговарянето, а
осъзнаването на избори и философското
им осмисляне чрез говоренето придава на
речта особен ритуален смисъл.
Най-често в центъра на повествованието са двама приятели, грешни, опарени от
живота, от различни поколения – бай Димо
Канджата и Киро Тихия. Романът започва с
разговор в кръчмата и завършва отново с

разговор около маса. Тази диалогова природа на текста представя една култура на
говоренето, която става все по-екзотична
в настоящите времена. Самото говорене е
специфично, то се самоопределя като „кръчмарска философия“ или „рибарска философия“. Героите живеят в друго времепространство, в което напоителното споделяне
и търсенето на смисъла не са по модела на
забързания ритъм на цивилизацията и не
се стремят към многоученото време. Самото търсене поставя в толкова функционална
позиция говоренето, диалогичността – героите отхвърлят заробващите клишета на
живеенето, натрапени ценности, маските
на нещата и на самите себе си, стават себе
си и сякаш без това споделяне те не биха
са случили – „това, което си и това, което
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искаш да бъдеш, да са едно и също“.
В този роман самото пространство е
особено, различно – Ченгене скеле, Рибарското селище. В регионалната литература се появява още един топос, наред със
Странджа, който маркира „другото“ живеене. Ченгене скеле е място, само по себе
си еталон за нарушението на нормите в
съвременния свят, място едновременно тукашно, но и отвъд времето. И докато този
нормиран свят го заплашва с настъпващите
багери, готови да го разрушат, подкрепят
съществуването му образци от древността – в романа се припомня, открил рибарят залив, завързал лодката си и построил
заслон – нима не са създадени така крайморските градове? Ченгене скеле прилича
на онези древни обиталища и по това, че е
свят без йерархии, в него е невъзможен моделът господар-роб. Това място не е искало
разрешение, за да се роди, да съществува

и съществува в несигурността, тъй както
човекът съществува сред природата, рибарят в морето, вероятно именно затова тук
става възможно освобождаването от маските, умението „да живееш заради самия
живот“. Именувано е многократно и от различни гледни точки – за едни е „пустош“,
„развъдник на змии и комари“, „джендем“,
„катун“, за други – избран свят, изгубеният
рай, място, за което е нужна малко лудост
– „не било за нормални хора“. За двамата
приятели рибари то е остров на спасението – свят, в който можеш да избягаш от миналото си, от нечия власт над живота си, от
всеобщата слепота. Тук е възможно човекът
да се превърне в това, което е предопределен да бъде – в „главен герой на живота си“.
Тогава е наистина свободен.
Добрина Топалова
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„И КОРАБЪТ ПЪТУВА”
Анти/утопията като че ли се оформя
като предпочитан жанр за множество автори от посткомунистическите общества в
края на 20 век и началото на 21… Топосът,
където Иван Младенов събира персонажите на своя „епос”, романът „Раз/сдвоение”
(програмният „пролог” е написан в особена
прозодия) е „Титаник”, но това не е „реплика” на оня Титаник, обрасъл с какви ли не
легенди, а кораб-метафора, който няма да
потъне, но няма и да оцелее, кораб, цепещ
вълните като кит, „Титаник, който не пристига. Заминава. На пристанища спира кратко.
Без да е бил, отплавал”… Сред пасажерите се открояват „ГОЛЕМите”: „Ерих Мария
Ремарк и Пол Томас Ман, Вирджиния Улф,
Рилке с тъмен поглед, забравеният Фреге,
Витгенщайн, Лизе Майтнер, Мария Райтер, артистите Лале Андерсен, Юси Бьорлинг, Зара Леандер. Те ли са? Художниците
Магрит, Емил Нолде, композиторът Едвард
Григ е тук, съпругата му също.” Философи,
творци, артисти… И разбира се, жени, фатални, с прогарящи погледи. Възбудени от
мястото, от кораба изплувал от сумрака…
Прави впечатление, че корабът няма класи.
Накъде плава все пак този модерен „ноев
ковчег” със странна селекция – струва ми
се, към залеза… Всички наричат кораба
Уриел (ангел на мъдростта божия, (подобно на премъдрата София); ангелът, който
предупредил Ной за потопа) – разбира се,
има и още много семиотични закачки, но
нямам как да се спрем на всички в потока
на повествованието…
Нека избегнем все пак случайните аналогии, доколкото е възможно, с уговорката,
че, може би, случайни аналогии не съществуват… Авторът непрекъснато разколебава
нашата увереност, че „знаем”. Той самият
изглежда също е учуден от възможностите на романа. Разбира се, това е български

роман и като повечето български романи
може да се разглежда като скачен низ от
разкази; това, което споява повествованието е, както казахме вече „мястото”… Дали
„мястото” ще гощавка, салон, кораб или
манастир е въпрос, който авторът избира.
Въпросът е да е убедителен. Достоевски
е прочут със събирането в един хронотоп
на пръв поглед несъвместими герои… Тук
обаче искам да съвпоставя романа на Младенов с един друг ерудитски роман – „Елените” на Св. Игов. Разликата е, че при Игов
се говори за книги (най-вече от конспекта
на западната литература), а при Младенов
философи дискутират по онтологическите
тъкани и семиотичните въпроси на битието… Но да се върнем на заглавието – „Раз/с/
двоение”, портата към романа. Дали става
дума за шизо-раздвоението или „сдвое-
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нието” на две същества в любовта? Или става дума за вечното деление и диалектична
борба на Доброто и Злото:” Като се пита в
За Небесните имена за произхода на Благото ина Злото, Дионисий стига до извода,
че това не може да са диади, тъйкато никоя
двойка не е начало, първопричина може да
е само мона-дата, защото от едно начало
не могат да произлизат две абсолютнопротивоположни същности. Тогава то би било
раздвоено и противоположно в себе си
и различно и друго по отношение на себе
си. Неевъзможно и съществуването на две
противоборстващи причини въввсичко,
това би навредило на самия Бог като извор
на благото, което е Едно. Злото не може да
е в него като сила равна и противоборстващана благото, защото това би довело до
пълно равновесие между благото и злото
и следователно до невъзможност да бъдат
различавани”
Струва ми се, че вътрешно Младенов е
съгласен с Фуко и Дерида, че матафизиката не съществува. Но в романа охотно се
разискват теологически проблеми - за ангелите, демоните и пр. Ето го и блянът: „От
векове съществува блянът за универсална
наука за всекидневните проблеми, която
дава концепции за бъдещето.” Диалогът,
който води от „големите” на модерността
се модерира често от религиозният резоньор Сеговия, странен йезуит, склонен към
назидание. Но, както твърди Фр. Джеймисън:” "Онтологиите на настоящето изискват
археологии на бъдещето, а не прогнози за
миналото." В постмодерната политическа
етика „злото” е тоталитаризмът, а „доброто” е демокрацията (по Бадиу). В този дух
философския роман на Младенов е роман
за свободата и начините и на консумиране,

като най-висше благо е знанието, освободено от библейските стигми на печал и грях.
Романът на Младенов е в три части:
1.Големите, 2.Раз/сдвоение, 3.Отчупване.
Рефренът на романа е: Тя скъса с мен. Изречение, което се появява в края на всяка
глава. Всяка глава е откос от „словободове”,
състоящи се от спомени – от „девството” до
зрелостта. Разказът тече на фона на някаква
всемирна тишина, през която плува титаникът с монументалните персонажи. Техният
живот също тече в някакви паралелни вселени, осветени от трагичната контрастна
светлина на живота и смъртта, а те самите
са родоначалници на биографични архетипи... Общото между тях е, че бог избира да
катастрофира във всяка съдба поотделно.
Прави впечатление, че романът е написан вдъхновено, срещат се и стихотворения, които като че ли поемат като буфери
емоционалните изблици на повествователя. Фиорд, с полуотворена уста, нашепва
заскрежените легенди на севера... Ангелска семиотика ни пренася непрекъснато
в метафизичните селения на бог. Въобще
романът изобилства от истории, описания
на (въображаеми понякога) места и случки.
Провокативно ни хвърля в хипотезите си,
раздрусва ни да разсъждаваме диалектически и същевременно развива сюжета си
неусетно и плавно. Книгата е добре оформена полиграфично и художникът е намерил верният баланс със съдържанието. За
читателя остава интелектуалното удоволствие да се докосне до света на романа и да
допълни своите знания в различни сфери
на хуманитаристиката.
Иван Сухиванов
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ЗА „ЧЕРНИТЕ ОБУВКИ“
НА ДЕСИСЛАВА НЕДЕЛЧЕВА
С всяка от книгите си Десислава Неделчева е различна, но и по някакъв начин същата, разпознаваема. Пише и публикува
доста, а книгите й са малко, което говори
нещо, но аз мисля, че е самовзискателността й към литературата.
Тя издаде първата си книга през 1998-а
– „Прози в края на века“, а втората „Източно
време“ през 2012 г., и двете – стихосбирки,
с дистанция от 14 години. Много неща ще
забележим във втората книга, които я различават от предишната. Тя е друга, защото в
този отрязък от петнайсетина години нещо
се е случило – с Деси и живота около нея/
нас; със самата поезия, с литературата. И
това нещо ни е променило: както отбелязва Антоанета Алипиева, книгата регистрира
тези видими промени – „в светоусещането, в чувствителността към ценностите“, в
„усещането за помъдряване и зрелост“; тя
ги регистрира и жанрово: според Алипиева
„миниатюрите в тази книга сякаш са дневникови записки на личната екзистенция“,
опоетизиране на бита, но и осмисляне на
битието.
Но „Прозите“ „е книга за избора. За
избора да отложиш себе си (Екатерина
Йосифова). За изборите, които правим
в отчаяние и щастие.“ Но и избора „на
вътрешно свободния човек, осъзнал характеристиките на своя затвор, нетъждествен
с него самия“. И тук авторката/героинята
е изправена през избор: „Вероятно Деси
Неделчева е избрала да ѝ [Дарина] даде
милост, за да я съхрани за други времена
и други пътища. На поезията, на обичта и
на местата, където означават едно и също“,
пише по повод книгата Йорданка Белева.
Сигурно е права. Но Дарина (Деси) наис-

тина е изправена през избор, този път не
екзистенциален, а обществено-политически и социален; избор, който преминава
през Ястребино, та до Берлинската стена и
отвъд. От друга страна, какъв избор, какви
пет лева – едно момиченце, станало през
1986-а на тринайсет, решило да си води
дневник. Родено през късния соц, когато,
официално казват, че няма „трудови“ лагери, хора не изчезват внезапно, извикани за
„справка“, не изселват по различни причини, не режат крачоли и не слагат печати по
бедрата, а музиката... Но има други неща,
пораждащи клаустрофобични чувства, и
тях ще срещнем в бекраунда на тази книга,
в езика й, които оправдават думите на редактора Чавдар Ценов, че „тази книга е като
айсберг“, но, допълва той, „премълчаното“
не означава „забрава“; „Забравата – веднъж поради маловажност, друг път поради
травмираща свръхважност.“ И тези „черни
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обувки“ – една прекрасна метафора, която
едновременно е задължаваща, унифицираща и подтискаща съзнанието (десетина
години преди времето на „черните обувки“
на Деси, на проверките пред входа на средното ни училище, майорът ни проверяваше
за униформеното ученическо облекло, в
това число – черни чорапи и черни обувки;
чорапите можеш да начерниш с вакса, но
обувките...).
Към жанра и структурата на книгата.
Кратката по обем творба (127 с.) е роман
по определение (Пламен Дойнов казва, че
не е, но при съвременните дефиниции на
жанра това едва ли е важно); състои се от
пет части и е съпътствана от Бележки (може
би необходими днес на младите читатели,
повече от 30 години след формалния край
на социалистическата епоха). Формално тя
имитира дневниково писане в почти целия текстов масив, с изключение на пета
част – „Таткото на Дарина“ (която от своя
страна е изповед на бащата в контекста на
случващото се). Дневникът говори за първолично, особено интимно преживяване/
предаване/изповядване на събития, хора
и факти. Донякъде текстът е автобиографичен, писан, както досега забелязват критически отзиви, „остранено“, „дистанцирано“,
но също и незвучащ монологично, както
предполага дневниковото писане, а диалогично (Митко Новков). Всъщност, без да навлизаме в жанровите дебри около романа,
ще кажем, че най-новата литература (и българска, и чужда) отдавна експериментира с
фикционалното и фактологичното и резултатът е жанрово аморфни (или синтетични,
жанрово взаимопроникващи) прозаически
произведения. Ето какво казва по подобен
повод руската издателка Ирина Прохорова
през 2019 г. в дискусия за жанра: „Преориентирането на читателския интерес от фи-

кшън към нонфикшън обикновено е свързано със стагнация в обществения живот, с
девалвация на идеи и отсъствие на позитивен образ за бъдещето. Хората се обръщат
към нонфикшъна в търсене на нов смисъл,
на качествено знание. Това е опит да се противостои на социалната ентропия“. Разбира
се, романът на Десислава Неделчева настоява за художественост и то с основание (и
по определение), за разлика от нонфикшъна, но както казва Джулиан Барнс: „Във всеки случай аз не приемам границите между
фикция и нонфикшън.“ (за сравнение ще
посоча новата книга на Исабел Алиенде,
писана по време на пандемията, „На жените – от сърце“, определяна от PR-ите като
нонфикшън). Все пак и на българска почва
тази жанрова аморфност има доста дълга
и успешна традиция, поне що се отнася до
различните форми на есеистичната проза.
Ще посоча поне две от познатите ми в този
контекст заглавия от последно време: „Самсара“ – роман-дневник, на покойния вече
Кирил Попов, и най-вече „Една и съща нощ“
на Христо Карастоянов – „дневник“ на един
роман в пет действия с протагонист Гео Милев. Втората определено е по-интересна за
контекста дневник: изборът и фокусът върху
образа Гео Милев (но и Георги Шейтанов) е
достатъчно основание да четем текста като
роман и без допълнителна фикционалност;
от друга страна формàта дневник (или пък
епистоларната литература) предполага известна щрихованост/план/бележки, които
подтикват авторите към търсене по-удачни
(понякога синтетични) наративни модели.
Ето някои допирни точки между имитиращото дневниковата форма писане при
Деси и Христо (като вариация на епистоларния жанр): отстраненото/незавършено
писане, което предполага – и при двамата
– обективност и възможност за опазване
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на книгата от възможни читателски упреци
и хоризонти на очаквания; в стилистиката
на творбите – възможност за скрита цитатност, извеждането на идеи, които иначе
трудно биха разчетени от читателите, по
оригинален начин – „роман за времето, в
което бъдещето умира“ (Яница Радева, при
Христо) или „роман за всичко, което някога
нямахме, докато си мислехме, че сме част
от голямото“ (Йорданка Белева, при Десислава).
В стуктурата на „Черните обувки“ първата част „Дневникът на Дарина“ е най-обемна (до 76 с. от всичко 121 с.). Тя е предходена от едно интро „Имах вълнуващо детство
в пионерската организация“, което започва с леко парадоксалното „Снощи, докато
се любя с мъжа си, изненадващо виждам
следната картина...“. Картината, според
днешните ни очаквания, е парадоксална и
наистина „изненадваща“ – Дарина вижда
как се връща от Районния комитет на Комсомола, където покрай свършената „добра
работа“, се чувства „красива, въпреки че
знам, че ще стана още по-красива“.
Дневникът започва през 1986-а, в деня,
когато Дарина навършна тринайсет години,
а животът е пред нея, пълен с очаквания,
приключения и оптимизъм. Оптимизмът
предстои да бъде коригиран, а пък приключенията в средата на 80-те в Народната република не са кой знае какви – учене,
организиран живот (пионери, комсомолци, Партия, училищна самодейност), игри,
домашни грижи и бит, приятели и първи
любовни трепети. Но най-важна е поезията (тя пише, публикува, ходи на кръжоци,
общува), а това е любов до живот. И все
пак фиксираното остава: „Когато не пиша
в дневника, все едно си изпускам живота“.
Затова дневникът (в случая приемаме имитацията му) е по-важен за Паметта от мемо-
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ара, а неговата динамика тук е подсилена и
от фрагментарността на текста, решенията
на отделните глави. Междувременно идва
1987-а, а пионерката става комсомолка, после отива на лагер в Полша. С новата 1988-а
идват и първите повеи на гласността и преустройството. Вече липсват районните комитети на ДКМС и комсомолските организатори в училищата – „На самоуправление сме“.
Дарина е избрана за комсомолски секретар
на училище „Елин Пелин“. Отива на лагершкола за активисти в Хаинбоаз. На „турския
въпрос“ са посветени две изречени: „Някои
дежурят през нощта да пазят лагера от посегателства на турци, които се бунтуват. На
нощните дежурства повече слагат момчета“. И преломната 1989-а. Промените през
изкуството: сбирките на Клуб „Седем пъти
не“, а „Девизът ми е „Нито миг без поезия“;
но за спектакъла „Нека да е лято“ по стихове на Миряна Башева и музика на Стефан
Димитров – „Изобщо не ми хареса“, и: „Два
дни преди това в църквата музей „Св. Атанас“ имаше литературно четене на поети от
Варна и София. Бяха дошли доста хора, не
помня даже дали можах да седна. Излязох
много разочарована“, обаче на 12 август
гледа „В очакване на Годо“ и получава „челен удар“: „Изкуството ми дойде тотално.
Виждах Бог на сцената, виждах абсурда, в
който живеем. Бях зашеметена“. През тази
година Дарина е на бригада в ГДР, а след
това и на школа в Хаинбоаз. Регистрираме
и промени в съзнанието: Училището ми
се вижда консервативно“, „Не искам бъда
повече комсомолски секретар“. 1990 година: „Умря нашето куче Спартак“. Но също:
„Относно Комсомола се промених. Усетих,
че тази организация, която въобще не е
наша, е пълна глупост“. И най-важното политическо събитие, регистрирано с няколко
изречения от лозунги: „Революция! На 10
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ноември беше свален Тодор Живков и обкръжението му. Преврат в Партията. Долу
номенклатурата! Долу бюрокрацията! Долу
привилегиите! Свобода на словото и печата! Демокрация!“. „30 април 1990. Вече съм
на 17 години. Сега ми се струва, че не мога
да бъда абсолютно нещастна никога, освен
когато престана да пиша.“
Разбира се, част втора „Черните обувки“
е ъгловата в структурата на романа, защото
върху нея пада идейната тежест на носещата конструкция – насилието върху човека в
различните си форми – физическо, психическо. Във времеви план главата е ретроспекция към един епизод от живота на 12-годишната тогава Дарина, която стои на пост
с Калашник в ръце пред паметника на убитите ястребинчета. Ще кажете, какво толкова! Петокласничката е активистка, участва
в пионерските мероприятия, има пълна
пионерска униформа, но й липсват черните обувки, за да може да носи знамето на
Тържествения пионерски сбор. Не може да
ги намери и родителите й идват да я приберат, но впоследствие я оставят – „Как ще те
вземем, стига глезотии, оставаш“. Това е – 4
странички.
Част трета – „Никулден“ (Денят на блокадата на Ястребино от войската). Действието продължава в лагера в Ястребино.
Всичко там е превърнато в паметници –
родни къщи, училище, паметни плочи, борчета, целият пионерски комплекс, дъбът на
дядо Стойне, в центъра на Антоново има
още един паметник-костница. Пионерската
колона извършва поход по „светите места“. Следват етимологии на топоси и лични имена, речта на дружинната Лалева за
арестуването на близките на партизаните,
разказ, продължен от Джонева, която също
не издържа и той е захванат от Варадинов
(„мъж е, ще докара нещата докрай“). Тук да

вметнем, от Ястребино били разстреляни
18, осъдени на затвор – 12, на доживотен
затвор – 2. Погребват ги в общ гроб, близо
до мястото на разстрела Следва второ погребение – за заличаване на следите, трето – препогребване, от кмета на Антоново
– Лазар, а след него четвърто, наполовина, и пето – горене на трупове. Разказът на
тримата – Дженева, Лалева и Варадинов
свършва до 25.05.1944 г.
И аз съм бил в комплекса преди 89-а,
но на сватба на мои колеги, които работеха
там. Иначе ето какво пише в Гугъл за това
клане: „През 2021 година писателката Надежда Любенова изказва тезата, че масовото убийство е извършено от партизаните,
като изтъква в подкрепа на тезата си ниските присъди на обвинените войници, на фона
на масовите смъртни присъди, издавани
от Народния съд. Цитират се и спомени на
местни хора, които твърдят, че убийствата
са извършени, за да не бъде издадена землянката на нелегалните, случайно открита
от жертвите. Тези факти са потулвани през
тоталитаризма от страх от репресии“ (край
на цитата). Това има пряко отношение към
темата за насилието, но в сюжетната рамка има по-скоро приложно-илюстративен
характер, както и други епизоди до края на
книгата – те разширяват рамката на насилието като форми и зловредни прояви над
хора, животни и предмети, както физически, така и психически, престъпление, което нарушава достойнството и интересите на
личността.
Част четвърта, наречена „Начала и хълмове“, е съставена от подзаглавията „След
Ястребино, есента“ (1985 г.), „Ястребино и
Берлинската стена“ (2003 г.) и „Две кратки
предистории“ – нещо се е случило с Дарина през тези 18 години. Отговорът се крие в
двете кратки предистории – едната от 1981
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г., когато Дарина е в първи клас, първи учебен ден („Аз съм най-добрата. В Ястребино
не бях най-добрата. След Ястребино, вече
в моето училище през есента – пак бях
най-добрата. И си казах: я чакай, чакай.“);
и втората – „1984-та. Една година преди
Ястребино, 5-и клас съм. Отивам на Осмия
републикански пионерски сбор в София“.
След грандиозното събитие в Зала 1 на НДК
„разказах на татко как съм видяла старата
прегърбена другарка Цола Драгойчева да
стои на стълбите между етажите на НДК,
а татко подметна, че сигурно вече се напикава“. Това, което се е случило през 2003 г.
на някакъв Фестивал на козето мляко в с.
Бяла речка, е: „Внезапно изплува историята с обувките. Изтрита цели 18 години“.
Но какво е паметта? Кое извиква образите,
пейзажите, събитията в главите ни след десетки години? Не е ли онзи „ритник“ по някоя част от разсъдъка ни, който се появява
на определено място и в определено време и не без причини (както разсъждава Х.
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Мураками в романа си „Норвежка гора“)?
Кое ни кара да ги репродуцираме върху
бялата хартия – фикционални или като
факшън? Защо ги описваме в книги? „За да
мисля – отговаря героят на Мураками. – За
да разбера. [...] Трябва да опиша нещата,
за да почувствам, че ги проумявам напълно.“ Разбира се, има и други причини... И
всички вкупом формират житейския ни път,
съставен от начала и хълмове, от падове и
възвишения, край и начало. И така безкрай,
без край.
Романът завършва с автобиографичния
разказ на бащата на Дарина. В него ще открием различните форми на видимото и
невидимо насилие, упражнявано над човека в епохата на социализма. И краят е симптоматичен: „Минали няколко дни, без да
отвори багажника на колата. Животинката
[кокошката] умряла вътре“.
Владимир Шумелов
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ДВЕ ПОЕТИЧНИ КНИГИ
НА ЛИЛИЯ ХРИСТОВА
Хайку и нава са стихотворни жанрове, сътворени от способността на поета
да „хване” мига. Образът, метафората да
зафиксират моментното състояние и преживяване, изразено чрез асоциация, блеснала ненадейно и останала в съзнанието.
Поради тези особености поетичното зрение се нуждае от дълбочина на проникването в нещата, от богато въображение
и владеене на асоциативните връзки. Задължително условие за успеха е поетичното съзнание да провиди зад думите. Тези
кратки поетични форми не само трябва да
запечатат миговете на прозрение и будното въображение, но и да отидат зад думите, където се крие същността на словото.
Преимуществено с хайку е изградена
поетичната книга на Лилия Христова „Градина под прозореца”. Още първото тристишие разкрива способността на поетесата
чрез смисловия обрат необичайното да
стане обичайно:

Не научих
как се прави портрет на птица –
направих градина под прозореца.
Само че за да се случи това, богатото
поетическо въображение трябва да прогледне зад думите откъм обратната им
страна, негативът да изсветлее и да се превърне в позитив, без да има нищо общо с
фотографията.
Отговорността пред думите, пред словото откриваме в:
Пиша
върху тънкия лист
на надеждата
с перо
от страх.
За поетесата поезията хайку е:
Стълба
от тристишия –
към кула
с безсънно прозорче.
Поезията е вечно безсъние, непрестанно будуване, постоянна отдаденост до обреченост на Словото, за да не пропуснеш
нещо важно. Безплоден е моментът между
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неотишлата си още нощ и недошлия още
ден, защото времето и пространството са
ничии. В малко думи да събереш максимум мисъл и асоциации – това е истинската поезия:
В лунна капка
побирам
мечтите си.
В това се изразява уважението към
Словото, защото не трябва да се допуска
разхищение на думите. А молбата и мечтата на поетесата е стиховете й от грозни
патета да се превърнат в „лебеди”, защото
поезията е призвана да превръща грозните патици в красиви лебеди. Скуката не
задоволява лирическата героиня: „Денят
е дете./ Ще остарее в еднообразието/ на
града…” Образно поетесата оприличава
слънцето над камбанарията със „старинна
монета/ в дланта на облак”.
Социалната чувствителност е изразена
фино и деликатно:
Смокинята наднича
като дете през прозореца.
Баба шепне
пред иконата на Богородица.
Вдовишката й забрадка
е гнездо на сълзи.
Нощта „изтича през раните/ на небето.” Увяхналите цветя асоциират с нерадостните спомени. Лирическата героиня
на поетесата се оприличава със стадиите,
предхождащи появата на пеперудата. Моралните терзания са съпроводени с болка
и тъга. А ангелската чистота е присъща на
децата, защото те са недокоснати от пороците, за разлика от възрастните. Някога
Емилиян Станев, перифразирайки философа, определяше за един от най-големите
парадокси факта, че омърсените и изхабе-
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ни възрастни учим и възпитаваме чистите
деца:
Единствено
децата знаят,
че ангелите са човеци.
Това се потвърждава и от: „Лист,/ пастел, акварел…/ Детската ръка намира/ огледалния град,/ от който аз се връщам.”
Затова лирическата героиня в редица хайки съжалява и изживява драматично порастването, отминаващото чисто детство.
Колко финес и нежност струи от стиховете:
Глухарчета
в лятно петолиние –
прозвънва зимата.
Смяната на годишните сезони е едно
цвете: „в гардероба/ стрък лавандула/
разделя/ лято от есен.” Кокичето е предвестник на Надеждата, защото предвещава
пролетта и отиващата си зима. Макар че
всеки сезон има своята красота, есента е
предпочитана, защото предполага вглъбеност. Творбите са изпълнени с тъга. Март
за лирическата героиня е преломният
месец, защото подсеща за настъпващата
пролет. Колко красота и духовност излъчват стиховете:
Пролетен повей.
Пред иконата –
пламъче
на минзухар.
Щурецът „скитник” озвучава стиховете.
Свободата е „море” за лирическата героиня. „Лъжата поражда бедствия”, заявява
убедено поетесата. Облакът, който се опитва да закрие слънцето се превръща в
„дъжд от искри”.
С нелюбов не се живее, споделя поетесата в редица хайки, животът се превръща
в скука. Истинската любов не се нуждае от
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крясъци за доказване:
Риби
от двете страни на
риф от мълчание.
С неми очи
те изпращам.
Тъжно е и в любовта.
Думите са истинската връзка между хората, понякога дори без да са изречени.
Те ни срещат с другите хора, предвещават
бъдещи срещи. Докато си служим с тях, винаги има Надежда.
Полифонични са хайките, когато провокират, предполагат и предоставят възможност на читателите за сюжетно развитие
чрез читателското въображение. Повечето
от творбите в „Градина под прозореца” са
именно такива. По стълбата от тристишия
на Лилия Христова се изкачваме високо, в
селенията на духа.
В стихосбирката „Мост към тишината“ Лилия Христова отново потвърждава
предпочитанията си към кратките поетични форми. Очевидно споделя разбирането, че в литературата, особено в поезията,
трябва да е тясно на думите, а широко на
мисълта, както казва в свое прекрасно стихотворение Некрасов. И тази стихосбирка
е тъничка, с около тридесетина кратки стихотворения, част от които хайку. Поетесата
заявява в едноименното стихотворение:
Напразно се опитвам да напиша
дълго стихотворение,
дълъг разказ,
повест…
Кратък е мостът
между мен и живота.
А още първото стихотворение вълнува
със своята мъдрост и приемане естеството
на живота със своите извечни закони:

Шумната младост
отмина.
Няма рифове в пристана.
Страстите утихват, настъпва зрелостта,
но това не трябва да ни резигнира, защото
всеки етап от човешкия живот има и своите преимущества. И трябва да се научим
да „празнуваме/ тихо със себе си“, както
споделя поетесата. Много по-смислени ще
сме, ако усетим още от детството вглъбяването навътре в себе си, размишлението:
Детството – връх,
реки,
брегове и
мост
към тишината.
(„Детство“)
Впечатлява чистотата на преживяването и съзерцанието в „Юлско утро“, способността на лирическата героиня на поетесата:
В бистротата на реката
чуваш шепота
на силни треви
между слънчевите камъчета.
Светлина без сенки.
Обикновено е хладно в стиховете на
Лилия Христова. „Липсва пролет“ е поантата на „Объркват ме“. Дори подредените
„с ритъма на лятото“ думи са „есенни листа“. Самохарактеристика на поетесата е
„Мълчание“:
Мълчание
в преддверие
на храм.
Плод
на столетна
смокиня.
Песен
на дъжд
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по листата.
Аз съм.
Съзерцанието е основно настроение
и състояние, което води до вглъбяване на
лирическата героиня в случващото се и
преживяването.
Любовта в „През неделната ми врата“
е деликатна, а не обсебваща. Лирическата
героиня не желае да властва над любимия, а да му осигури свобода. И в същото време да достигне до мигове, в които
„да забравя коя съм“ и „да не си спомням
коя бях“. Съзнава, че за да бъде желана от
любимия „не трябва да бъда -/ жената/
от твоите представи“, трябва постоянно
да е нова, различна, за да е интересна и
привлекателна за него. Любовта може да
бъде и лабиринта на Минотавъра, когато
лирическата героиня се плъзга по еклектичните повърхностни чувства, а търси и
усеща „Бодливите синкопи/ на сърцето“.
Тя се стреми към автентичните чувства, в
които няма преиграване („Забавям пулса“). Много важна за любовта е представата, духовната връзка („На цветарската витрина“). Любовното чувство в лириката на
Лилия Христова е пропито с екзистенция,
защото е далеч от екзалтацията.
Много силно е усещането за изтичащия
като пясък между пръстите живот („Вътрешен часовник“). Затова трябва да се радваме при всяко събуждане, защото това
значи, че все още сме живи („Разсъмва“).
В „Казват“ сякаш лирическата героиня
иска да спре времето, подобно Фауст, за
да спре остаряването.
Знаково и характеризиращо за лириката на Лилия Христова е „Ще посея мълчание“:
Ще посея мълчание
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в дългите снежни дни.
Ще поникнат думи
напролет.
Ще растат
през лятото.
До листопада.
Стиховете на Лилия Христова са пропити с мълчание. Мълчанието е най-плодоносното творческо състояние за поетесата.
Мълчанието е нейното „Аз съм“. Нейните
мълчания са говорещи, те споделят повече, отколкото можем да изречем с думите. В глухотата си тя чува всичко, което
се случва. Поетесата знае, че крясъкът не
лекува болката и че човек трябва да носи
мълчаливо кръста си. В самотата си тя изпитва усещането за безсмъртие, защото се
чувства напълно свободна („Събота“).
Тази поетеса силно се вълнува от темата за Свободата. Дълбоко смислено и преживяно е хайкуто:
Светулки в лятна шепа.
Свободата е
самота.
Като че ли пълната свобода може да се
постигне само в пълната самота – до това
философско разбиране достига поетесата.. Защото иначе винаги човек трябва да
се съобразява с някого или нещо. Неслучайно поетесата завещава на сина си гениалните стихове на бохема Франсоа Вийон,
защото този Поет има „склонност/ към
скитничество и поезия“, т.е. към Свободата. Пък и за един поет съдим и по творческите му пристрастия, които завещава на
следващите най-близки – децата, които
ще го продължат.
Стиховете на Лилия Христова са дълбоко екзистенциални. В „Дъждът танцува“ поетесата размишлява за смъртта. Със
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смъртта на човека сякаш умира и красотата, макар че животът продължава. Това
е част от хуманизма на тази лирика. Не
трябва да допускаме сърцето ни да заспи,
то трябва винаги да бъде будно и зрящо
за човешките болки и страдания („Не спи
зло“)
Лирическата героиня на Лилия Христова пише „С перо от гларус“ и мечтае с
него да прониже „небесния лист“. Лириката й блести от чистота: „желанието ми за
детство/ е неистово -/ кадифеното море в
дланта/ на татко“ („Вятърът на север“). Затова чистото детство е любимата възраст
и време, то е незабравимо. Прекрасно е
стихотворението „Ярка панделка“, в което става дума за „неродената дъщеря“ на
поетесата. Във великолепното стихотворение „Шанс“ лирическата героиня мечтае
да е „облакът над пролетния явор“, който
ще завали „…над полето/ от глухарчета“, а
разлистените клони са „зелени пеперуди“.
Това е домът, за който мечтае поетесата.
Морето, синият цвят на водата са любими за Лилия Христова. Това усещане е в
кръвта й, защото от раждането си е закърмена с него, то е автентично и автобиографично. Прекрасен с финеса си е намере-

ният образ „Заваля/ небесносиня милост“.
Уличките на паметта в „Разсъмва“ са също
сини. Нежният син цвят е любимият за тази
поетеса, което говори за финес. За творческия унес и захлас става дума в „Докато
пиша разказ“, героите „Кацат по молива
– рисуват/ лунички по текста. / Неизтриваеми“. Това е Творчеството, Поезията, Словото, които са безсмъртни.
А ето и горещата майчина молба на
Лилия Христова към Него, към която би се
присъединила всяка майка по света:
Господи,
нека във времето,
което ми остава,
не надживея
детето си.
Нежност, тиха емоция, тъга и болка
струят от лириката на Лилия Христова
Стиховете й са далеч от монотонността на
чувствата, защото притежават скрита динамика. Всичко това говори за богатия вътрешен свят на поетесата. А фактът, че редактор на тези стихове е голямата ни поетеса
Екатерина Йосифова, е сигурна гаранция
за тяхната художествена стойност.
Никола ИВАНОВ
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РАЗКАЗИ ОТ КНИГАТА
НА ЖИВОТА
Разказите от сборника на Милка Иванова „Сенките на времето“ са преди всичко
психологическа проза, защото авторката
не разчита на външния сюжет, а на душевните преживявания и терзания на персонажите. Сюжетът е само повод, макар че
той винаги е важен. Милка Иванова умее
да подбира така сюжетите си, че неусетно
и ненатрапчиво да внуши посланията си на
читателя. Така например в разказа „Едно
куче и една коза“ авторката настоява, че
природата е естествената връзка между
човека, флората и фауната и тази връзка е
неразривна, всеки опит за накърняването
й е опасен преди всичко за човека. Освен
това забременяването на Райна от момчето сираче напомня за Катерина и Султана от
„Железният светилник“ на класика Талев.
Авторката разчита на вътрешно напрегната
фабула и вътрешната динамика на разказа.
В творбите главни персонаж е малкият човек, който все още е запазил моралните си
добродетели („Желяза“ и други разкази).
Водеща тема в някои разкази е любовта
на героите към земята. В творбите се усещат Йовковски и Еленпелиновски нотки.
В „Завещаното“ рекетьорите искат да изкупят гроздето на селяните на безценица
и въпросът е дали ще издържат селяните.
Те трябва да запазят достойнството си. Матея говори: „Народ е това! Жилава кръв!...
Ще се изправи, не може иначе…“ Съветва
Хубавичката: „- Не продавай!... Какво друго има българинът освен земята си?... Бог
ни е довел на тая земя, Димитре. Поискали сме я и той ни я дал.“ Същата тема откриваме и във „Вие решавате“. И в същото
време писателката осъзнава и промените,
които носи цивилизацията. Младите постепенно се откъсват от земята, заминават в
градовете и чужбина, връзката с корените

отслабва. Но в същото време светът е с размери на „кокошо яйце“ („Очите, които не
се затваряха“), светът е едно голямо село,
разстоянията и общуването не са проблем,
но липсват празниците, обичаите, топлата
пепел на миналото, предците, старината.
Затова носталгията е сред основните послания в разказите от сборника. Надеждата
е младите да се завърнат, но дали това ще
се случи?. Авторката не дава отговор. Селският живот е труден, постоянна е борбата
с природата – дъжд, сняг, киша, ветрове…
В разказите на М.Иванова е мрачно, студено, мъгливо, както е в душите на героите й.
Всъщност сред успехите на Милка Иванова
са отворените финали на разказите.
В творбите от сборника се е настанила скуката, не се случва нищо интересно,
животът си тече по инерция. Понякога мъжете бият жените, защото са озлобени от
безизходицата и от простотия. Най-силни
са страховете от загубването на състраданието към ближния, което се дължи преди
всичко на възпитанието в атеизъм на поколенията при социализма („Изповед“). Както казва дядо Танас в „Сън“ „Хората станаха
мишки“. Спешна е нуждата от завръщането
на вярата в Бог, затова старецът се обръща
към собственика на винпрома в селото да
изгради църква в селото. Това е част от хуманизма в разказите. Нужни са хора като
Маринчо от „Сенките на времето“ – кро-
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тък, смирен, благовиден, който винаги носи
Евангелие в себе си. Или като Станчо Капитана, който ревнува красавицата Мата и й
предлага по 5 хиляди лева на месец, за да
не приема други мъже.
Важно послание в творбите от сборника е Прошката. Винаги трябва да намираме
сили да простим, както правят редица от героите в разказите. Това е не само благородно, но и хуманно. С този проблем е свързан
и мотивът за престъплението и възмездието за извършени грехове („Страх“).
Впечатление правят поетичните описания и способността на авторката да рисува
природни картини със слово. В „Човешко
сърце“ една от героините казва, че „Всяка
птичка пее своя песен, а в песента седи душата й“.
Милка Иванова умело подбира имената
на героите в разказите, които са съответни
на характерите и психологията им. Външният им вид подсказва характерите.
Свободата е сред темите, които вълнуват някои от героите в разказите. В „Пътища“ героят е роден да лети, не може да е
привързан към земята, защото не може да
е свободен в несвободата, затова и се разделят с жената и тя го разбира. Докато в
„Гостенка за една нощ“ авторката е изявила
богатото си въображение в поетичните описания. В разказа Верка и Станил стават се-

мейство и тя го следва по военните гарнизони, като му помага да се чувства сигурен
и по-свободен. Свободолюбиви са циганите калайджии, на които допада чергарския
скитнически живот. Снахите приемат безрезервно подхвърленото от свекървата дете,
защото са благородни и добри по природа.
В творбите от сборника се усеща фабулна напрегнатост, наред с реалистичните
моменти откриваме тайнственост, магнетизъм, магически реализъм, недоизказаност, което привлича и въздейства, защото
читателите сами трябва да допишат разказа
според своето въображение. Социалност
и хуманизъм изпълват разказите от сборника. Натуралистичните картини на места
усилват експресията и въздействието на
творбите. Сюжетните изненади са също
плюс за разказите.
Творбите от сборника „Сенките на времето“ са част от Книгата на живота, в която
съдбата на всеки е „драсната“ и предопределена, но и човек може да се постарае да
промени възможното. И най-важното постижение на Милка Иванова – тя е успяла
във всеки разказ от бита да премине към
битието, да превърне бита в битие, защото
на фона на битовите дейности нейните герои говорят за битието.
Никола ИВАНОВ
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МИЛКА СТОЯНОВА –
„ЕЗИКЪТ НА ПТИЦИТЕ“
Като автор на немалък брой стихосбирки Милка Стоянова без съмнение има свой
разпознаваем поетичен език. В такъв случай някому би се сторило учудващо, че с
новата си книга е решила да ни каже нещо
повече, този път за езика на птиците. Интересно би било да узнаем какво езикът
им е в състояние да съобщи на хората, ако
допуснем, че някои, например поетите, не
само го разбират, но са готови и да се надпяват с тях или поне помежду си. Според
една героиня на Вирджиния Улф славеите
пеели на старогръцки, но за съжаление същата героиня не ни съобщава какво по-точно са пеели, тъй като липсва какъвто и да
било превод на песните им. Други твърдят,
че при евентуален превод би се изгубило
най-същественото, така че е по-добре да
се слушат без превод. Така и хубавите английски, френски, италиански и други чужди песни, които сме слушали, не са станали по-хубави от момента, в който са били
преведени. Всички знаем и за омайните
песни на сирените, които пленявали моряците, та веднъж реших да попитам доц.
Йордан Ефтимов като специалист по антична литература с какво толкова са успявали
да ги омагьосат; той ме насочи към 12-та
песен на „Одисея“ да се убедя сам. Намерих какво казват (пеят) двете сирени, тези
фантастични морски същества – полужени,
полуптици; цитирам:
„Тук, Одисее възпяван, тук, гордост велика ахейска,
кораба спри, песента и на двете ни
слушай омаян.
Никой край нас не минава на кораба
свой черноборден,
без сладкозвучния глас от лъките ни
цветни да чуе,
но насладен у дома се завръща и мъдрост научил.
Знаем ний всичко, което в полята пред
Троя аргейци,

още троянци търпяха по волята на
боговете.
Знаем навред що се върши по тази
земя многодарна.“
Това е: призовават го, по-точно – примамват го (защото примамката е гибелна)
да спре и да слуша, обещавайки му познание и мъдрост. Иначе казано, само обещания, затова пък омайни или по-скоро: самото слушане омайва, не съдържанието на
песента им, не онова, което би могъл да узнае и което ще го направи мъдър. Не е маловажно да направим това разграничение,
защото то донякъде изяснява характера на
този „език“ на сирените. За разлика от него
„езикът на птиците“ у Милка Стоянова, първо, не е гибелен, нито обещаващ, и второ,
изисква от читателя не толкова омаяност,
колкото въображение и свобода на асоциациите. Все пак има и нещо общо между езика на сирените и езика на птиците от стихо-
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сбирката и то е отново познание и мъдрост,
но постигани по противоположни начини
– наготово в първия случай, което означава
гибел за примамените, и чрез интерпретация във втория случай, което, надявам се, с
нищо не застрашава нито птиците на Милка
Стоянова, нито тълкувателите.
Без да обяснява елементите и значенията в този език, нито да ги превежда на съвременен български, авторката съумява да
намери достатъчно символни съответствия
на нивото на поетическата образност. Често
появяващите се в различен контекст думи
и техни производни форми като „море“,
„път“, „кораб“, „бряг“, „нощ“, „светло“,
„тъмно“, „къщи“, „дворове“, „прозорци“,
„тайни“, „далечина“, „води“, „мисли“, „дървета“, „любов“ и пр. в действителност са
словесните възли на една особено широка
асоциативна мрежа, която с лекота обхваща различни фабули, персонажи, културни
и географски пространства. Имената – Египет, Манхатън, Сахара, означенията на архетипни или литературни герои като момчето, момичето, мъжът (има и „жени“, при
това „накуп“, които един „широко скроен
мъж прегръща“, но те се появяват само веднъж), морякът, капитанът, или Клеопатра,
Малкият принц и др. в поезията на Милка
Стоянова придобиват подчертано фигуративна функция (да напомним само, че Виа
Понтика, черноморският път на птиците,
съвпада с пътя на корабите към далечните
морета и световния океан); оттам и това
усещане за почти неуловимо преминаване
от конкретния, пряк смъсъл на думите към
многозначността на символа и свободната
вариативност на образа в читателското съзнание. Впрочем теоретичните текстове и
наблюдения на Пол Рикьор или на Цветан
Тодоров върху символа и върху подобни на
него означаващи структури отдавна са потвърдили, че един такъв поетичен образ,
какъвто е например „езикът на птиците“, не
се нуждае от „разбиране“, собствено казано, а от интерпретиране, тъй като въздействието, ефектът в поезията идва колкото от

доловеното, толкова и от недоловеното,
винаги оставащо отвъд разума, в пределите на естетическото или на способността за
въображение. Затова не е изненадващо, че
тези думи-символи в книгата изпълняват
според контекста едновременно различни
роли – и семиотична, и магическа, и пророческа (птиците разказват предания не само
от миналото, но и от бъдещето), и трансформираща значението на образа, и ролята на универсалии. Неслучайно в едно от
стихотворенията авторката задава въпроса:
„До кога пиесата продължава?“ – сякаш за
да напомни, че тази божествена словесна
игра може да продължи, „докато земята
още се върти, но под Неговото перо.“
Впрочем психоаналитиците с основание
са забелязали, че зад някои повтарящи се
думи и образи се крият какви ли не изтласкани в несъзнаваното драми и страхове, но
много по-важно от това – особено когато
става въпрос не за сънища, а за поезия – е,
както настоява Гастон Башлар, не връщането към спомена и дълбините структури на
психиката, а усетът за така наречената от
него „позитивна вертикалност на езика“,
като с това понятие можем да означим и
„езика на птиците“, и поетическия език изобщо, тъй като именно тази вертикалност
омайва и вдъхновява поетите и намира
отклик в „мечтателното съзнание“ на четящия.
Ето три финални стиха в книгата на Милка Стоянова, които са великолепна илюстрация на мисълта на френския философ:
„… водата се катери по стеблото на
цветята
и нейното усилие цъфти
по върховете.“
Макар думата „блянове“ в стихосбирката да е доста по-рядко използвана в сравнение с думата „тайни“, не бих се поколебал да определя „Езикът на птиците“ с едно
типично Башларово заглавие като „Поетика
на мечтанието“.
Юлиан Жилиев
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ПОСЛАНИЯ В ДУХА НА
ПРОРИЦАТЕЛСТВОТО…
Най-новата засега книга на Иван Сухиванов „Да бъдем силни поети“, изд. „Либра
Скорп“, 2021 г., веднага навежда читателя
към размисъл за смисъла на съвременното, модерно писане и посланията, носени
от всеки негов адепт. Послания, включени
в кратки по обем, някъде сведени до двустишия и тристишия форми. Почти изцяло
минималистични с вплетената в редовете
им естетика, позволяваща едновременно
близък контакт с мислещия съвременник
и правото на поета да се самоизолира. Да
остане вглъбен в себе си и чрез кодирания
в съзнанието му философски заряд да контактува със света. Неговата реалност обаче,
е повече метафизична, реалистично-метафорична, а темата е само загатната. За да
се извиси написаното върху белия лист над
прашното битие, мимолетните копнежи и
завоеванията-еднодневки. Като всеки автор, надраснал жалоните на своето време,
Иван Сухиванов не се нуждае от сливане
с обществото. Той е строго индивидуален,
бляскаво мисловен, едновременно отворен за диалог със съвременниците си и
самоизолиращ се, когато този досег стане
прекалено земен и уморително познат. Тук
винаги на помощ идва острата критичност,
изсечена в разбираеми символи и стигаща
на моменти до разрушителен ефект. Авторът като че ли няма строго конкретизирани предпочитани теми. Негова глобална
тема е космическият свят, приземил се при
нас на земята в неизброимите позиции на
теза и антитеза, тласкащи духовното на личността в необозрими пространства. В тях
се скита, лети и се приземява, подготвяйки
се за нов полет същата тази личност подобно на безсмъртен Ахасвер, който трудно
ще намери покой. Няма и да го намери, не
това е целта на поета. Той всъщност търси

смисъла на биологичното ни съществуване
в разностранни интелектуални модели; в
реакцията им срещу предизвикателствата
на мига, въоръжени със силата на бляскавия, разрушително-градивен интелект.
Понякога потопен в загадъчните вълни на
меланхоличното съзерцание, много почесто: търсещ себе си като олицетворение
на себевглеждането, което ще подари на
околните гравитационната спирала за хода
на поколенията човеци към едно бъдеще,
забулено в тайнственост. И посветено на
Създателя, поради благослова на който
днес пулсира същността ни. Но, както е отбелязано в стихотворния откъс „храмове,
пещери“, той отбелязва:
в историята липсва праг
пророците й не подозират
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колко е жестока
нашата забрава, несъществуването,
ужасът
на ембриони
кряскащи
в преексплоатирани утроби
Стиховете в книгата „Да бъдем силни
поети“, освободени от пунктуационния
канон и преливащи се в енигматиката на
изреченото, увличат читателя и разкриват
дарование, което рядко има аналог. Иван
Сухиванов отдавна е емблематично име в
полето на модерната литература днес. Оставаме с надеждата, че със силата на поетичното ще бъдем свидетели на още много
негови достигнати върхове. Неговата философска реторика, изведена от битието,
но издигната високо над битийната сивота
на календара, прави от читателя самостоятелна личност – със своя индивидуалност
и свой поглед върху собствената си сянка
в реалността, на която сме пленници. Поезията на Иван Сухиванов издига съвременника до ролята на факлоносец на разжарената мисловност, сполучливо обагрена
в метафори, тематични светлосенки и философски енциклики, в характера на които
религиозната, политическата и обществена
проблематика са споени в общочовешко
кредо. Прелитащо от далечната зора на
мислещата материя като явление, факт,

значимост, до задължителен и осъзнат идеологически и емоционален праг, който ни
дели от бъдещото време днес. Лириката на
Сухиванов отличава надарения автор на индивидуалното мислене от масовата психоза
на знайните естетически истини, полуистини и недоизречени правила, адресирани
до сивата, безлика тълпа. Убеден съм, че и
книгата с многозначителното заглавие „Да
бъдем силни поети“ е само поредното стъпало в интелектуалното самоизграждане на
този самобитен наш автор, чиито послания
са достойни да бъдат познавани далеч по
света. И още, както сам прорицава в „(и) не
разбирайки метафизиката“, ни дарява като
дълго търсен извод и събуждане от колективния сън на обществото:
никога не узнаваш
че бог избира
да катастрофира
във всяка съдба
поединично
Което си е факт и откровение свише. Осъзната или не догма, тласкаща всички ни да
се стремим да я докоснем през все по-бързо падащите листи от календара и караща
сърцата ни да се свиват в разбираемата тревога на преходността…
Георги Н. Николов
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НЕВИДИМИЯТ ОАЗИС НА
ЛЮБОВТА
Поезията притежава магическа сила,
когато спойката на отделните метафори,
видения, емоционални приливи и цялостните словесни конструкции звучат като
предназменования. Нещо подобно се случва с читателя, когато попадне на книгата
„33+” – изящен полиграфичен свитък, събрал стиховете на Любов Динчева. Нейната поезия е едновременно просветляваща
и носталгична, очакваща и дистанцирана,
тайствена и обясняваща... Внезапни скокове във времето и пространството маркират
тематичния кръг: от митологични сцени до
„дяволския лунапарк”, от пустинята до морето, от „късометражния филм” на живота
до Хирон – лодкаря на отвъдното.
Поетесата умее да издигне баналното
до общозначимото по един елегантен начин, да формулира авторски афоризъм с
лекота и веднага да го пародира с вътрешна автоирония. Ето как става това:
Светът е доживотно изкушение
за самотните мореплаватели –
от изчезващия вид
колекционери
на върхове и рифове.
Поетесата изгражда собствена йерархия
на света: дори в заглавията на част от стихотворенията е вложена тази нова поетическа геометрия – „Граници”, „Преливане”,
„Изход”, „Падането на Икар”, „Пътуване”,
„Нулева гравитация”... Катарзисът – така
жадуван от лирическия „аз” – фокусира
началото си от Святата земя – Йерусалим.
Това е особено видимо в цикъла „Светлината”, разпрострял Божията премъдрост
над обикновените човешки терзания, неволи, надежди. От стихотворението “Ecce
homo” (лат.: Ето човека!) струи разочарованието, че 2000 години предателството, омразата, липсата на покаяние са все по-зло-

вещи спътници на човешкото битие, а злото
е кълбо неразчленимо:
Да се обичаме
стана неразбираемо.
Само свещите гасна
от срам и шепнат:
“Ecce homo” като заклинание –
да не подпалят
поредния храм.
Кой е пропуснал Голгота
преди пещерата
на покаянието?
Как на себе си да простим,
за да ни чуеш, Господи!
Когато в Свещения Йерусалим отекват
стъпките на хилядите поклонници и те в
несвяст бързат към Гроба Господен, вдигни
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очи към небето над Стената на плача. То
не е същото, то е съвсем различно – ниско,
прихлупено над околното простраство, като
вир синьо, тежи с кръвта на Исуса... То е
като фуния, от която поглежда Божието око.
Това усетих аз пред тази изстрадала, разделяща нациите Стена. Петнадесет години
преди мен, след пътуването си до Святата
земя Любов Динчева е намерила великолепен иносказателен израз, за да опише греха на човечеството, за да формулира трансцендентното усещане, което поразява, но
и свети с адекватна авторефлексия спрямо
genius loci. А когато един автор успее да
надгради с поетични инструменти „духът на
мястото”, то какво ни остава освен поклон
пред таланта и една въздишка, че неразбраните все някога ще бъдат разбрани:
Смирение не ни достига
в този век
за още три стени от храма.
Създаването на поезия невинаги носи
радост, защото то е пътуване без начало и
без край – авторът не знае какво ще експлодира у читателя, дали той няма да се присмее на емоционалните извивки, движещи
словото. Усещам една лека дистанцираност
в поезията на Любов Динчева. Тя не казва
всичко – нито за себе си, нито за странниците, които е срещала. Затова в творбата „Късометражен филм” поетесата изповядва:
Животът е
само първият опит на лентата,
като вода –
с уникален код

на сътворяване и
самоизчерпване.
Тази недоизказаност стимулира читателското въображение да си представи един
безкраен кръстопът, на който няма спирка, но има дух. И там всичко е цветно, завихрено, турболетно, каквото е в поезията
на Любов Динчева. Нейният стил е особен,
трудно може да бъде формулирана спецификата му, защото в нейното писане няма
подражателство, то не прилича на никой
друг наш поет... Неслучайно Ролан Барт акцентира на връзката автор-стил: „Тайната на
стила е спомен, заключен в тялото на писателя... Недоизказаността на стила не е проява на забързаност, а на уплътненост, защото
нещата, които стоят непоклатимо и дълбоко под стила, сбрани сурово или нежно в
неговите тропи, са фрагменти от напълно
чужда на езика действителност”.
Следователно авторът е вградил в пирамидата на творчеството си печата на своята
душевност, а той е уникален и неизтриваем.
Любовта не облича нови дрехи, тя е същата
както по времето на Троя... Или както казва
поетесата: „Всичко / са очите на децата ми./
Малко / е винаги любовта”.
От стихосвитъка „33+” на Любов Динчева остава усещането за получена храна за
духа, за обитаване на невидим оазис, който
все още е животворен в свръхзабързания
21. век.
Анжела Димчева

