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Гåðá íà Сàìóèëîâàòà äèíàñòèя. Кîëåêöèя „Бúëãàðèя“
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Марияна Фъркова

СТИХОТВОРЕНИЯ

ÄОКОСВАНЕ
 На Александър Геров

В òîâà äîêîñâàíå,
ñ êîåòî ìå èçïðàщàш äî âúíшíàòà âðàòà,
è ñëàãàш ðåä â êîñèòå ìè
ñ ðúöå, äàëå÷å îò ñòðàñòòà,
â òîâà äîêîñâàíå
òè äèðèш êîñìîñà
íà ìîяòà äóшà.

ÌАРТЕНСКИ СПОÌЕН

В òîçè ìðúñåí ãðàä,
êúäåòî âñåêè ìåñåö èäâà ñèâ è ñâúñåí
è ìúòåí ïàäà ìàðòåíñêèяò ñíяã
ïî óëèöèòå è ïî õîðàòà íàìóñåíè;
â òîçè òúжåí ãðàä, êúäåòî
÷îâåê ñå ïðèíóжäàâà äà жèâåå ñêîòñêè
è ñâèò, èçìú÷åíî íàäíè÷à
èççàä ïåðäåòî íà ñâîяòà ñàìîòíîñò;
â òîçè ãðàä íà ãåíèè, êðàäöè è ïðîñяöè,
ñðåä ëèöåìåðèå è ñêðèòè çëîáè,
êîãàòî òè å ñòðàшíî,
÷å ñè ÷óжä è ìðàçåí...

íà óëèöàòà âèжäàш
Нîðáåðò Рàíäîâ
ñúñ ñíåжíîáяëà ðèçà.
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В КАФЕНЕТО

Пóñòè ñà ìàñèòå,
êîãàòî ãî íяìà Нèêîëàé Кúí÷åâ,
òèõî å â ÷àшèòå.
Сúáóäåíè ÷óâñòâà íàäíè÷àò îò÷àяíî...
И ñè òðúãâàò.
Няêîëêî ñêó÷íè ãëàâè íà ñàìîòíèöè
êðàé êðúãëèòå ìàñè ïî÷óêâàò.
В òèшèíàòà íà èçâåòðяâàщè ìîçúöè
èãðà íà êàðòè ñå ÷óâà.
Вяòúðúò ìðà÷íî óâúðòà ïåðäåòà
è íà íàшàòà ìàñà ñåðâèðà
åäíî ëèñòî åñåííî,
åäíî ëèñòî ñ öâяò íà áèðà.

Пóñòè ñà ìàñèòå,
êîãàòî ãî íяìà Нèêîëàé Кúí÷åâ,
òèõî å â ÷àшèòå —
ñàìî ñúñúê íà êàðòè â áëàòîòî
è åñåíòà
 ñ öâяò íà áèðà.

***

Æèâîòúò ìè íå ñå å ñúñòîяë
è âðåìåòî å íяêàê ñè çàñòèíàëî,
÷å íяêîé äðóã, èçãëåжäà, å жèâяë
è íåщî äðóãî ñяêàш å îòìèíàëî.
Ìå÷òèòå íяêîé ìè å èçìå÷òàë
è îòáëåíóâàë âñè÷êè áëяíîâå,
÷ðåç òяëîòî ìè шóìíî å ãóëяë,
ñ äóшàòà ìè å îòëåòяë íàíяêúäå.
Бåçãðèжíî òîé ìå âå÷å íàäжèâя
ñ åäíà äóшà, êîяòî å áåçñìúðòíà,
ñìåõúò ìè â íåãîâèя ñìяõ óìðя,
ãëàñúò ìè âå÷å îòшóìя áåçïëúòíî.
Кúäå ñúì àç ñðåä òîçè ñâяò,
â åäíà ñòðàíà, êîяòî ìè å ÷óжäà,
è âñå ïî-òèõî å è ìúðòâî êàòî â ãðîá,
è íяìà íèêàêâà íàäåжäà.
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Дениса Деливерска — Белгия

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЕВХАРИСТИЯ

Ìå÷òèòå щå íàòèðя âúâ êèëåð.
Кîñèòå ñè щå ñòåãíà â ñòðîãà ïëèòêà.
Äóшàòà ñè щå ñêðèя ïîä ÷åìáåð,
щå õâúðëя â îãúí áяëàòà ñè êèòêà.

Щå ìèíà äåâåòòå çåìè ïåшêîì
(ïðåç ñóðà åñåí, êàë è çâåçäîïàäè).
Оñòàâèõ ñâèäíà ÷åëяä, ðîä è äîì.
Кðèëå ñúшèõ, íàó÷èõ ñå äà ïàäàì...

Пîñîêà èìàì — ñ ïòèöèòå íà þã...
(Тå êàòî ìåíå ãîíяò âñå õèìåðè!)
Сêèíèяòà å ìîяò õðàì, à òóê —
â ñúðöåòî ñè — è ñèëà щå íàìåðя,

äà íîñя â шåïà âèíî è âîäà,
êèëî íàäåжäà, õëяá è òðè жúëòèöè...
Зà äà îòêóïя ñâîяòà âèíà...
Пðåä òåá íåáå, îñòàíàëî áåç ïòèöè.

ВЕТРОГОН

Бîðúò ñúñ ñòîí óìîðåíî ñå êðúñòè,
âðàíè ðàçïúâà â áîäëèâèòå êëîíè,
êðèâè, ñ àðòðèò ñà óíèëèòå ïðúñòè
шåïîò ìîëèòâåí шèшàðêèòå ðîíяò.

Нîщåì ïðîñêúðöâà è áèòêè ñúíóâà —
áåñíè ìîðåòà, ìàñòèëåíè áåçäíè.
äóõ íåïîêîðåí â ãðúäòà ìó áóшóâà —
áîðúò ìå÷òàå çà ïîäâèçè çâåçäíè.
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Иñêà ñ ðàïèðà äà ñðåшå íåáåòî —
ìà÷òà äà áúäå â ïèðàòñêà ãàëåðà...
Сàìî ÷å жèòíî å äîëó ìîðåòî...
(Äúâ÷å ìå÷òàòà ìó ãëàäíà õèìåðà.)

Сëúíöåòî öåëè ãî ñ õèëяäè íîжà,
ñòî äúðâîяäà ñúñ áяñ òàòóèðàò
÷åðåï è êîñòè â äúðâåñíàòà êîжà...
(Лóäà íàäåжäà â ñìîëàòà ïóëñèðà.)

Бîðúò щå ïëàâà ñðåä ïîòíîòî ëяòî,
ìà÷òà щå å, íî ñðåä ïòè÷è ïàñàжè.
В íåãî êîðñàðè ñà âðàíèòå — яòî,
óäðящî êëяíêà ñðåä ìîðñêè ìèðàжè.

Сêúðöà ñúñ ìëå÷íèòå çúáè ìå÷òàòà,
ñìèòà ñúñ âяòúð яíòàðåíè ñúëçè,
áîðîâà äúâêà ïðèìëяñêâà òðåâàòà.
Рîäжúð óñìèõâà ñå. Сòðàííî îçúáåí.

Бúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà èçäàäå ïîñðåáðåíà ìîíåòà 
çà 1000-ãîäèшíèíàòà îò áèòêàòà ïðè Бåëàñèöà. Вúðõó 
íåя ñà èçîáðàçåíè ìèíèàòþðè îò Ìàíàñèåâàòà õðîíèêà è 
Хðîíèêàòà íà Йîàí Сêèëèöà
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Васил Златарев

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *
И ïëàâàш, áåç äà ñå îãëåжäàш.
Кðàé òåáå яâíî íяìà íèêîé.
Иçãóáèë âñяêàêâà íàäåжäà,
òè ÷àêàш Бîã äà òå ïîâèêà...
Нå áè! Сìèðåíî ïîãëåä ñâåжäàш
ïðåä íåñëîìèìàòà ñúäáà.
А òя òå ãëåäà èçïîäâåжäè
è òå ïîâåжäà êúì ðúáà,
çàä êîéòî яâíî íяìà íèщî.
Äîðè è çâåçäíîòî íåáå
íà áåçäíàòà ïðåä òåá íå áå
åäèíñòâåíîòî òè íåáå.

В áåçäúíåí îêåàí ãðåáåш.
Сàì — â íèщîòî... ãðåáåш, ãðåáåш.
И íяìà ïðèñòàí, íяìà ãàðà —
ãðåáåш áåç òîïëèíà, áåç âяðà.

НА РЪБА НА ВЕЧНОСТТА

Нå å ëè êúñíî çà ëþáîâ?...
Нå å ëè êúñíî?

Оðèñàí ëè ñúì ñàì äà áúäà?
Зàä õîðèçîíòà íà äúãàòà,
çàä õîðèçîíòà íà ìå÷òèòå —
çíàì, ïàê ìå ÷àêàш òàì, â îòâúäíîòî —
òè, ìîя íåïîçíàòà,
ïðèñòàíàëà íà ñêèòíèê...

Кàê èñêàì àç
îòíîâî äà ñå âëþáя
â ìîìè÷åòî áåçãðèжíî õóáàâî!
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Äàëè å êúñíî çà ëþáîâ?...
Нå ïèòàé!
Еëà ñúñ ìåí â íåщàòà îò жèâîòà,
áåç ñåíêè íà ïðèìàòè, áåç õîìîòè.
И àêî òðяáâà, íåêà äà ñå ñêèòàìå,
щîì ìóçèêà îãëàñя äíèòå íè.

Вúâ ñîáñòâåíîòî ñè ïðîñòðàíñòâî
äî êðàя íà ñâåòà щå ñòðàíñòâàìå.

18.06.2014
Южен парк

БЕЗТЕГЛОВНОСТ

Нå ïîìíя âå÷å... Няìàì ïàìåò.
Чàê òîëêîâà ëè îñòàðяõ?
Æèâîòúò âñåêè äåí ìå ìàìè —
íîщòà å ãðяõ... íîщòà å ñòðàõ.

Нå ñå ñòðàõóâàì îò ñìúðòòà —
íåèçâåñòíîñòòà ìå ïëàшè:
êúäå щå ìå ïðè÷àêà Тя —
ïîñëåäíîòî ïðè÷àñòèå å ñòðàшíî.

Зàщîòî â òîçè èñòåðè÷åí ñâяò
íå ìîжåш ëåñíî äà íàìåðèш ñåáå ñè.
Нàâяðíî щå ñè èäà íåïîçíàò —
èçãóáåí, ãóçåí, íåïîòðåáåí...

... ÷å ñòðóíèòå ñå ñêúñàõà. Оñòàíà
åäíà-åäèíñòâåíà — íà Пàãàíèíè.
Щå çâúííå ëè íà íåя ïåñåíòà ìè,
ïðåäè çàâèíàãè äà ìå îòìèíå?

04.06.2014
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ВИТОША И АЗ

Тåðàñàòà ìè ãëåäà âñå íà þã.
Пúëçяò î÷èòå ìè
ïî ãðúáíàêà íà Вèòîшà.
Еòî âúðõúò, àç îщå ñúì òóê,
è äèшàì ëè, äèшàì ëè, äèшàì...
Тîя ñìîã ìå çàñìóêâà çà õèëяäåí ïúò.
Сâèêíàõ ñ íåãî... è âå÷å ñúì â êëîïêà.
Сâåòîфàðè è фàðîâå â çäðà÷à áëåñòяò.
Нå ñè ëè íàó÷èõ íàé-ïîñëå óðîêà?
Ìîяòà Вèòîшà — âå÷íî çåëåíà âúëíà.
Ìîяòà Вèòîшà — áóë÷èíñêè áяëà ïðåç çèìàòà.
Тèõà è ÷èñòà áå ìîяòà ïëàíèíà,
à ñåãà å ãðúáíàê íà жèâîòíî áåçèìåííî.
Тî ìå ãëåäà îòãîðå íяêàê òúжíî è ïèòà —
äîêîãà щå êëå÷èш â òàя êàìåííà äóïêà?
Кàêâî äà ìó êàжà, ÷å жèâîòúò ïðèòèõâà,
÷å äíåñ íå å â÷åðà, ÷å õè÷ íå ìè ïóêà...
Ìîяòà âå÷íà, è ìëàäà, è ãèçäàâà Вèòîшà...
ïëà÷å.
И ïðîëåò, è ëяòî, è åñåí, è çèìà.
Сåãà â íåя âëþáåíè ðяäêî âúçäèшàò.
Сàìî ÷àëãà ñå âëà÷è.
Сàìî íåя я èìà.
Ряäêî ÷óâàш ïòèöà äà ïåå â ãîðàòà —
îñòúêëåíè áåòîííè ïàëàòè
ñà ñå âïèëè â ñíàãàòà £.
Няìà âåñåëà äåòñêà ãúë÷àâà,
âñåêè ìèíàâà ïðåç òåáå íàïðàâî.

... Пúëçè äóшàòà ìè ïî Вèòîшà.
Вñå îщå äèшàì, äèшàì... äèшàì ëè?

14.04.2014

ÄЪБ

Нå çíàì äàëè ñè áèë ñàìî äúðâî,
ñ êîðåíè â ñðåäàòà íà ãîðàòà äúáîâà.
Зíàì, ÷å äíåñêà ñè áåçжèçíåí ñòâîë
â äðóãà ãîðà — ãîðàòà íà îñúäåíèòå...
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Нî ïîìíèш яñíî ñèíьîòî íåáå,
è ñëúíöåòî, è ñяíêàòà íà êëîíèòå.
С òяõ òè çà âñåêèãî çàêðèëà áå —
ïî âñяêî âðåìå, âúâ âñè÷êè ñåçîíè.

Нî ñå ðàçâèëíяõà ÷åðíèòå êîшóòè,
ïîäëî òå óäàðèõà âúâ ãðúá.
Тâîåòî ìîãúщåñòâî ñå ñðóòè.
íî òè... çàâèíàãè щå áúäåш äúá.

07.07.2014
Витоша

СПАСИ ÌЕ...

Сïàñè ìå, Гîñïîäè, ñïàñè ìå îò ñúäáàòà,
îò ïîìèñëè íå÷èñòè ìå ñïàñè.
Сïàñè ìå îò äúõà íà Сàòàíàòà,
îò ãðåõîâåòå çåìíè ìå ñïàñè.

Сïàñè ìå, Гîñïîäè, ñïàñè ìå îò ìúëâàòà,
îò çëè î÷è, О, Бîжå, ìå ñïàñè...
Сïàñè ìå, Гîñïîäè, ñïàñè ìå îò òúëïàòà,
îò ÷åðíèòå ìàãèè ìå ñïàñè...

Сïàñè ìå, Гîñïîäè, âúðíè ìè ÷óäåñàòà.
И òîя ñâяò îò ãëàìàâè ñïàñè.
Сïàñè ìå Гîñïîäè... ïðîñòè ìè ñóåòàòà.
О, Бîжå ìîé, îò ìåíå ìå ñïàñè.

01.03.2014 г.
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Ваня Душева

СТИХОТВОРЕНИЯ

***
Кîëêî äúëãî íå ñúì ïîãëåжäàëà íåáåòî —
òàçè ñèíåâà, ïúòóâàщà íàíяêúäå,
â êîяòî äà ñå ãìóðíà,
äà çàáðàâя...

А òî...
Бîä ñëåä áîä
èãëàòà ìå ñúшèâà
è ñòàâà âñå ïî-òåñåí
îòâîðúò íà äåíя.

Зàòúжåíà ñúì çà òðåâàòà
è çà ïòèöèòå,
çà êàìú÷å, îò íяêîé èçðèñóâàíî.

Пîñïðяõ ñå íàé-ïîñëå ìúíè÷êî,
çà äà ñå îãëåäàì â жèâîòà,
â ëàçóðà, òúé ñâîáîäåí îò ïîñîêèòå
è â îíàçè êàï÷èöà îò ñâåòëèíà,
ïðîáëяñâàщà îò âúðõà íà îðåõîâîòî ëèñòî.

Вèäяõ.
О÷èòå ìè — îáåäíåëè.

***
Иìà ëè ïúò,
íяìà ëè
ñèíåâàòà?

Иçïóñíàõ î÷èòå ñè.
Сяêàш òàðïàíè áèëà ñúì çàòâîðèëà.
Нå ìîãàò äà ñå íàãëåäàò.
Нåèçðàçèìà, íåèçáðîäèìà å êðàñîòàòà.
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В èçãðåâà íà ñëúíöåòî
ìîяòà ìàëêà äúщåðя ìå ïðåãðúщà.
Няìà êúщè,
íяìà îãðàäè,
íяìà ïîêðèâè,
íяìà äîðè ïòèöè.
Няìà.

Сàìî äóõ,
êîéòî ñå íîñè íàä âñè÷êî.
Еäíî ìèãíîâåíî çàâðúщàíå
ó Äîìà.

***
Сëó÷âàëî ëè òè ñå å,
êîãàòî ñïèш äà ñòèñêàш çúáè?
Äà ñúçíàâàш, ÷å áîëè
è îщå ïî-ñèëíî äà ñòèñêàш.

Äà íå çíàåш êàêâî èñêàш äà çàäúðжèш.
Äóшàòà ëè?
Æèâîòà ëè?
Сìèñúëà?

***
Пðúñòèòå íà ìàìà ñå èçêðèâèõà
îò ÷îïëåíå íà çåìяòà.
Кðàêàòà £ îëåêíàõà
îò áúðçàíåòî äà ìå îòãëåäà.
Оò áúðçàíåòî äà £ îñòàíå Вðåìå
 äà ïëåòå òåðëè÷êè,
 äà äàäå öåëóâêèòå
 è âñè÷êè ìèëóâêè,
 çà êîèòî å íяìàëî âðåìå.

Ìàìà ðåшè êîñàòà íà äúщåðя ìè
è £ áúðêà èìåòî.
Ìèìè ñå ñìåå:
— Бàáî! Ìàìà å âå÷å ãîëяìà...
Сïèðàì!
Пðåãðúщàì ìàìà.
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И çàìèðàì
â ïðåãðúäêà ñúñ Ìèìè.

***
  На моя съпруг

И òå òúðñèõ...

Сâåòúò ìè å ïúëåí.

Сàìî íяêîãà ñå ãíåâя —
„С òèя òâîè êíèãè äî òàâàíà“
êúäå äà ñëîжà ñàêñèяòà
ñ öèêëàìà.

***
Сúíóâàõ Аíãåëà ñè.
Пîìàãàшå ìè äà çàíåñà
Вåëèêäåíñêîòî ïëàìú÷å âêúщè
è ïàê äà çàïàëя êàíäèëîòî.

***
Пðåíàñåëåí å íàшèяò äîì.
С жèâè è ìúðòâè ïîåòè.
Оòâîðåí ïîðòàë âúâ âðåìåòî
å òîçè êîìïþòúð.

А òè ñè ñàì.

Аç...

Кîãàòî я íяìà äúщåðя íè,
ãîòâя — ðåжà ëóê çà ìàíäжàòà è çà ñàëàòà.

Вñå íè ëèïñâàш.
Нà ìåí — ÷å ïàê å ñ îжóëåíî êîëяíî.
Нà íåя — äà îòêúñíå òî÷íî îíàя яáúëêà.
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НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Йото Пацов

ЕНИЧАР 
Новела

	 	 Еничари	ходят,	мамо,	еничари	ходят,
	 	 от	село	на	село,	мамо,	от	къща	на	къща.
	 	 Малки	деца	взимат,	мамо,	малки	деца	взимат,
	 	 турци	да	ги	правят,	мамо,	турци	еничари.

      Българска народна песен

Памет?	Паметта	е	съвест,	такъв	като	мен	съвест	няма,	има	един	
везан	със	сърма	и	вкоравен	от	пот	кафтан,	украсен	с	тесни	гайтанлии	
ръкави,	бяла,	ама	комай	жълта	шапка	с	дъно,	провесено	до	кръста,	тояга	
за	гяурите	и	сабя	за	всички,	кафяви	ботуши	от	сахтиян	и	чехли	с	дървена	
подметка,	шалвари	от	рагузанско	сукно,	корави	очи	и	остри	лакти.	Аз	съм	
Аамедин	Бъшлъ	Касатура,	еничар	от	ортатата	на	жирафа...

Да	ровя	ли	из	тъмницата	на	спомените,	та	под	кървавите	дрипи	на	
самотния	си	живот	да	видя	паянтовите	къщици	на	Ак	клисе,	кадията	на	
коня,	и	двамата	лъскави	и	охранени,	акънджиите	с	остени,	оградили	бъл-
гарчетата	отвсякъде,	майките	и	бащите	ни	отстрани,	сбрани	в	хлипаща	
тълпа,	бащите	си	мачкат	калпаците	и	капите	и	не	мигат,	вторачени	в	нас,	
майките	затискат	устата	си	с	престилки	и	пошове	и	даже	не	хлипат,	а	само	
скимтят	и	хълцат	мъчително...	Кадията	разбута	с	коня	си	акънджиите,	
щръкна	сред	нас,	и	ние	като	че	ли	повече	се	смалихме	под	коня	и	десницата	
му,	но	и	по-малки	от	тревата	да	бяхме,	Аллах	вече	ни	беше	бил	печата	на	
челата,	не	на	всички,	само	на	най-хубавите,	най-личните,	най-здравите...	

А	бях	момчурляк	—	да	си	отчупиш	от	него,	както	ме	хвалеше	баба	Йона,	
как	да	не	сложи	и	своя	печат	кадията	на	челото	ми?	И	го	сложи	—	посочи	
ме	с	кожената	си	нагайка,	и	както	ме	сочеше,	така	с	едно	движение	на	
китката	си	ме	шибна	с	нея	между	очите	—	сцепи	ми	кожата,	за	цял	живот	
ме	беляза.	След	14	години	го	белязах	и	аз	—	носех	книга	на	Мехмед	паша	
Соколович	за	русчушкия	валия,	само	че	ми	дадоха	негоден	кон	в	Габерне,	и	
при	влизането	ми	в	Каваккьой	конят	падна.	Отидох	при	кадията	—	той	
същия,	още	по-черен	отпреди,	лъскав	и	потънал	в	лой	—	дай	кон,	казвам	
му,	вестоносец	на	високата	порта!	500	аспри	—	казва	и	не	ме	поглежда,	
трака	с	броеницата,	с	господа	говори.	Ударих	го	с	тоягата	точно	между	
очите,	където	и	той	ме	удари,	та	ме	запокити	в	най-черната	орис.	И	го	
бих	по	дебелия	гръб	и	тлъстия	задник	през	целия	конак,	та	до	яхъра,	и	
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го	накарах	сам	да	оседлае	най-добрия	ат,	и	преди	да	се	кача,	протегнах	
ръка	—	само	че	лявата,	да	го	боли	още	повече,	та	ми	брои	и	100	акчета	за	
пътнина.	Аллах	да	го	съди.

Като	ни	поведоха	от	Ак	клисе	вървяхме	12	дни	до	Цариград,	боси	и	
сополиви,	гладни	и	жадни.	Вечер	бъркаха	просена	каша,	първо	ядяха	акън-
джиите,	каквото	останеше	му	сипваха	още	вода,	слагаха	го	на	огъня	да	
заври,	и	после	се	дръпваха	да	гледат	сеир	—	буюрум,	керата!	Гребяхме	с	
шепи	врялата	помия,	сърбахме	и	се	давехме,	ония	плюеха	в	котела	и	се	
хилеха,	после	ни	връзваха	с	едно	дебело	въже	за	вратовете	и	с	по-тънко	—	за	
краката,	и	започваше	треперенето	през	нощта...	Само	че	оцеляхме,	слава	
на	Аллаха,	стигнахме	преславната	столнина,	кал	и	мръсотия	навсякъде,	
порутени	къщи,	повечето	килнати	на	една	или	друга	страна,	пожарища,	
дюкяни	като	дупки	на	язовци,	уплашени	и	дрипави	хора...	

Затвориха	ни	в	голям	двор	в	еничарските	казарми	в	Юскюдар	—	може	
би	бяхме	триста,	може	би	петстотин	момчета,	най-малките	по	на	7	—	8	
годинки,	най-големите	—	по	на	12—15,	българчета,	арнаутчета,	маджарчета,	
бошнячета...	Рев	и	глад,	студ	и	бой	за	глава	лук	или	чесън,	за	коматче	хляб	и	
кратунка	вода...	Три	дни	така,	докато	не	дойдоха	агите	на	еничарите	една	
сутрин,	и	пред	тях	минахме	един	по	един	да	кажем	на	турски	„Аллах	е	велик	
и	Мохамед	е	неговия	пророк“,	после	ни	остъргаха	главите	до	голо,	до	кръв,	
после	имамите	ни	обрязаха,	и	така,	стиснали	в	кървави	шепи	слабините	
си,	станахме	мюсюлмани.	Едни,	най-малките	и	по-слабоватите	ги	дадоха	
за	роби	на	турци	от	Анадола,	а	повечето	облякоха	в	червени	дрехи	и	дълги	
островърхи	шапки,	и	така	станахме	аджемиоглани,	ще	рече	—	ученици,	и	
ни	учеха	да	се	бием	с	ханджар	и	сабя,	с	ятаган	и	боздуган,	с	лък	и	аркебуза,	
с	копие	и	сулица,	но	най-много	ни	учеха	на	исляма,	повтаряхме	сурите	на	
Корана	от	сутрин	до	вечер,	пет	пъти	се	молехме	кой	където	го	свари	пее-
нето	на	имама	от	най-близката	джамия,	разпасвахме	пояса,	постилахме	го	
на	земята,	сваляхме	калеврите	и	на	колене	се	кланяхме	с	чело	в	пепелта...	

Бледнееха	в	паметта	ни	образите	на	майки	и	бащи,	на	приятели	и	
роднини,	спомените	за	песни	и	приказки,	ликовете	на	светците	от	църк-
вици	и	параклиси...	И	все	по	рядко	ми	се	мяркаше	образа	на	онова	момче	
с	окървавеното	чело	да	прескача	дувара	и	да	отпрашва	без	път	към	за-
леза,	който	зариваше	с	жарава	спомена	за	белите	къщици	край	Вита,	за	
вировете	и	лъщавите,	из	които	вечер	лягаха	биволите,	а	ние	скачахме	от	
гърбовете	им	в	отражението	на	вечерното	небе...

Платата	ни	от	султана	беше	едно	акче	на	ден,	даваха	ни	ги	накуп	
на	всеки	три	месеца,	всеки	сипваше	половината	пари	в	котела	на	своята	
орта	за	храна,	с	другата	половина	си	купуваше	дрехи,	обуща,	небет-ше-
кер,	пестил	и	шербет.	Имаше	и	за	друго	като	поотраснахме	—	когато	ни	
пуснеха	в	петък	от	казармата,	повечето	наемахме	ладии	до	Галата	и	
чакахме	на	зареда	да	влезем	при	циганките	на	бай	Михал,	и	пиехме	вино,	
и	пушехме	коноп	и	татул	до	пълна	забрава,	после	тръгвахме	по	улиците	
да	бием	гяури	и	роби,	да	трошим	джамлъците	на	еврейските	дюкяни	и	да	
плячкосваме	пазарите.	Най-бесни	бяхме	по	време	на	пожар,	а	пожарите	
и	ние	палехме,	и	еничарите	от	градската	стража,	с	които	другарувахме	
—	тогава	се	прибирахме	в	казармата	с	денкове	дрехи	и	покъщнина,	обрана	
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от	хорските	къщи,	разменяхме	и	продавахме,	и	някои	от	нас	само	след	две	
години	вече	имаха	скътани	доста	жълтици	в	кемерите	си...

Всичко	това	вече	е	в	миналото	и	се	сещам,	че	когато	дойде	час	да	се	
срещам	с	Бога,	няма	да	знам	дали	с	християнския	или	с	мюсюлманския,	
ама	комай	ми	е	все	едно,	защото	милост	не	мога	да	чакам	ни	от	единия,	
ни	от	другия.	Като	се	обръщам	назад	виждам	как	от	селския	момчурляк	
се	излюпи	върлинест	разбойник	с	корави	ръце	и	корава	глава,	на	която	на	
двайстата	ми	година	Аамед	ага	Станимъклията	сложи	еничарския	калпак	
с	провиснал	до	кръста	ми	ръкав	на	нашия	закрилник	Хаджи	Бекташ,	Аллах	
на	плет	да	суши	кучешката	му	душа	вовеки...

Никой	не	можеше	да	ми	се	опре	в	бой,	ковях	със	стрелата	си	мангър	
за	нишана	от	петдесет	крачки,	с	наджак	или	боздуган	от	трийсет	кон	
свалях	на	земята,	и	когато	пет	орти	от	нашите	великият	везир	Мехмед	
паша	Соколович	прати	в	Масър	да	озаптят	мамелюците,	благодарих	на	
Аллах	за	белезите	и	болката,	които	си	спечелих	като	аджемиоглан	на	ка-
зармения	мегдан	в	ученията.	Там	вече	се	окървавихме	наистина,	и	само	
за	пет	месеца	и	три	битки	се	видя	кой	става	за	тая	работа,	на	кого	му	
не	мига	окото	от	болка	и	от	кърви	—	който	беше	лабав	там	си	и	остана,	
из	пясъците	на	Гиза	да	го	развличат	чакалите...	

И	като	изтребихме	мамелюците	в	пустинята,	и	като	издавихме	оце-
лелите	в	Нил,	и	като	окачихме	на	ченгели	началниците	им,	се	прибрахме	
с	корабите	на	рагузанците	в	Цариград.

От	тази	война	се	върнах	с	пари,	с	трима	роби,	черни	та	катранени,	
и	с	прякор	—	Бъшлъ,	ще	рече	Главест,	защото	се	случи	да	гоня	из	пясъци-
те	четирима	и	един	по	един	ги	избих,	и	се	върнах	в	табора	на	ортата	
чак	на	другата	сутрин	и	изсипах	главите	им	от	торбата	в	краката	на	
Аамед	ага	Станимъклията.	Прибрахме	се	пак	в	Цариград,	ама	мене	ме	не	
свърташе,	все	гледах	да	се	не	задържам	на	едно	място,	та	ме	пращаха	с	
везирски	книги	и	с	царски	пари	сам	или	с	дружина	по	Видин	и	Браничево,	по	
Русчук,	по	Картал	и	Мангалия,	по	Елбасан	и	Бер...	Пустош	из	империята	
навсякъде,	села	и	градове	напуснати	и	опожарени,	само	из	джендемите	се	
вие	някъде	дим,	дето	са	се	спотаили	оцелелите,	а	из	крепостите	и	покрай	
тях	гладясали	хора	в	колиби,	войнугани	и	разбойници	из	проходите,	и	кол-
ко	пъти	с	ятагана	път	си	правих	през	смърт	и	кръв,	та	му	се	излъскаха	
чирените	като	колена	на	дервиш	—	не	ми	се	сеща.	И	главата,	и	снагата	
ми	се	покриха	с	грапави	белези,	вкоравих	се	като	кремъка	в	пунгията	си	и	
като	в	пунгия	бех	за	света	—	да	ме	не	спре	нищо	и	нищо	да	ме	не	докачи	—	
ни	болка,	ни	радост,	ни	сълзи,	ни	кръв,	ни	добро,	ни	лошо...	Само	вечер,	до	
огъня,	виждах	през	пламъците	момченцето	с	конопената	риза	и	с	белега	
на	челото	да	ме	гледа	тихо	и	нямо,	та	хвърлях	още	дърва	да	изгоря	този	
поглед,	да	не	влива	куршум	в	сърцето	ми...

Мина	време	и	ни	подкараха	за	София	и	Ниш,	че	се	дигнали	гяурите	на	
буна,	ама	докато	стигнем,	нещата	се	бяха	поутишили,	само	кауши	и	ка-
зарми,	обори	и	плевни	бяха	пълни	с	дрипави	и	гладни	селяни	от	тия,	дето	
царщината	се	били	дигнали	да	бъкнат,	както	ни	казаха	агите.	Сбрахме	
ги,	та	ги	навързахме,	и	тръгнахме	от	Ниш	една	сутрин	през	изгорените	
ниви	и	лозя,	пустош,	дърветата	изсечени,	добитък	избит	по	синорите,	
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облаци	гарвани	и	лешояди,	надути	на	тулум	овце,	нахвърляни	в	герани	и	
кладенци,	леш	и	смрад	навсякъде.	Та	добавихме	и	ние	каквото	можахме	—	на	
всеки	двеста	крачки	агата	дигне	ръка,	та	спрем,	подберем	някой	уплашен	
и	напикан	нещастник,	отсечем	му	главата	и	я	набием	на	обелен	кол,	и	го	
боднем	край	пътя.	Та	до	София	все	така,	и	като	се	обърна	назад	гледам	
тази	безкрайна	редица	бели	окървавени	колове	с	български	глави	на	тях	
покрай	пътя	—	докъдето	стига	погледът,	докъдето	стига	споменът...

Пак	ни	прибраха	в	Цариград,	починахме	си	някой	месец,	и	ни	емнаха	
пак	—	молдовски	войводи	се	бяха	разбунили,	та	тръгнахме	в	пеши	строй	
през	Одрин	и	Овеч	към	Влашко,	ама	аз	не	можах	да	стигна,	защото	се	раз-
болях	по	пътя	от	огница	и	ме	оставиха	в	Силистрия,	на	брега	на	Дунава,	в	
къщата	на	хаджи	Стамен.	Това	не	го	помня	—	дни	съм	бил	в	безпаметство,	
и	като	дойдох	на	себе	си	и	се	огледах	—	белосана	одая,	дървен	таван	със	
слънце	в	средата,	синия	с	трикраки	столета,	черги	на	дюшемето,	джам-
лък	—	богата	работа!	И	аз	лежа,	ама	не	на	земята,	ами	на	дървен	одър	със	
сламеник,	завили	ме	с	платно	и	чердже,	под	главата	ми	—	възглаве.	Емнах	
се	да	седна	и	да	погледна	навън,	свят	ми	се	вие,	тъмнее	ми	пред	очите,	
ама	видях	все	пак	двор	с	пътечка	посред	чимшири,	покрай	дувара	—	асми	с	
нависнало	грозде	по	тях,	ябълки	и	дюли,	геран	с	лъскава	верига	на	герани-
лото,	и	до	герана	—	тя.	Зърнах	я	за	миг	преди	да	падна	пак	на	възглавето,	
ама	душата	ми	се	спря	в	зъбите	от	толкова	хубост,	и	така	исках	пак	да	
я	видя,	че	след	минута	драсках	по	черчевето	да	седна	и	да	погледна	пак,	и	
като	успях	с	много	напъване,	щях	да	ревна	с	глас	от	отчаяние	—	нямаше	я...

Нищо	не	беше	жаравата	на	огницата	в	сравнение	с	огъня,	който	това	
момиче	запали	в	изпосталялата	ми	душа.	Светът	светна,	светна	и	ду-
шата	ми,	като	досега	да	бях	седял	в	тъмница,	видях	дърветата,	видях	
цветята,	от	детството	ми	изплуваха	имената	им	—	шибой,	латинки,	
ралица,	чух	да	пеят	пилета,	усетих	вятъра	във	висинето,	повлякъл	бе-
лите	валма	на	летните	облаци	—	само	прогледналият	слепец	може	така	
да	пие	хубостта	на	белия	свят,	както	аз	в	онези	дни.	Седях	на	прозореца	
по	цял	ден,	от	съмнало	до	стъмнало,	чаках	я	да	мине	по	пътеката,	да	
вади	вода	от	герана,	да	излезе	с	майка	си	нанякъде,	да	се	върне	—	хубава,	
засмена,	бела	и	червена,	със	свилена	риза	и	чохено	контохче,	сплетена	с	
бели	и	червени	гайтани	в	плитката,	с	чер	сукман,	везан	по	ръба,	с	шарена	
престилка,	с	червени	влашки	чизмички	на	мънинките	си	крачета...	Молех	
се	пак	така	да	я	видя	в	последния	си	миг,	когато	в	очите	ми	вече	ще	гасне	
светлика	на	живота,	защото	не	вярвах,	не	вярвам	и	досега,	че	е	възможно	
на	този	или	на	оня	свят	да	има	за	мен	по-хубаво	и	сладко	нещо	от	нея.	
Стоях	зад	завесения	с	ленено	платно	джамлък,	гледах	с	едно	око	—	да	ме	не	
види,	да	я	не	уплаша,	и	когато	усетех,	че	някой	иде	при	мен,	лягах	бързо	
на	възглавето,	вторачен	в	тавана,	и	се	правех	на	по-болен,	отколкото	
бях,	с	надеждата	тези	дни	да	не	свършват,	защото	щеше	да	свърши	и	
най-хубавото	в	живота	ми.	

Идваше	хаджи	Стамен	да	ме	пита	какво	ми	се	яде	и	какво	ми	се	пие,	
идваше	хекимина	Костас	с	неговите	горчиви	церове,	караше	ме	да	пия	
смляна	върбова	кора	и	отвара	от	разни	треволяци,	аз	лежах	и	ядях	за	пръв	
път	в	живота	си	по	три	пъти	на	ден,	и	пиех	вино,	и	усещах	как	силите	
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ми	се	връщат	и	с	всеки	изгрев	болестта	избледнява	и	се	изтича	от	мен,	
както	от	деня	се	изтича	нощта.	Яденето	ми	го	носеше	стрина	Цветана,	
жената	на	чорбаджията,	но	дъщерята	не	пускаха	при	мен,	и	даже	името	
и	—	Йонка,	разбрах	по	това,	че	веднъж	майка	и	я	повика	от	къщата	и	тя	
остави	котела	с	вода,	та	изтича	при	нея.	От	време	на	време	идваше	и	
спахията	Емин	бей,	все	с	армагани	—	халва	или	жълт	дунавски	шаран,	сом	
или	чига	за	чорба...

Но	все	пак	помнех	кой	съм	—	еничаринът	Аамедин	Бъшлъ	Касатура,	
и	знаех,	че	ми	е	забранено	да	се	женя,	както	впрочем	ми	бе	забранено	под	
страх	от	ченгела	да	пия	вино	и	да	яздя	кон.	Само	че	в	ортата	служеха	
мои	по-стари	другари,	които	отдавна	бяха	вече	женени	с	позволението	
на	агите	и	си	живееха	в	къщи,	а	не	в	казармата,	и	даже	даваха	синовете	
си	за	аджемиоглани,	та	да	наставят	в	джинса	си	кучешката	ни	работа.	
Затова	имах	кураж	да	гледам	с	едно	око	през	завеските	и	да	си	представям	
как	ще	метна	Йонка	на	коня	и	след	три	дни	ще	сме	в	Стамбул,	и	как	ще	
купя	една	къща	близо	до	Топкапъ,	и	как	ще	поръчам	точно	такъв	таван	
да	ни	направят,	такъв	одър,	и	как	за	женската	половина	ще	накупя	само	
от	най-скъпите	платове	и	постелки,	възглавници	и	бакърени	мангали,	и	
как	в	кандилото	ще	гори	винаги	зрънце	смирна,	та	да	е	хубаво	и	болест	в	
къщата	ни	да	не	влиза...	

И	както	се	бях	унесъл	в	ето	такива	сладки	мисли,	един	ден	не	се	усе-
тих,	че	съм	дръпнал	завеската	повечко	от	обикновено,	и	Йонка	ме	видя.	
Вървеше	по	пътечката	към	къщата,	вдигна	очи	—	и	срещна	моите,	вперени	
в	нея.	Спря,	смръзна	се	на	едно	място,	но	веднага	се	усмихна	и	претича	
към	собата.	А	на	мен	ми	се	обърна	сърцето,	главата	ми	пламна,	идваше	
ми	да	скоча	през	джамлъка,	да	я	стигна,	да	я	грабна	и	да	не	я	пусна	вече	
никога.	Разбра	ли,	не	разбра	ли	какво	става	с	мен	—	не	знам,	но	от	този	
поглед	и	от	тази	усмивка	стана	всичко,	което	стана	после.

Оздравях.	И	каквито	и	планове	да	правех	за	Йонка,	трябваше	да	ги	
отложа	и	да	тръгна	с	един	обоз	към	Молдовско.	Дунава	минахме	с	каици,	
във	Влашко	впрегнахме	воловете	и	биволите	в	колите,	и	пътувахме	още	
осем	дни,	докато	настигнахме	ортите	из	Буджака	някъде,	оттатък	Прут.	
Бях	още	слаб,	не	ме	биваше	за	бой,	вардех	лагера,	докато	другите	вършееха	
главите	на	гяурите,	но	не	беснеех	както	преди	да	съм	пръв,	добре	си	ми	
беше	така	—	да	седя	в	сянката	на	джанките	и	да	си	мисля	за	нея.	За	нас.	

От	Молдова	се	върнахме	в	Русчук,	и	когато	се	съмна	аз	излязох	от	
казармата,	събудих	неколцина	търговци	из	града,	купих	армагани	и	до	
вечерта	стигнах	в	Силистрия,	при	Емин	ага.	Срещна	ме	като	брат,	и	
когато	го	помолих	на	сутринта	да	викне	хаджи	Стамен,	веднага	прати	
един	сеизин	до	града	да	го	извести.	Не	спах	тази	нощ,	и	не	от	ракията	и	
гювеча	на	спахията,	сърцето	ми	се	беше	свило	на	врабче	от	това,	което	
се	готвех	да	направя,	и	нито	знаех	как,	нито	какво	да	чакам,	знаех	само,	
че	без	Йонка	живот	няма	за	мен,	и	че	няма	нещо	да	не	мога	да	направя,	
за	да	я	взема.

На	сутринта	Емин	ага	пак	прати	сеизинът	при	хаджи	Стамен,	да	го	
доведе	с	почит,	срещна	го	пред	портата	на	чифлика,	изведе	го	на	сундур-
мата,	където	пък	аз	го	посрещнах	на	крака:
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—	Добра	среща,	хаджи,	живи	даде	Аллах	да	се	видим!
—	Сполай	ти,	Аамедин	Бъшлъ	ага,	да	даде	Господ	от	здраве	да	се	не	

отърваш!
Седнахме	на	миндерлъка.	Усещам	го	—	и	той	не	е	спал	нощес	да	се	чуди	

какво	става,	не	смее	да	ме	погледне	в	очите.	Гавазинът	ни	налива	шербет	
и	ракия,	Емин	ага	кани	с	ръка,	аз	се	чудя	откъде	да	почна:

—	Хаджи	Стамене,	аз	не	мога	ти	се	наплати	за	това,	че	ме	прибрахте	
в	къщата	си	и	от	оня	свят	ме	върнахте,	и	съм	дошъл	поклон	да	ти	сто-
ря,	на	теб	и	на	домашните	ти,	и	армагани	да	ви	донеса,	за	спомен,	не	за	
плата,	че	то	за	такъв	хаир	плата	има	ли!?

Този	път	ме	гледа	в	очите,	Емин	ага	и	той	се	е	ококорил,	и	на	единия,	
и	на	другия	им	се	не	хваща	вяра	еничарин	да	благодари	и	такива	големи	
думи	да	приказва.	

—	Че	то,	Аамедин	ага,	то	болен	човек	кой	нема	да	го	пригледа,	на	все-
ки	се	случва,	не	е	то	кой	знае	какво	—	мърмори	хаджи	Стамен	и	пак	ме	
не	поглежда.	—	Той	ако	Мустафа	сердар	не	беше	те	довел...	На	него	да	му	
благодариш,	той	те	доведе.	И	Емин	ага	—	той	колко	нещо	донесе...	И	хеки-
мина...	Ние	какво	—	за	собата	ли	да	ми	е	жал,	или	за	одъра...

—	Не	е	то	така.	Верно,	че	съм	еничар,	ама	това,	дето	лежах	у	вас,	и	
мен	научи	човещината	да	почитам.	Затова	—	сполай	ти!

Станах	и	изнесох	от	одаята	каквото	бях	купил	—	за	него	астраганен	
калпак	и	броеница	кехлибарена,	за	стрина	Цветана	—	тъмносин	сукман,	с	
жълти	мъниста	извезан,	и	за	Йонка	—	наниз	с	единайсет	златни	пендар-
ки	и	златни	треперушки	за	ушетата,	всичко	общо	колкото	три	коня	да	
купя	с	парите,	дето	дадох.	Слагам	даровете	в	ръцете	му,	той	не	вярва	
на	очите	си,	реди	ги	на	миндера,	а	като	развих	памучната	кърпа	и	видя	
жълтиците,	прекръсти	се	и	и	заекна:

—	Не	мога	ги	зех,	ага,	бъркал	си	нещо,	не	сме	ти	сторили	чак	такъв	
хаир,	та	цело	имане	да	носиш.	

—	Зимай,	зимай,	хаджи,	армаган	се	не	връща,	че	ще	си	обърнеш	късме-
та	—	обажда	се	Емин	ага.

—	То	моя	късмет...	—	въздиша	хаджи	Стамен.	—	Да	са	живи	тия	покрай	
мен,	и	най-вече	щерката,	в	нея	ни	е	надеждата,	друго	ми	не	трябва.

А	на	мен	точно	това	ми	трябваше	—	да	спомене	Йонка,	че	се	чудех	как	
да	обърна	приказката	към	нея.

—	Аз	и	за	нея	да	те	питам	съм	дошъл	—	казвам	му	и	усещам,	че	гласът	ми	
трепери	и	изтънява,	та	преглъщам,	преди	да	продължа.	—	За	Йонка.	За	нея	
съм	дошъл.	Да	те	питам.	Сватове	не	мога	да	ти	пратя,	сам	пристигнах.	
Сам	съм	на	тоя	свят,	пари	имам,	мисля	в	Цариград	къща	да	купя,	невеста	
ми	трябва	да	ми	гледа	къщата,	челяд	да	ражда	и	за	мен	да	се	грижи...	Та	
дойдох	да	те	питам	—	даваш	ли	Йонка	за	моя	невеста?

Хаджи	Стамен	е	побелял	като	стената,	така	е	стегнал	юмруци,	че	
без	да	иска	къса	кехлибарената	броеница,	която	е	стиснал,	и	зърната	£	се	
сурват	под	краката	ни.	Емин	ага	е	зяпнал	от	почуда,	но	бързо	давръндис-
ва,	затваря	уста	и	се	вторачва	в	доста	си	—	а	да	те	видим	сега	какви	ще	
ги	редиш,	бай	Стамене,	като	десет	сватовници	от	най-личните	момци	
в	града	върна...
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Но	хаджи	Стамен	като	че	се	сепва	от	унеса	си,	навежда	се	към	мен,	
гледа	в	чергата	и	не	повдига	очи:

—	Сполай	ти,	Аамедин	Бъшлъ	ага,	за	високата	чест,	ама	не	ми	е	Йонка	
за	даване,	малка	е	още,	и	не	е	за	теб	тя,	че	е	от	християнската	вяра,	и	
обет	е	това	пред	бога	и	пред	хората,	и	срам	и	грях	ще	е	този	обет	пред	
Бога	и	пред	хората	да	съсипем...	Не	връзвай	кусур	 за	тия	думи,	не	ща	
грях	на	душата	си,	не	ща	грях	и	на	твойта...	И	нея	да	питаш	—	това	ще	
ти	каже,	жени	много	като	за	тебе	по	света	бели,	пробери	си	по	вяра	и	по	
сърце	некоя,	живота	ти	и	сърцето	ти	да	напълни...

Още	докато	приказваше,	блед	и	прегърбен,	на	мен	ми	причерня	като	
да	бяха	мамелюците	отпреде	ми,	попипах	силяха,	топузите	на	двата	
пищова,	биволските	чирени	на	севлиевския	ятаган,	който	ми	беше	спе-
челил	 прякора,	 но	 все	 пак	 не	 обърнах	 очи,	 не	 ревнах	 срещу	 човека,	 не	
посегнах	към	гръцмуля	му...	Дръпнах	си	антерията	от	миндера,	сурнах	
се	по	стълбите,	викнах	на	сеизина	да	ми	изведе	коня	и	изхвръкнах	през	
вратницата...

Цяла	нощ	препусках,	над	мен	препускаха	звездите,	сребърна	пепел	се	
виеше	отдире	ми,	нощта	се	смълча	в	най-тъмната	си	доба,	и	тогава	въз-
вих	коня	и	след	час-два	стигнах	брега	на	Дунава,	и	дотогава	си	мислех	да	
нагазя	под	върбите	и	да	се	свърши	каквото	за	живот	не	става	още	там,	но	
звездите	бяха	и	в	талазите,	и	луната	изгря	от	чернилката	на	отсрещния	
бряг,	и	аз	отключих	уста	да	вия	като	вълк	срещу	нея,	ама	не	излезе	вой,	
а	ръмжене	и	хлипане.	Скочих	от	коня,	наколенчих	сред	коренищата,	наве-
дох	се	над	реката,	натопих	глава.	Виждали	ли	сте	червеното	желязо	как	
избухва	в	студената	вода	на	ковашкия	тас?	Ето	това	стана	—	огънят	се	
уталожи,	мислите	се	наредиха,	разбрах	какво	трябва	да	правя,	простих	
се	с	луната,	звездите	и	реката,	със	себе	си	се	простих.	

Осъмнах	на	 сутринта	в	Силистрия,	 и	 когато	поп	Танас	 отключи	
църквицата	пред	скелята,	влязох	след	него:

—	Благослови,	отче,	раба	божи	Стойко!
Това	ми	беше	детинското	име,	и	на	глас	не	бях	го	изричал	след	като	

нагайката	на	кадията	Рифат	ми	сцепи	челото.	Пратих	попа	да	вика	хаджи	
Стамен	и	хаджийката,	хекимина	Костас,	по-първите	чорбаджии,	и	яко	да	
им	заръча	да	дойдат	без	бавене,	че	с	мене	ще	се	разправят.	Излезе	попът,	
заключи	ме	в	църквицата,	та	свалих	от	мен	калпака	и	антерията,	силяха	
с	пищовите	и	ханджара,	измъкнах	от	пояса	ятагана	с	капията,	свалих	
и	всичко	друго,	та	останах	гологлав	и	бос,	по	риза	и	беневреци.	После	се	
изправих	пред	иконата	на	Богородица:

—	За	тебе	е	цялата	обич	на	този	свят,	майко	Божия,	както	за	мене	е	
цялата	му	мъка,	която	с	кръв	мих	и	с	кръв	плакнах,	да	си	ми	застъпница	
пред	Господа,	ако	се	не	погнусиш	от	такъв	като	мене,	защото	и	храма,	и	
живота	си	оскверних	и	съм	най-низкия	от	човеците,	и	дали	ще	му	стиг-
не	на	Господ	прошката	за	мен	не	знам,	но	на	мен	ми	стига	тоя	дар	—	да	
си	видяла	колко	обич	ще	отнеса	в	сърцето	си	в	джендема,	и	дано	повече	
такива	като	мен	се	не	раждат	на	божия	свят,	че	мястото	им	не	е	под	
слънцето	на	хората...

Дойдоха.	Уплашени	и	тревожни	бързешком	влизаха	в	църквата,	българи	
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и	арменци,	власи	и	гърци,	всякакви	—	беше	се	разчуло,	че	съм	в	храма	и	че	
викам	хората.	Не	чаках	много,	казах	им:

—	Вече	двайсет	години	нося	на	главата	си	ръкава	на	хаджи	Бекташ,	
та	службата	ми	при	султана,	господ	да	изялови	семето	му	вовеки,	да	е	
благословия	 за	неговите	поданици.	Та	 ги	благославях	—	кого	 с	ятагана,	
кого	с	тоягата	или	камшика	—	както	стане.	Животът	е	дар	Божи,	а	аз	го	
осмърдях	на	мърша.	Сега	вече	знам	—	всичкото	злато	на	земята	не	струва	
и	минута	любов.	Затова,	отче	Танасе,	приготви	купела,	който	от	хрис-
тияните	кандиса	—	той	да	ми	е	кръстник,	та	дано	светото	кръщене	ме	
прати	в	джендемите,	където	са	другите	като	мен,	че	там	им	е	мястото,	
там	е	и	моето,	та	светът	да	си	отдъхне.	

Страхът	стопи	хората	наполовина,	едни	плюеха	в	пазвите	си,	други	се	
кръстеха,	мнозина	излязоха	и	побягнаха,	като	видяха	какво	има	да	става,	
но	и	мнозина	останаха.	Пристъпи	Данко	сарача,	който	преди	да	тръгна	
за	Молдова	ми	беше	изкърпил	силяха	и	чизмите,	кръстник	да	ми	стане.	
Разтреперан	и	пребледнял	поп	Танас	наля	къде	в	купела,	къде	по	земята	
вода,	приготви	китката	босилек	и	крушовия	кръст,	започна:

—	Господу	помолимся...	Господи	Боже	наш,	Тебе	молимся,	Тебе	просим,	
да	знаменается	свят	лица	Твоего	на	рабе	Твоем	Стойко,	и	да	знаменается	
крест	единороднаго	Сина	Твоего	в	сердце	и	в	помишлениях	его...

И	така,	 като	в	 сън	—	 отричането	от	Сатаната,	 съчетаването	с	
Христа,	трикратното	обливане	със	светената	вода,	клетви	и	поклони,	
докато	накрая,	мокър	и	разгърден,	не	въздъхнах:

—	Да	си	станем	каквито	сме	били,	сполай	ти,	Господи,	отче	Танасе,	
приготви	се	за	заупокойната,	нема	да	се	забавя,	като	ме	не	ще	този	свят	
не	ща	го	и	аз.

—	Не	богохулствай,	Стойко,	ами	на	Господа	свещица	запали,	да	те	
види	вече	сред	чедата	си...

Запалих.	После	тръгнах	към	вратата,	хората	се	разстъпиха,	както	
се	кръстеха	и	ми	се	кланяха,	и	като	стигнах	до	нея	обърнах	се	към	тях,	
към	попа,	към	олтара,	към	Спасителя	на	човеците	и	Светата	му	майка,	
прекръстих	се	и	им	се	поклоних.	После	вдигнах	резето,	отворих,	пристъпих	
навън,	слънцето	ме	удари	в	очите,	но	не	блясъкът	ме	повали,	а	пълната	
тъмнина,	в	която	рухнах	с	първата	си	крачка...

...

Болката	ме	връща	от	нищото,	колкото	да	усетя	себе	си	за	последно	
в	света	на	слънцето.	Аз	съм	Стойко	Дабевски	от	Бяла	Черква,	българин	
и	християнин,	с	потрошени	от	тоягите	на	смрадливата	паплач	ръце	и	
крака,	гърди	и	глава.	Проснали	са	ме	по	гръб	на	малкия	мегдан	на	бакър-
джийската	чаршия,	един	дебел	гъжвалия	е	седнал	на	гърдите	ми,	друг	—	
на	краката	ми.	Зад	капаците	на	дюкяните	в	тъмните	прозирки	усещам	
вперените	в	мен	очи	на	българите	майстори	и	чираци,	пред	църквицата	
са	се	скупчили	зад	поп	Танас	и	Данко	сарача	десетина	от	тези,	които	бяха	
на	кръщенето,	и	те	изпребити,	със	съдрани	дрехи	и	окървавени	глави,	без	
шапки.	Кръвта	ми	изтича	в	пепелта,	но	от	рани	аз	няма	да	умра.	Селяни	
влачат	вършиняк	и	цепеници,	трупат	ги	в	средата	на	празното	място,	



24 ÏËÀÌÚÊ

редят	ги	—	отдоле	ситните,	отгоре	едрите	дървета.	Клада.	Първенците	
на	града,	и	сред	тях	до	Мустафа	сердар	е	и	Емин	ага,	седят	на	изнесени	
пред	шербетчийницата	на	Алеко	столета	и	премятат	броеници.	Там	е	
и	хаджи	Стамен,	погледът	му	е	в	земята,	ама	на	главата	си	е	наложил	
новия	астраганен	калпак,	който	му	купих	от	Русе	—	сполай	ти,	Хаджи!	
Само	Емин	ага	ме	поглежда,	хваща	моя	поглед,	вдига	десница	и	скрива	с	
нея	очите	си	—	срам	ли	го	е	от	мене,	темане	ли	ми	прави?	И	за	срам,	и	за	
гняв,	и	за	почит	времето	е	минало,	кладата	е	струпана,	един	сеизин	за-
вира	из	сноповете	клечотак	жълти	цепленички	борина,	други	идват	към	
мен,	носят	въже,	но	дебелият	гъжвалия	маха	с	ръка	—	що	ви	е	въже,	не	
видите	ли,	че	и	ръцете,	и	краката	му	извадих	из	ставите,	нема	да	шавне	
и	в	огъня,	не	баталисвайте	въжето,	че	за	ония	ще	ви	трябва	—	и	сочи	с	
брада	групата	с	поп	Танас.	Засмиват	се,	хващат	ме	за	ръцете	и	краката,	
болката	пак	се	опитва	да	ме	запрати	в	нищото,	стискам	зъби	да	остана	
тук,	носят	ме	през	мегдана,	разлюляват	ме	—	ай-руп,	ай-руп	—	и	ме	хвърлят	
върху	камарата	дървета.	Падам	на	една	страна,	с	лице	към	църквата.	
Черният	сеизин	вече	цъка	с	огнивото,	неколцина	са	го	начоколили	с	на-
вити	на	тояги	катраниви	парцали	да	хванат	огън,	и	между	тях	виждам	
и	чирачета-българи.	„Едните	ще	горят	християнина,	другите	ще	горят	
мюсюлманина,	не	бутай	се,	народе,	за	всички	има!“	—	минава	през	главата	
ми	опит	да	се	засмея.	Така	разбирам,	че	болка	вече	няма,	че	аз	си	отивам	
от	света	и	той	си	отива	от	мен,	сеизите	и	чирачетата	палят	борината,	
клечките	лумват	с	пращене,	безцветният	на	слънцето	пламък	се	плъзга	
между	дърветата,	дрехите	ми	започват	да	чернеят	и	се	гърчат,	косата	
ми	лумва,	но	аз	успявам	да	видя	през	треперливия	въздух	как	едно	момче	
с	бяла	конопена	риза	и	с	белег	на	челото	влиза	в	църквата,	отива	пред	
иконата	на	Богородица,	протяга	ръце.	Майката	Божия	се	навежда	към	
него,	прегръща	го	и	го	вдига	от	земята.	Слага	го	в	скута	си,	обгърнала	го	с	
десница,	гали	го	по	главата,	нещо	му	шепне,	и	после	и	двамата	застиват,	
втренчени	през	отворената	врата	навън,	към	кладата.

Пламъците	вече	 са	надвили	 слънчевите	 лъчи	и	пращат	в	 синьото	
висине	стълб	чер	дим	от	черното	сгърчено	тяло	навръх	огъня:	

—	Ето	каква	свещица	ти	запалих,	Господи,	видя	ли	ме	сред	чадата	си?
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Някъде	 след	 обяда,	 когато	в	 късните	октомврийски	дни	 вятърът	
вдигаше	мъглата	от	Каменития	дол	и	гонеше	облаците	по	Тлаченските	
баири,	Богомил	пресече	двете	къси	кални	улици,	сви	зад	селската	църква	
и	 влезе	 в	 стопанския	 двор	на	 земеделската	кооперация.	Цяла	 седмица	
чакаше	пред	кантара.	Обещали	му	бяха	служители,	не	беше	си	получил	
рентата	за	земята	—	ни	житото,	ни	ечемика.	Хората	отдавна	си	бяха	
взели	своето.	А	той,	не	посмя	да	пътува.	Но	беше	спокоен,	неговото	ня-
маше	друг	да	го	вземе.

И	 днес	 седеше	на	пейката	до	 големия	 кантар	 с	 облегнат	 гръб	 до	
мазилката	на	стената,	местеше	цигарата	от	единия	до	другия	край	на	
устата	си	и	рееше	далечен	поглед	в	полето.	Денят	беше	топъл,	пропит	с	
аромата	на	узрели	есенни	треви.	Отсреща	по	полските	пътища	скрибу-
цаха	коли,	натоварени	с	царевичак,	старци	прибираха	добитъка	от	паша	
и	през	облаците	пепеляк,	влачен	от	селските	стада,	слънцето	мъгливо	
слизаше	към	зъберите	на	Врачанския	балкан.

Есените	се	повтарят,	но-о-о...	Житейските	пътища	се	извървяват	
само	един	път	—	говореше	на	себе	си	Богомил,	като	се	озърташе	да	не	го	
види	някой	и	да	го	вземе	за	луд.	Бързо	тръсваше	глава	и	тихо	се	засмива-
ше.	После	погледът	му	пак	се	връщаше	в	стопанския	двор,	за	да	спре	пред	
крушата,	от	която	слизаха	две	гугутки,	които	кълвяха	зърна,	подскачаха,	
и	пак	се	вдигаха	на	клоните.	Той	ги	гледаше	миловидно,	мълчеше,	не	мър-
даше,	за	да	не	избягат	и	да	го	оставят	сам.

—	И	това	е	живот	—	въздъхна	Богомил,	като	протегна	глава	зад	ъгъла,	
откъдето	чакаше	да	се	зададе	ладата	на	домакина.

Богомил	 оглеждаше	и	 работниците,	 които	щъкаха	из	 стопанския	
двор.	Повечето	нови	хора,	но	вече	го	опознаха.	Цяла	седмица	чакаше	пред	
кантара.	Някои	спираха,	припалваха	цигара,	две	жени	минаха	край	него,	
подсмивайки	се,	като	го	сочеха	на	другите:

—	Софиянец...	Софиянецът	бате	Бого,	па	я	го	виж...	—	и	кимайки	завър-
тяваха	глави	встрани.	След	тях	друга	жена	тръгна	към	него,	щеше	да	го	
пита	за	нещо,	но	като	го	видя	в	тоя	му	вид,	се	направи,	че	не	го	познава.	А	
той	си	седеше	на	пейката,	пушеше	и	чакаше.	Човек	с	посивяло,	набърчено	
лице,	редки,	бели	коси,	смалено	тяло,	потънало	в	износено	сако,	смачкан	
панталон	и	окъсани	маратонки.	Явно,	че	дрехите	бяха	стари,	носени	от	
друг	човек,	не	бяхо	по	неговата	мярка,	щото	тънката	му	шия,	ръцете	и	
краката	потъваха	в	широките	размери	и	на	сакото,	и	на	панталона.	Чудак.	
Лицето	му	издаваше	умора,	дебелите	вежди	криеха	очи,	които	можеха	да	
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имат	само	хора	недоспали,	уморени	и	обидени.	Но	той	не	обръщаше	внимание	
на	чуждите	одумки.	Пак	извади	цигара,	поочука	я	от	двата	края	в	палеца	и	
запали,	загледан	към	тракторния	стан.	Пушеше	бавно,	синкавият	дим	от	
цигарата	като	паяжина	се	дигаше	пред	очите	му	и	замъглявайки	памет-
та,	го	връщаше	в	ония	години.	В	тоя	стопански	двор	премина	неговият	
живот.	Отчетник,	фуражир,	бригадир,	повече	от	двадесет	години.	Бурно	
и	тревожно,	миналото	му	беше	изпълнено	с	житейски	стремления,	измами	
и	душевни	тържества	и	сега	неговата	душа	потъваше	в	море	от	спомени.	
В	тях	се	люлееха	и	други	човешки	души	и	много	съмнения	от	преминалия	
житейски	път.	Но	преживяното	време	никой	не	може	да	отрече.

В	паметта	му	изплуваха	неговите	сезони...	Пролетните	зари,	горещи-
те	лета,	щедрите	есени,	веселите	зимни	дни	с	първите	снегове.	Спомняше	
си	образите	на	хората,	с	които	е	работил.	Този	живот	беше	оставил	следи	
от	едно	вълнуващо	минало	и	носталгия	по	едно	доста	близко,	но	и	далечно	
време.	Близко,	защото	той	го	беше	преживял	и	далечно,	защото	нищо	не	би	
могло	да	се	повтори.	Сега	гледаше	посърналата	земя	и	мълчаливото	небе,	
в	което	диви	гъски	летяха	високо,	крякаха,	за	да	не	изгубят	посоката	на	
юг,	където	отлитаха,	за	да	търсят	спасение	от	студа	и	глада.	Някой	
тихо	пристъпи	отзад,	хвана	го	за	рамената	и	му	се	усмихна.

—	Знам,	че	ме	чакаш	—	бързах,	ама-а-а...	тоя	те	спре,	оня	те	спре...	Дай	
огън	—	вадеше	цигара	от	джоба	на	мантата	си	домакинът	и	му	кимна	с	
глава.	—	Айде,	ела,	да	видим	и	твоята	сметка.	После	свали	от	рамото	си	
бригадирската	чанта,	седна	до	масата	и	разтвори	книжата:

—	 Защо	 закъсня	бе,	 човек?	 —	питаше	домакинът,	като	прокарваше	
пръст	по	редовете.

—	Абе-е-е,	защо,	защо...	Нали	моето	няма	друг	да	го	вземе...
—	Хората	отдавна	се	оправиха,	ама	вие	това	селските	софиянци,	теж-

кари	се	пишете.	Забравил	си	селото,	знаеш	ли	как	се	работи	земята	сега?
—	Оправиха	се	казваш,	хората?
—	Охо-о-о...	оправиха	се.	Само	посочихме	деня	и	надойдоха.	С	платфор-

ми,	с	каруци,	коли.	Направо	от	площадката	си	взеха	зърното.	А	ти,	къде	
си	се	туткал	досега?

—	Недей	така	бе,	Иване,	недей...	Старея	вече,	па	и	синовете	не	ми	да-
ваха	да	пътувам.	Кръвно,	задух,	лекарства.	С	тия	малки	пенсии,	закъде	
по-напред?	Па	и	никой	не	ни	се	е	обаждал.

—	А-а-а-а,	чакай,	чакай...	Кой	да	ти	се	обади?	Кой?	Пощаджията	ли?...	
Няма,	няма	—	и	пощата	вече	закриват.	Остава	само	разсилният,	като	да	
разнася	известията	за	умрелите	—	сниши	тон	домакинот,	—	чакай,	щото	
май	те	няма	в	списъка.	Така	иде	работата.	Пак	ще	видим,	да	тръгнем	
от	началото...	

—	Как	бе?	Как	да	ме	няма?	Не	може	да	бъде...
—	Хм-м-м...	Да	видим,	да	видим,	щото	не	ти	срещам	името.
—	Ами,	ами...	ама...	Гледай	и	ти.	Те	това	е	списъкът	на	цялото	село	

—	и	 домакинът	заобръща	омачканите	 списъци	отначало.	 —	Ето,	 ето...	
Ангел,	Ангел,	Асен,	Атанас...,	да-а-...	Бойко,	Борис,	Борислав,	Богомил...	ама	
Николов,	не,	не	си	ти...	Той	си	е	взел	рентата,	ето	и	подписът	на	човека.

—	Търси,	търси	—	надничаше	зад	него	Богомил	и	се	чешеше	по	брадата.
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—	Търси,	търси,	ама	няма	те.	Назад	са	вече	Марин,	Мартин,	Тодор,	
Христо...	Христо	пак,	Христана,	Ясен...	няма	те.

—	Не	може	да	бъде,	член	съм	на	кооперацията.
—	Че	си	член,	това	го	знам,	но-о-о	.	Ама	чакай,	чакай...	Да	не	си	някъде	

в	края.	Знам,	че	допълваха	някои.	Но,	ето	пак...	Тодор,	Трифон,	Христо,	
Христана...	Няма-а-а...	Няма.	Ей-й-й,	чудни	хора	сте...	Работил	си	в	ТеКе-
ЗеСе-то,	па	не	си	си	оправил	нещата.

—	Пак,	пак	гледай	—	не	вярваше	Богомил	и	на	свой	ред	оглеждаше	спи-
съка.

—	Няма	те,	бачо	Бого,	няма	те	—	мачкаше	с	крак	догорялата	си	цигара	
домакинът.	Изхвърлил	те	е	компютърът.	И	ти	като	училищния	дирек-
тор	Димитров.	—	Търси	рента	за	училищната	земя,	ама	ни	решение	на	
Поземлената	комисия,	ни	скици,	ни	въвод	за	земята.	Само	вика:	„Дайте,	
дайте	за	училищния	стол...	Децата	нямат	вече	закуски!“	Мисли,	че	това	
му	е	едно	време.

Богомил	отстъпи	малко	встрани,	бръкна	в	задния	джоб,	извади	бележ-
ки	и	се	засмя.	Веждите	му	се	вдигаха	нагоре	в	очакване.

—	Те	това	 са	 бележките.	 За	 всичко	 съм	 си	платил,	 делов	 капитал,	
вноски,	платил	съм.

—	Платил,	платил...	—	смееше	се	Иван.	—	Ама	си	опуснал	влака.	Па-а-а...	
За	кво	ти	е	тая	рента?	Знаеш	ли	колко	е	това?	Голема	работа...	Къде	ще	
денеш	житото,	като	у	вас	немате	никой!	Само	плъховете	ще	сбирате.

—	Как?	Как	за	какво	бе,	човек?	—	отвърна	му	обидено	Богомил.	—	Ти	
знаеш	ли	в	София	как	се	живее?	Всичко	е	на	купило,	в	контейнерите	вече	
някои	ровят.	Скъпотия	е	в	София.

—	А-а-а,	тука	мислиш,	че	е	по-малко?	И	тук	е	безработица,	млади	хора	
в	селото	не	останаха.	Ама,	не	знам	може	и	да	ти	се	полага.	Но-о-о	предсе-
дателят	да	реши,	да	те	допълним	в	списъка.	Виждам,	платил	си,	проверка	
лесно	може	да	се	направи.

Богомил	се	засмя.	Малко	изсушено	лице	с	малки	мустачки	и	живи	очи,	в	
чийто	блясък	лъхаше	доброта	и	простодушна	наивност	на	селския	човек.	
Беше	свалил	омачканото	бомбе	от	мократа	си	глава	и	седна	до	прозореца.	
От	запад	мина	лъх.	Вятър	поклати	върхарите	на	липите	край	селото	и	
хлад,	проврял	се	под	разкопчаната	му	дреха,	се	разля	по	цялото	му	морно	
тяло.	После	смени	погледа	към		горуните,	от	клоните	на	които	в	спокой-
ната	есенна	тишина	изпищя	птица,	подгонена	от	котките,	скрили	се	
под	навесите	за	зърно.

—	Дано	се	е	спасила	—	каза	на	себе	си	Богомил	и	извъртя	глава	към	входа	
на	стопанския	двор.

Едно	Иже	с	кош	влезе	в	отворения	портал	отсреща,	приближи,	фор-
сира	и	 спря	на	циментовата	площадка	 до	 кантара.	След	малко	 двама	
мъже	спряха	при	домакина	и	през	открехнатата	врата	Богомил	заслуша	
с	отворена	уста.

—	Ей,	казах	Ви	бе	хора...	Идете	в	общината	и	там	търсете	пари	за	
училищния	стол.	От	мене	не	зависи,	бях	на	заседанието.	Не	можа	да	се	
вземе	решение,	отложи	се.	Не	е	доказана	училищната	земя.	Набавете	си	
документи.	Има	си	ред,	документите	трябват.	А	вие	се	моткате.
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—	Има	документи.	Ще	има	и	решение	—	спореха	мъжете.	—	Мигар	ти	
не	знаеш	къде	е	училищната	земя?

—	Вие,	вие	ги	работите	—	прекъсваше	го	другият.	—	И	председателят	
знае	това.

—	Знае,	знае,	ама	е	в	отпуск.	От	вчера	излезе.	Търсете	го	след	месец.
—	А!	В	отпуск	—	чудеха	се	мъжете.	—	А	ние,	ние	мислихме	утре	да	дойдем	

за	малко	цимент,	вар	и	дъски.	Ремонтът	на	училището	още	не	е	завършен.
—	Няма	го,	няма.	В	отпуск	е	—	клатеше	глава	и	вдигаше	ръце	Иван.	—	

Сетили	сте	се	и	вие	за	ремонта.	За	всичко	си	трябват	пари.	А	ние	още	
досяваме.	За	тракторите	няма	гориво.	Казах	ви,	да	си	търсите	общината.

—	Общината,	общината...	—	излязоха	сърдити	мъжете.	—	Като	закри-
ят	училището,	къде	ще	отидат	децата?	—	питаха	още	по-ядосано	те	и	
тръгнаха	към	Ижето.

Богомил	изгледа	влизащия	в	селските	улици	мотор	и	усети,	че	пръстите	
му	барабанят	по	стъклото	на	прозореца.	После	погледът	му	спря	на	близката	
круша,	зад	която	овчар	водеше	стадо.	Но	той	не	гледаше	овцете.	Други	грижи	
имаше	в	неговите	очи.	Мислеше	си	за	селото.	Село,	кротко,	тихо	и	красиво,	
като	приказка.	Само	дето	младите	напускат	тези	места	и	търсят	други	
пътища,	за	да	оцелеят.	Чак	привечер	Богомил	се	прибра	в	къщата	си.	Влезе	
в	градината	и	спря	до	оградата	на	съседния	зид	и	седна	на	поваленото	дърво	
при	герана.	Пожълтелите	листа	на	яворите	капеха,	лъхаше	хладен	полумрак.	
Прибуленият	есенен	залез	се	разливаше	по	небесната	вис	над	далечните	зъбери	
на	Врачанския	балкан,	късно	селската	камбана	биеше	на	умряло.

—	Три	поколения	народ	са	живели	в	тая	къща	—	мислеше	си	с	премрежени	
очи	Богомил	и	се	усмихваше	като	насън.	—	Тук	са	срещали	весели	пролети,	
горещи	лета,	щедри	есени	и	сурови	зими.	Сега	виждаше	само	силуети,	баири	
и	далечни	пътища.	Той	пушеше	бавно,	пускаше	на	кълбца	облачета	син-
кав	дим,	гледаше	дърветата,	които	тъмнееха	в	есенния	здрач	и	пълнеха	
погледа	му	с	умора	и		стари	спомени.

Годините	бяха	свили	раменете	му,	чувстваше	се	уморен,	но	не	от	те-
жък	труд	или	дълъг	път,	а	от	самотата,	която	пълнеше	неговата	душа.	
И	когато	цигарата	му	догоря,	той	разбра,	че	неговото	време	е	минало	с	
годините,	с	далечните	пътища	и	залези	в	равнината.

На	другия	ден	стана	рано.	Пак	обиколи	няколко	пъти	двора,	а	към	обяд	
отиде	до	селското	училище.	Дълго	стоя	край	оградата,	гледаше	децата,	
които	играеха	на	волейболното	игрище.	После	повика	едно	от	момчетата	
и	му	подаде	плик	с	документи,	като	заръча	да	ги	даде	на	директора.

Някъде	към	икиндия,	с	чанта	и	сак,	Богомил	чакаше	на	автобусната	
спирка.	Зад	него	изскърцаха	спирачките	на	лада,	от	която	слезе	домаки-
нът	на	земеделската	кооперация.

—	Бате	Бого!	От	сутринта	се	ровихме	в	документите	за	твоята	рен-
та,	открихме	я.	Полага	ти	се,	но	ти-и-и...	Дал	си	я	за	децата.	Да,	знам,	де.

Богомил	сне	шапката	и	закри	лицето	си,	за	да	не	види	никой	сълзите	му,	
после	кимна	с	глава,	засмя	се	непринудено	и	насочи	влажния	си	поглед	към	
разписанието	на	автобуса,	с	който	трябваше	да	пътува	за	столицата.

гр.	Враца



    29

Весела Кацарова

НОЩ НА МУЗЕИТЕ 
Разказ

Има	още	време.	Ще	започнат	да	прииждат	чак	към	шест.	Защо	ли	седнах	
толкова	рано?	Ами	просто	да	се	настроя.	Да	свикна	с	мястото	си.	А	и	с	ро-
лята.	Хич	не	е	лесно	обаче.	Само	за	няколко	минути	да	хванеш	най-характер-
ното.	И	то	в	присъствието	на	тълпа	хора.	Помня,	когато	онзи	художник	на	
морето	някога	ми	направи		скица	само	за	десетина	минути.	После	го	наблю-
давах	как	работи.	Първо	започваше	от	очите.	Взираше	се	в	тях	дълго-дълго.	
Разбира	се,	те	са	най-важното.	В	тях	е	изразът,	там	е	същността	на	човека.	
После	очертаваше	овала,	косата.	А	дрехите	бяха	най-последни.	Външното,	
обвивката.	Но	те	довършваха	скицата.	Придаваха	£	достоверност.

Добре,	че	не	съм	сама.	Добре,	че	две	приятелки	от	курса	се	навиха	
да	рисуваме	в	нощта	на	музеите,	когато	преподавателят	ни	предложи.	
Страх	ме	е,	но	усещам	присъствието	им	до	себе	си.	Само	на	метри	са	от	
мен	—	на	пейките	пред	академията,	разтворили	скицници.	Всъщност	тук	
съм	съвсем	на	мястото	си.	Обичам	калдъръмите	на	Стария	град.	Еже-
дневно	изминавам	този	стръмен	път.	Познавам	едва	ли	не	всеки	камък.	
Кураж,	само	повечко	кураж.	Ще	се	справя...

—	Мамо,	тази	кака	защо	е	седнала	тук?	И	какво	е	това	пред	нея?
—	Казва	се	статив.	Сигурно	ще	рисува.	Ще	прави	портрети.
—	А	мен	може	ли	да	нарисува?
—	Чакай,	рано	е	още.	Нека	да	дойде	и	татко	ти.
—	Хайде	ма,	мамо!	Искам	сега.	Нека	да	ме	нарисува	каката!
—	Хубаво,	де!	Сядай	тук	на	столчето.	Хайде,	девойче!	Нарисувай	моя	

хубостник.
Добре,	че	започвам	първо	с	дете.	Децата	са	по-лесни.	Стига	да	ги	нака-

раш	да	седят	мирно.	Но	майките	са	много	придирчиви.	Защото	тяхното	
дете	винаги	е	най-хубавото.

—	Чакай,	чакай,	момиче!	Носът	му	не	е	толкова	чип.	Нито	пък	брадич-
ката	му	е	така	остра.

—	Имайте	търпение,	госпожо!	Всичко	ще	оправя.
—	Да,	сега	вече	заприлича	на	себе	си.	На	мама	чедото!	Хубавец	е	като	

баща	си.	Е,	ще	зарадваме	таткото,	щом	дойде.	И	ще	сложим	рисунката	в	
рамка.	В	детската	стая.	Браво,	момиче,	златни	ръце	имаш.	Не	ми	връщай	
рестото.	Халал	да	ти	е!

Оооох!	Най-страшното	мина.	Първата	скица	стана.	Справих	се.	И	
добре,	че	нямаше	хора	да	ме	гледат.	Аха,	тази	млада	девойка	зад	мен	май	
ме	е	наблюдавала.	Хич	не	съм	ги	усетила,	тъй	се	бях	заплеснала	в	рисун-
ката.	Ето,	младежът	ми	се	поусмихва	и		пристъпя	напред.
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—	Хей,	момиче,	ще	нарисуваш	ли	сега	и	гаджето	ми?	Ама	да	хванеш	
цялата	му	хубост.	Ще	можеш	ли,	а?

—	Е,	ще	опитам.
Девойката	е	наистина	красива.	Особено	очите	£.	Греят	ли,	греят.От	

радост,	от	любов.	С	тях	ще	започна.	Те	трябва	да	изпъкват	в	портрета.	И	
извитите	£	вежди,	с	някакъв	особен	закачлив	израз.	И	мъничко	кокетство.	
Лицето	£	е	направо	прелестно	—	с	красиви	скули,	овална	брадичка,	къдрави	
устни.	Не	е	трудна	за	рисуване.	Ще	я	хвана.	Гаджето	£	ще	остане	доволно.	
Ето	го,	чувам	одобрителните	му	възгласи	зад	гърба	си.	Сумти	доволно.	Сега	
остава	само	дрехата	£	—	на	едри	квадрати,	тя	пада	свободно	на	раменете.

—	Браво,	супер	си!	—	радостно	възкликва	младежът.
Кой	ли	е	„супер“	аз	или	гаджето	му?	Няма	значение.	Важното	е	да	са	

доволни.	Прилежно	написвам	отдолу	датата.	И	скромно	добавям	инициа-
лите	си	—	АГ.	Девойката	става	от	столчето	и	той	веднага	я	прегръща.	
Плаща	ми	машинално	и	мигновено	забравя	за	мене.	Двамата	бързо	изчезват	
в	тълпата	—	щастливи,	влюбени,	окрилени.	Чувствам	се	много	доволна.	
Съзнавам	ясно	какво	съм	постигнала	—	уловила	съм	мига,	придала	съм	му	
трайност	и	осезаемост,	накарала	съм	времето	да	спре.	Кой	знае,	след	
някой	друг	месец	тези	двамата	могат	и	да	се	разделят.	Може	и	да	се	
забравят	напълно.	Но	скицата	вероятно	ще	остане.	Скрита	някъде	из	
долапите,	потънала	в	прахоляк,	потъмняла	от	времето.	Но	очите	все	
така	ще	греят,	извитите	устни	ще	се	усмихват	влюбено.	Това	ми	стига.	
Похвали	не	са	ми	нужни.

Колежките	до	мене	също	рисуват.	И	се	усмихват.	Значи	са	доволни.	
Значи	и	при	тях	всичко	е	наред.	Гмурнахме	се	изведнъж	в	дълбокото.	Нищо,	
че	сме	още	студентки.	Само	ние,	трите,	не	се	уплашихме.	И	застанахме	
тук	редом	до	утвърдените	художници.	Е,	все	още	съм	напрегната,	все	още	
гърлото	ми	е	стегнато.	Но	ръката	ми	не	трепва.	Здраво	стиска	въглена.	
Ех,	ако	можеше	сега	майка	ми	да	ме	види!	Щеше	да	е	доволна	от	мене.	
Щеше	да	се	гордее.	Тя	винаги	е	вярвала,	че	мога.	Винаги	ме	е	насърчавала.	
Затова	и	проявих	куража	и	застанах	смело	тук.	Да	я	зарадвам,	да	оправдая	
надеждите	£.	Как	пък	се	случи	точно	сега	да	замине!	Точно	сега	да	не	е	до	
мен,	да	ме	подкрепя	с	присъствието	си.	Няма	значение,	аз	знам,	че	сега	
някъде	далече	оттук	тя	мисли	за	мен,	радва	ми	се.	Знае,	че	ще	се	справя.	
Това	ми	стига.	Похвали	не	ми	са	нужни.

Май	че	тези	жени	са	се	насочили	към	мене.	Коя	ли	от	двете	ще	рису-
вам	—	младата	или	старата?	Предпочитам	старата.	Бръчките	винаги	
много	са	ме	привличали	Всяка	бръчка	е	отпечатък	на	грижа,	на	тревога,	
но	и	гънка	от	смях,	от	радост.	Дано	да	е	старата.

—	Момиче,	ще	нарисуваш	ли	майка	ми?	Вкъщи	имаме	неин	портрет	от	
младини.	Невероятна	хубавица	е	била!	Но	още	е	запазена,	нали?

Вглеждам	се	в	лицето	пред	себе	си.	Интересно	е	наистина.	Дълбоки	
очи,	горчива	гънка	на	устата,	високо	изпъкнало	чело	с	тънка	паяжина	от	
бръчици.	Съвсем	като	рисунка	от	Кете	Колвиц,	любимата	ми	графичка.	
Почти	всичките	£	автопортрети	са	все	на	преклонна	възраст,	с	изра-
зителни	бръчки.	Най-много	ми	харесва	оня,	с	ръката	на	челото.	Не	мога	
да	накарам	обаче	тази	старица	да	сложи	сега	ръка	на	челото.	Не	върви	в	
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случая.	Но	лицето	£	наистина	е	невероятно	—	излъчва	достолепие,	мъд-
рост,	житейски	 опит.	И	някаква	 уталоженост,	някакво	 спокойствие,	
което	само	натрупаните	години	могат	да	ти	дадат.	Ще	съумея	ли	да	
хвана	този	израз,	това	мъдро	безмълвие?...

—	Момиче,	май	че	прекаляваш	с	бръчките.	Майка	ми	не	чак	толкова	
стара.

—	Извинете,	но	се	опитвам	да	хвана	онова	зад	бръчките.	Изчакайте	
още	малко.	Още	съвсем	мъничко.

—	Девойко,	мога	ли	и	аз	да	видя	скицата?	Да,	да...	Харесвам	се.	Това	
съм	аз.	Изглежда	си	разбрала	за	какво	си	мислех,	докато	позирах.	Уловила	
си	тъгата	ми.	Мислех	за	покойния	си	съпруг.	Благодаря	ти!	Хубава	скица!	
Хубав	спомен!

Още	един	доволен	човек!	Още	един	сполучлив	портрет!	Мамо,	къде	си	
да	ме	видиш?	Мамо,	какво	ли	правиш	сега?

...........................................................................................................
Дъще,	какво	ли	правиш	сега?	Знам,	знам.	Сигурно	рисуваш.	Там,	по	

калдъръмите	из	Стария	град.	Как	пък	се	случи	точно	сега	да	замина?	Но	
Дъблин	отдавна	ми	е	мечта.	Отдавна	искам	да	го	посетя.	Да	направя	
своето	 голямо	 литературно	поклонничество.	Ето,	 стана	най-после.	И	
улучих	нощта	на	отворените	музеи.	Откъде	да	започна?	Разбира	се,	от	
площад	„Парнел“,	сърцето	на	Дъблин.	Тук	са	събрани	толкова	много	музеи,	
галерии,	клубове	на	писатели.	Само	пет	часът	е,	а	хората	вече	прииждат.	
Градската	галерия	първа	привлича	погледа.	С	крачещата	неонова	фигура	
отпред.	И	с	големия	си	надпис	—	„Страст	и	политика“.	Страст	и	полити-
ка	ли?	Че	това	са	двете	основни	черти	на	ирландците.	Двете	големи	„Р“	
(„passion“	и	„politics“)	в	националния	им	живот.	Съвсем	не	е	случайно,	че	
така	е	озаглавена	изложбата	на	сър	Джон	Левъри.	Както	научавам	сега,	
целият	му	живот	се	е	градил	върху	страстта	и	политиката.	Мечтата	
му	обаче	е	била	помирението.	Зарекъл	се	е	някой	ден	да	сложи	един	до	друг	
портретите	на	двамата	големи	лидери	—	водачите	на	юнионистите	и	на	
националистите.	И	ето	сега	портретите	им	висят	на	стената	един	до	
друг.	И	двамата	изглеждат	овладени,	но	вътрешният	им	огън	напира	в	
очите.	А	страстта	на	художника,	голямата	му	огнена	страст,	е	въплъте-
на	в	безбройните	портрети	на	съпругата	му,	американската	художничка	
Хейзъл	Мартин.	Сега	тя	грее	от	картините	с	изумителната	си	красота.	
Неслучайно	някога	ликът	£	е	бил	запечатан	на	ирландска	банкнота	като	
икона	на	националната	хубост.	И	това	обстоятелство	също	е	предизвика-
ло	бурни	страсти	в	страната	—	защо	трябвало	чужденка	да	олицетворява	
ирландската	мадона?	Страстите	вече	отдавна	са	стихнали	и	сега	Хейзъл	
гледа	с	божествен	израз	от	столировата	банкнота.	Опрява	е	изящната	
си	ръка	върху	арфа,	а	зад	главата	£	се	разкрива	типичен	ирландски	пейзаж	
—	езера	и	хълмове.	А	кого	ли	рисува	щерка	ми	в	Стария	град?

Сега	накъде?	Какво	друго	да	посетя?	Всъщност	ще	карам	наред.	Тук	
музеите	са	един	до	друг.	Каква	ли	е	тази	голяма	тълпа?	Да,	разбира	се,	
това	е	клубът	на	писателите.	Сергията	отпред	е	отрупана	с	книги.	Все	
на	ирландски	автори.	Боже	мой,	колко	са	много	само!	И	всичките	извест-
ни,	всичките	велики.	Като	се	започне	от	Джонатан	Суифт,	мине	се	през	
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Оскар	Уайлд	и	Бърнард	Шоу,	а	после	през	Джойс	и	Йетс,	та	се	стигне	чак	
до	Бекет.	Какво	ли	рецитира	така	пламенно	този	млад	човек?	Не	разбирам	
ирландски,	но	в	мелодичната	реч	се	долавя	голяма	страст	и	вдъхновение.	
Въздействието	върху	читателите	е	магическо.	Всички	стоят	направо	
като	онемели.	Дали	и	моето	момиче	привлича	вниманието	сега?

Отминавам	нататък.	В	съседство	е	музеят	на	дъблинските	писате-
ли.	Сега	те	внимателно	ме	наблюдават	от	портретите	си	по	стените.	
Заглеждам	се	в	образа	на	лейди	Грегъри,	един	от	създателите	на	нацио-
налния	театър	в	Дъблин.	Дълбоки,	проницателни	очи.	Излъчват	сила	и	
непреклонност.

Съвсем	наблизо	 е	 и	 известният	 „Гейт	тиътър“.	 Големите	афиши	
отпред	са	на	пиеси	от	Самюел	Бекет	и	Харолд	Пинтър.	Това	е	добре.	Това	
е	символ	на	помирение.	Едно	до	друго	са	поставени	две	големи	имена.	На	
ирландски	и	английски	драматург.	Великите	автори	не	могат	да	се	про-
тивопоставят.

Естествено,	 литературното	ми	поклонничество	в	Дъблин	трябва	
да	завърши	с	музея	на	Джеймс	Джойс,	увековечил	за	поколенията	духа	на	
този	великолепен	град.	Тук	отново	е	пълно	с	хора.	И	всички	са	озарени	от	
благоговейни	чувства.	Защото	се	намират	в	храма	на	гения,	прославил	
ги	из	целия	свят.	Млад	актьор	пламенно	рецитира	бунтарските	думи	на	
титана:	„Трябва	да	открия	такъв	живот	и	изкуство,	в	които	духът	ми	да	
се	отприщи	в	безгранична	свобода...“	А	какво	ли	рисува	сега	моето	момиче?

..........................................................................................................
Някъде	над	Стария	континент,	по	трасето	между	Пловдив	и	Дъблин	

мислите	на	дъщерята	и	майката	се	срещаха	и	преплитаха	в	общоевро-
пейската	нощ	на	отворените	музеи.
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Атанас Славчев

СРЕЩАТА 
Диаболичен разказ

Сложи	ръце	в	джобовете	си	и	запристъпя	на	място.	Примляскваше,	
очите	му	шареха	като	избягваха	да	срещнат	моите.	Чаках	да	изрече	лъжа	
или	за	нещо	да	се	извини.

Изплю	камъчето:
—	Да	ти	се	намират	в	повече	двайсет	лева?
Намираха	ми	се	в	повече	много	по	двайсет,	но	не	бе	изпълнил	обеща-

нието	—	да	изглади	отношенията	между	мен	и	майка	си.
—	Точно	двайсет	и	то	в	банката,	до	заплата	—	излъгах,	—	имам.
—	Нищо,	нищо...
Тръгнах.	Цели	десет	километра.	Пътувах	ли,	с	мен	пътуваха	и	ми-

слите	ми.	Спра	ли,	спираха	и	те,	разбъркваха	се	и	забравях	после	докъде	
съм	стигнал.	Тръгнех	ли	—	подреждаха	се.

Първата	бе,	че	на	оня	баща	му	след	месец	ще	направи	година,	откак	
се	бе	преселил	в	отвъдното.	А	ние	с	Марчето	да	се	съберем.	Разделихме	
се	обаче,	когато	някой	£	пошушна,	че	особеният	ми	поглед	се	дължи	на	
психично	отклонение...	Тя	заразрежда	срещите	ни,	имала	ангажименти,	
ангажименти,	ангажименти,	докато	всичко	това	ми	омръзна.

По	едно	време	натрапчивият	портрет	на	покойния	ми	се	запривижда	
далече	напред	в	тъмното.	Познавам	устройството	на	човешките	очи,	
подобни	видения	не	ме	плашеха.	Психоанализата	учи	—	да	мислиш	друго.	
Правил	съм	го,	но	сега	имах	усещането,	че	покойникът	иска	нещо	да	каже.	
Потърсих	научно	обяснение.	Направих	аналогия	с	очите	му	от	протре-
та	—	в	стаята	на	Марчето.	Гледаше	там	само	мен	и	като	че	искаше	да	
ми	говори.	На	мен,	тоя,	де	оправяше	жена	му...	И	почваше	сексуалната	
ми	възбуда	да	пада	—	надолу,	надолу,	надолу...	Но	Марчето	с	някакви	секс	
трикове	ме	връщаше	отново	във	форма.

Познавам	пътя,	тъмното	не	ме	плаши,	обичам	да	пътувам	нощем,	
бях	готов	да	разговарям	с	дух.	Неочаквано	обаче	образът	изчезна.	Има	
нещо	вярно,	че	духовете	обладават	само	страхливите.	Заразмишлявах	за	
съпруга	£.	Веднъж,	само	за	минута	го	видях.	Тоест,	във	времето,	когато	
ни	запозна	Марчето.	Видяха	ми	се	страшно	неподхождащи	си	—	той,	сто	и	
петдесет	килограма,	въшно	груб,	с	едно	подпухнало,	но	и	неодухотворено	
лице,	а	тя	—	с	всичко	миниатюрно	в	нея	—	малко	дупенце,	детска,	буквално	
детска	декоративна	главичка,	малки	тъжни	очи,	пак	малки	—	устенца.	И	
да	прилича	съвсем	на	дете,	природата	я	бе	създала	ниска.	Косата	£	обаче	
беше	дълга,	дълга	—	чак	до	малкото	дупенце...	Сърцето	ми	се	обърна	няколко	
пъти	—	не,	никак	не	си	подхождат.	Чувал	съм,	че	я	биел	жестоко.	И	да	иска,	
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значи,	развод,	първо	ще	я	пребие,	а	после...	Кой	знае	какво	после.	Има	един	
начин	да	се	отърве	от	него.	Единствен.	Той	да	умре.	Ще	е	най-справедливо.

Не	знам	дали	мога	да	убивам	с	мисъл,	но	пожелах	от	сърце	—	да	се	
възстанови	справедливостта.	И	тая	мисъл	не	ме	напусна.

Срещах	я,	тя	минаваше	край	мен,	усмихваше	се	и	усмивката	£	гово-
реше:	„Ясен	си	ми,	напълно	си	ми	ясен,	похотливко!“	После	изчезна.

Потърсих	в	живота	неин	двойник...	Толкова	я	харесвах.	Нямаше,	а	
и	нямаше	да	срещна.	Тия	неща	не	стават	ей	така.	Но	оная	мисъл	не	ме	
остави.	А	да	умре,	ще	го	направи	някаква	висша	сила	—	да	се	възстанови	
равновесието.	Натрапчива	мисъл,	открих	един	ден	—	нямаше	я.	Ужасих	
се	—	това,	което	съм	пожелал,	станало	е.	Набрах	телефонния	£	номер	—	
продала	жилището,	преместила	 се.	Потърсих	я	на	местоработата	£.	
Напуснала.	В	хороскопа	на	зодиакалния	си	знак	един	ден	обаче	прочетох:	
„Ще	срещнете	днес	отдавна	желан	човек.	Ако	сте	умен	и	съхраните	връз-
ката,	скоро	ще	минете	под	олтар.“

...	Космическата	сила	на	Уран	ме	тласкаше	в	прегръдките	£.	Тръгнах	
да	я	търся.	Космите	на	ръцете	ми	се	бяха	изправили,	сърцето	ми	биеше	
тъй,	че	чувах	ударите	му,	бях	или	за	лудница,	или	извънземни	правеха	с	
мен	експеримент.	Причерня	ми	от	вдигнатото	кръвно.	Когато	обаче	ми	
се	просветли,	пред	мен	стоеше	тя	—	с	дълга,	дълга	коса	—	до	дупенцето,	
малка,	почти	детска	декоративна	главичка,	малки	устни,	нежни	като	
листа	на	карамфил,	на	всичко	друго	—	и	естествено	алени...	На	нежната	
£	шийка	обаче	висеше	шалче,	черно.	Ощипах	се,	да	проверя	дали	е	истина.	
Не	сънувах	—	заболя	ме.

—	Няма	го	—	каза	тя.	—	Така	добре	си	живяхме.
Пълна	глупост,	колко	добре	си	живели,	но	нали	така	се	казва...
—	Грешни	сме,	всички	сме	грешни,	—	отговорих,	не	толкова	да	успокоя	

нея,	а	себе	си.	—	Така	било	писано.
Последното	не	ме	изплаши,	аз	съм	тая	черна	сила,	мен	е	белязала	тя	

да	съм	екзекуторът...
Устата	ми	се	отвориха	сами	и	като	че	не	от	мен,	а	от	друг,	чух:
—	А	кога?
Преди	да	отговори,	светкавично	през	ума	ми	мина	една	дата.	Тя	я	на-

зова	и	ушите	ми	писнаха.	Не	припаднах	обаче.	Просто	бавно,	много	бавно	
и	хладнокръвно	приех	мисълта,	че	съм	белязаният	зъл	гений.

—	Грешни	сме	—	отговори	тя,	—	има	такава	песен,	знаеш	ли?	В	„Нацио-
нал“	я	пеят,	искаш	ли	да	отидем	да	я	послушаме?

***
Призракът	повече	не	се	появи.	А	би	трябвало	да	разчиства	сметки.	

Защото	това	малко	дупенце	за	месец-два	стана	мое,	в	русата	дълга	коса	
се	заплитах	много	вечери	като	смучех	естествено	алените	малки	устни	
на	почти	детското	личице...

...	Зад	мен	блеснаха	фарове.	Бе	лека	кола,	над	нея,	на	метална	прис-
тавка,	светеше	надпис:	„Такси“.	Спря.	Не	погледнах	шофьора	—	в	творче-
ско	умопомрачение	други	манават	на	червено,	а	аз	да	се	впечатлявам	от	
някакъв	шофьор.
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Спря	до	дома	ми.	Броих	банкнотите,	но	той	направи	жест	да	ги	при-
бера...

И	знае	къде	живея?	В	упор	го	погледнах	—	отново	космите	на	ръцете	
ми	се	изправиха	—	приличаше	на	покойника	от	портрета.

—	Нищо	не	е	станало	—	каза,	—	нали?	Знам,	не	си	от	плашливите.	Поз-
драви	я.	Бяга	ти,	знам,	но	потърпи	до	другия	месец.	Тогава	вече...

След	срещата,	размишлявах	много.	Всичко	допусках,	само	не	това,	че	
някой,	макар	и	за	много	кратко,	е	слязъл	от	Горе.

Заинтригува	ме	 загадката,	наречена	 „двойника“.	 Бил	 е	 двойник	на	
покойния,	изпаднал	в	унес,	някак	си	прочел	мислите	ми.

Само	така	е.	Бях	забравил	за	таксиджията,	возил	ме	без	пари,	когато	
го	видях	пред	едно	чейнджбюро.	Обменяше	на	черно	валута	срещу	левове	
и	обратно	—	изгодно.	Помота	се	насам-натам	и	седна	на	кафе	в	близкото	
заведение.	Решил	да	доведа	любопитството	си	докрай,	присламчих	се	—	най-
напред,	че	искам	да	разменя	малко	левове	за	валута,	а	после	да	завържа	
приказка...	Какво	изкопчих?	Работел	като	шофьор	на	такси?	Да.	И	да	е	
возил	някого	без	пари,	и	да	е	говорил	с	него	това	и	това?	Изгледа	ме,	като	
че	искаше	да	си	спомни	наистина	ли	е	имал	такъв	хахо	клиент.	И	не	след	
дълго	напрягане	на	ума,	като	се	задавяше	в	смях,	чух:

—	Това	пък	досега	не	ми	се	е	случвало.	Да	срещна	не	някой,	който	да	
разгадава	миналото	или	да	предсказва	какво	ще	е	занапред,	а	хората	какво	
сънуват.	Ти,	мой	човек,	знаеш	ли	сега	какво	направи?	Разказа	ми	един	мой	
стар,	ама	много	стар	сън,	който	не	знам	защо,	не	мога	да	забравя.	Иначе,	
в	действителност,	кой	таксиджия	ще	вози	някакъв	перко	за	черни	очи...

Изпаднал	в	откровеността	си	пред	непознат	в	доста	неловко	поло-
жение,	побързах	да	тръгна,	когато	в	гръб	се	заби	въпросът	му:

—	Как	така	разгадаваш	сънища?
Сега	си	тръгвам	пак	пеш	и	нощем,	и...	същите	ония	десет	километра.	

Нали	съм	не	кой	да	е,	а	с	прякор	Бухала.	Ще	размишлявам	пътьом,	ще	
съпоставям...	Да	прозра	и	другата	си	способност	—	как	така	разгадавам	
сънища...
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НОВА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Александра Ивойлова

ХАЙБУНИ

ЕСЕН

Слънце	в	зенита	на	лятото.	Сред	пустите	плажове	на	„Дюни“	и	„Ка-
ваците“	прелиствах	страниците	на	малка	книжка:

Може	би	с	наклонена
по	детски	глава
ще	нарисуваш	риба,
или	ще	разговаряш	с	мама,
която	отдавна	е	мъртва?

Дълбока	есен...
Как	ненадейно.
Дълбока	есен.

Тогава,	на	19	години,	вдъхновена	от	Сумако	Фукао,	написах	първите	
си	бели	стихове.	Вече	в	София,	разказах	за	моята	есен:

Самотата	стои	на	прозореца
с	разпилени
от	вятъра	коси.
В	очите	£	е	отразен	денят,
залязващ
над	притихналия	град.
Тя	мълчи
и	покрива	раменете	си
със	тъмен	шал.

Хладно	е...
Есента	привършва	своя	път.
Хладно	е.

Всъщност,	моя	ли	беше	есента?	Или	далечно	предчувствие...
Днес,	с	наклонена	по	детски	глава,	се	връщам	към	Сумако	Фукао1:

Чука	по	прозореца
есенният	вятър
Няма	я	мама
1	Тристишието	е	авторско
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Дълбока	есен	—	така	ненадейно!
Все	пак	—	ненадейно.

БРЕГОВЕ

Светна	прозорец
на	отсрещния	бряг
Пее	морето

Дали	е	рибар	с	дрехи	от	сол,	който	се	връща	със	своята	връзка	сре-
бърни	риби?

Люспи-звезди
до	хляба	и	виното
Небесна	трапеза

Дали	е	поет	с	будно	сърце?

През	прозореца
на	книгата	разтворена
звездният	всемир	нахлува

Виждаш	ли	и	ти,	рибарю,	поете	—	виждаш	ли	моя	прозорец	на	отсрещния	
бряг,	тъмния	бряг?	Питаш	ли	и	ти	кой	ли,	защо	ли?	Виждаш	ли,	питаш	ли...

Пее	морето.

ВОÄА

„Понякога	му	сал	повърхнини	дъга	от	лист	отронен	сепва“	—	казва	
Пенчо	Славейков.	Хвърлиш	ли	камък	в	него,	откликва	с	кръгове	безмълвно	
ехо.	Но	да	пишеш	върху	езерото,	да	светят	думите	ти	под	слънцето	и	
под	луната,	да	спират	трептенията	си	в	кристалите	на	леда!	Думите	
прозрачни	като	дъх	—	не	е	ли	това	мечтата	на	самия	живот?

Не	 само	върху	 езерата,	 върху	планинските	потоци	 е	писал	някога	
стихове	Кобо-дайши1.	Какви	ли	думи	са	понасяли	надолу	бързите	струи?	
С	гальовна	мекота	са	приемали	техните	загадъчни	форми.	Всеобхватни	
форми	—	памет	на	естеството.

Вслушвам	се	в	песента	на	водата.	Прастара	вода,	преляла	в	буйно	
пролетно	вълнение.	Кажи	ми	думите...	Не	е	ли	същата,	дошла	до	мене	по	
неведоми	пътища?

Не	тръгва	из	ледовете
планинският	поток	—
без	да	си	припомни	стих	на	Кукай

1	Кобо-дайши	(Кукай)	—	японски	монах,	живял	през	IХ	век.



38 ÏËÀÌÚÊ

Вглеждам	се	в	играещите	светли	отражения,	сплетени	върху	камъка.	
Смълчани	йероглифи.	Кажи	ми	думите...

Не	тръгва	планинският	поток	—
без	да	си	припомни...

Опиянява	ме	звукът,	единозвучието	на	всички	гласове,	щастливата	
звучаща	светлина.	Не	казвай	нищо!

През	мен	тече	водата	—	и	с	тайната	си	словото	нататък	продължава.

СЛУШАЙКИ БРАÌС

Такива	плътни	талази	—	като	самата	емоция.	Или	просто	извадена	от	
душата,	озвучена	жива	материя.	Брамс	—	моята	емоция	се	прелива	в	нея.	
Какво	кълбо	от	чувства!	Негови	и	мои.	И	на	тези,	които	свирят.	Всички	
сме	едно.	Като	че	ли	е	след	смъртта.	Като	спомен	за	живота	е.	Най-дъл-
боко	в	човека	е	закодиран	този	образ,	изплувал	в	тъмното	на	очите,	които	
вече	не	виждат	нищо	около	себе	си,	които	също	чуват.	Толкова	е	близък,	но	
неразгадаем.	Точно	така	бих	искала	да	обичам	някого.	По	същите	звуци,	
по	същите	трептения.	Тази	музика	е	любовта,	заложена	в	мене.	Коя	е?	
Раят	преди	рождението.	Смъртта	в	любовния	акт.

Такива	плътни	талази	—	като	божествена	страст.	Разтварям	се	във	
вълните	на	звука,	в	това	странно	присъствие,	което	се	ражда	в	имаги-
нерното	пространство...

В	камъка	—
ехо	от	музика
отвъдният	мой	живот

ЧАС ЗА ÌОЛИТВА

Огнена	камбана
се	изтърколи	зад	хълма
Далечно	ехо

Бавно	угасва	фанфареният	смях	на	деня,	само	тук-там	просветва	
още	между	сенките	на	тъмните	дървета.

Стада	бели	звезди
приканват	вечерта
Облачни	пастири

Тишината	тръгва	боса	по	прашните	пътеки,	прибира	в	топлата	си	
пазва	всички	шумове	на	здрача.	Там,	на	кръстопътя,	под	светлото	лунно	
кандило,	ще	сключи	ръце	за	молитва.
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ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ

Помниш	ли?	Тогава	се	връщахме.	Беше	през	август.	Колата	изкачи	
стръмния	път	и	се	залута	сред	къщите.

Огнена	луна
запречи	тясната	улица
Жарка	нощ

Беше	толкова	тихо.	Спяха	прозорците,	уличните	лампи	бяха	угаснали.	
Ти	нещо	ми	каза	и...

Нощно	изречение:
уличка	от	мрак
с	луна	накрая

...	и	след	твоите	думи	светът	се	разтвори.	Зад	гърба	ни	къщите	се-
стопиха,	далечината	пристъпи	към	нас	—	и	някакъв	тъмно-светъл	блус	
ни	увлече	в	свойта	безкрайност.

Дълго	пътуване
Към	луната	лети
нощната	магистрала

ПЧЕЛА

О,	неочакваност	—
как	сетният	ни	дъх	жадува
твоите	летежи!

Върху	напръскан	с	отрова	прозорец,	видях	пчела.	Стоеше	на	напреч-
ната	преградка,	 неподвижна,	 обърната	към	светлината.	Докоснах	я	 с	
листенце	от	саксията.	Обърна	се	към	него.	Страшно	много	приличаше	на	
потънал	в	отчаянието	си	човек,	когото	са	докоснали	по	рамото.	Помислих	
си,	че	трудно	ще	накарам	една	пчела	да	се	качи	върху	откъснат	лист.	Но	
тя	веднага	ме	разбра.	На	балкона	запълзя	в	кръг,	в	бързи	яростни	кръгове.	
Да,	имаше	някаква	неистова	радост,	по-скоро	ярост,	в	това	завръщане	
към	живота.	Събра	сили,	литна	и	се	удари	във	вратата.	Зачаках	я.	Този	
път	се	издигна	толкова	нависоко,	че	неминуемо	си	помислих	за	облаците	
и	небето!	Част	от	мене	се	отдели,	олекна	и...	отлетя.



40 ÏËÀÌÚÊ

ПРОЛЕТ

Спуснах	се	по	хълма	към	градината	с	плодните	дървета.	Отдавна	вече	
дъждът	е	отмил	и	отнесъл	цветовете	на	рая.	Сега	търся	между	листата...

„Рано	е	за	тебе!“	—	сякаш	чувам	ироничния	си	вътрешен	глас.	Рано	е	
за	сладостта	на	съвършенството.

Но,	ах,	нетърпеливата	младост!	Тя	вече	е	минала	оттук.	Нейните	
жадни	устни	не	се	страхуват	от	тръпчивия	допир.

Осеян	пътят
с	откъснати	череши
Недозрели

ЛОКВА

Пуст	е	пътят.	Чак	до	хоризорта	се	редят	тополови	дървета.	Върху	
дъждовния	асфалт	проблясват	сенки.	Облаците	си	отиват	—	колко	трае	
летният	порой.	Ето,	пътят	се	усмихва	с	котешко	око.	Каква	бездънна	
локва!	Цялото	небе	е	в	нея.	Някъде	зад	тъмните	корони	на	дърветата	се	
губят	облачните	върволици...

Бездънна	ли?	Та	дъното	е	толкоз	близо!	Събрало	е	прахта	от	пътя,	
която	е	отмил	дъждът.	Кал	—	мека,	топла,	тъмна.	От	нея	сме	направени.	
Кал	—	материя.	И	небе	—	идея,	дух,	дихание	божие.	Значи,	като	човека	е	и	
локвата	—	творение	на	Всевишния.

Сянката	ми	се	надвесва	над	сините	отблясъци.

Стоя
пред	своето	магично	огледало
Навсякъде	безкрайност
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Катерина Илинчева

СТИХОТВОРЕНИЯ

ГОЛИ

 „Голи са без книгите
 всички народи.“

Гîëè, ñàìîòíè, ïðèñòèãàò â òúìíîòî
ìèñëèòå.
Гîëè, ñàìîòíè ïðåãðúщàò íè äóìèòå,
ñàìîòíè è ãîëè íè ïðåòúðñâàò ãîäèíèòå,
à åìîöèèòå íè ïðåòîïяâàò
è íè ïðåâðúщàò â îáåëêè è фàñîâå,
â îáãîðяëà âåñòíèêàðñêà õàðòèя,
ïîñëå ïàê
ñ êèêîò ñå êðèяò
âúâ òúìíîòî.

Бîжå, îïàçè íè îò áåçêíèжèå,
îò „äåêîíöåíòðè÷íî ïðîñòðàíñòâî“,
è îò... „ðàçðåäåíà ìàòåðèя“,
íî îñòàâè íè Сòàðàòà àçáóêà,

ñòðàñòèòå, ïàêîñòèòå è ìîëèòâèòå,
îñòàâè íè ñòàðèòå õîðà, ñòàðèòå êóфàðè,

è äîáðèòå ñòàðè ìîëèâè —
ïàê äà ïèшåì ñ òяõ è äà òðèåì!

Аìèí!

СТЕНА

Тази стена е умна.
Тя ïàçè, ïðåãðúщà è òîïëè.
Сúáèðà è äàâà óáåжèщå.
Сëåäâà î÷åðòàíèяòà íà жèâîòà
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è ëèíèèòå íà ðúöåòå ìè.
Пîäðåжäà ìèñëèòå ìè
ïî-ïðèðîäíî
è ìèñëè çàåäíî ñ ìåí.

Нî ÷óâñòâàòà £ ñà ñòàåíè.
Няìà ïðàâî äà ñå ñâèâà è
äà ñå ðàçïóñêà,
çà äà íå ñòàíå áåçìåðíà,

íåäîïóñòèìà è õàîòè÷íà.
Нå щå £ ñòèãíàò ñèëèòå äà ñå ñúáåðå.
Зàщîòî òя íå å äúðâî, íèòî ñяíêà,
íèòî âîäà.
Нèòî áðúìáàð, çà äà îòëåòè.

Еòî — ñòåíà,
äàâàì òè åäíî ïðîçîð÷å.
Зà äà ãëåäàш ïðåç íåãî.

КОКИЧЕТА

В далечната страна на лятото
ìå ÷àêàò íàé-ëþáèìèòå íåщà
è ñå ïðèêðèâàò òàéíñòâåíî.

Сåãà êàï÷óöèòå ñà çàëåäåíè,
фúðòóíè íяêàêâè âúðëóâàò
â íåçíàéíè ñâåòîâå.

Тðè ìàëêè, ñìîòàíè êîêè÷åòà
щå ìå î÷àêâàò òàì äî ïðîëåòòà
áåçêîðèñòíî.
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ÌИЗИЯ — СЪÄБА БЪЛГАРСКА, 2014

Тè — ñèìâîë íà Бúëãàðèя, ñâúðòàëèщå íà áóðè.
Пîòîï, ïîìèòàщ õîðà, äîáèòúê, òîïëè êúщè.
Иãðà áåç ïðàâèëà.
Вîäà, щî ïðåîáðúщà
жèâîòà íà ñòîòèöè ïîä ïîêðèâè ðàçòóðåíè.
И ïëóâàò ñðåä âîíя, êîяòî ñå ðàçëèâà,
÷îâåê è ñêîò, ñáëèжåíè — òúé Вàçîâ áåшå ïèñàë.
Оáåçóìåëè õîðà.
Пàíèêà áåç ìèñúë.
И óжàñ áåç ñúëçè, è çîâ áåç ïåðñïåêòèâà...
Чîâåê å ñ äâå ðúöå. Пîìàãà è îáè÷à.
Оò íóëàòà щå ïî÷íå, îò ìúêàòà ãîð÷èâà.
Нî åòî ÷å ñ êîðòåжà äúðжàâíèêúò áåçëè÷åí,
îñòàâèë òå â êàëòà, áåçäóшíî ñè îòèâà.
И òè ñå ìяòàш, Ìèçèя, â êàïàíà íà äúðжàâà,
êúäåòî ñåяò áóðè è жúíàò äúжäîâå.
И áåíòîâå ðàçáèòè ðàçñè÷àò òå íà äâå.
Вîäàòà
ñå îòòè÷à.
Тèíяòà
îñòàâà.

ЕНИЧАРСКИТЕ ÌАЙКИ

Кàêâîòî å ìîãúë ïîä íîж äà âçåìå,
íàñèëíèêúò å âçåë íà êðúñòîïúò.
И жèâî å åíè÷àðñêîòî ñåìå,
çà÷åíàòî â ãяóðñêàòà íè ïëúò.

Пðîêîáåíî жèâååì, çàòîâà ÷å
îòäàâíà âå÷å íяìàìå ëèöå.
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Кîãàòî ìàéêà êúðâàâî çàïëà÷å,
ñèíúò óшè çàïóшâà ñ äâå ðúöå.

И òî÷è ñàáя, êîíя îñåäëàâà
è îñêâåðíяâà áàщèíèя ãðîá,
çà çëàòî жàäåí, áåç äà îñúçíàâà,
÷å å ïî-жàëúê è îò Юäà ðîá.

А ìàéêèòå íå ñìåяò è äà ñòðàäàò —
íàïèñâàò ñè ïðåäñìúðòíèòå ïèñìà,
êîèòî ñå ÷åòàò êàòî áàëàäà,
àêî äîñòèãíàò òî÷åí àäðåñàò...

ЗАÌИНАВАНЕ

Рàçêúñàíèòå âðúçêè ñå îáëèâàò
âúâ ñâîя êðúâ, íî íяìà ïúò íàçàä.
Æèâîòå íàш, èëþçèя êðàñèâà, 
íå ñè òè
ìàжîðåòú÷åí ïàðàä.
Оòíîâî, êàòî ïúçåë îò êàðòèíà,
äóшèòå ñå ñúáèðàò êúñ ïî êúñ.
Нî ãè ðàçïúâàò âñåêè ïúò íà êðúñò
îãíèщàòà ñúñ îãúíя èçñòèíàë...
Кðàé Вèäèí ïàäàò çèäîâåòå ñòàðè
è Яíòðà ðîíè êðåõêè áðåãîâå.
И ìàéêèòå ïî ëåòèщà è ãàðè
èçïðàщàò ñâîéòå áëóäíè ñèíîâå...
А ñèíîâåòå?
Тðúãâàò è èç÷åçâàò,
ïðåç òяõ ìèíàâàò ñúñ ïðåãàçâàщ òðàíñ.
Кúäå îòèâàò?
Кúì ïðîïóñíàò шàíñ?
Кúì èâèöà íåáå?
Кúì ñòðàшíà áåçäíà?
Шóìè Ìàðèöà — õèìí íà êúðâàâ ïðèñòàí.
И Äóíàâ å ïî-áяë è îò ïëàòíî.
А Сòàðà ïëàíèíà
ïîêðîâ
ðàçëèñòåí
òú÷å ñ îãðîìíî
êàìåííî
êðîñíî...
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ÄРУГИЯТ ВАРИАНТ
  „Клетката тръгна да търси птица.“
      Франц Кафка

Äà òúðñè ïòèöà êëåòêàòà ðåшè.
И òðúãíà òя
êúì ïòè÷èòå äóшè.
Нóжäàåшå ñå îò àäðåíàëèí
è êëèí, çà äà èçáèå êëèí...
Пîòúðñè ïòèöà ïúðâî âúâ íåáåòî.
Пîòúðñè я â ãíåçäîòî íà ñúðöåòî.
Вúâ ìîðñêèòå ïðåñòîðè — íàä âúëíèòå,
íà âяòúðà ñâîáîäåí âúâ ãúðäèòå.
Пîòúðñè я â äúëáîêèòå ãîðè,
íî íèêúäå òя ïòèöà íå îòêðè.

Нîщòà îêúïà ñ ãúñòèòå ñè ñåíêè
êðèëå íà ïòèöà, âúðçàíè ñ ëåïåíêè,
÷å ïòèöàòà íå èñêàшå íåáåòî,
à úãúëà íà êëåòêàòà
è åòî —
ñàìà-ñàìè÷êà â íåãî áå ñå ñâðяëà,
íî êëåòêàòà
íå áåшå я âèäяëà...

БУНТ

Аç ñå ñïúíàõ âúâ íðàâà ñè òåжúê
è íîñя ñè áðåìåòî.
И жèâåя îòäàâíà áåç áëèçêà äóшà è îëòàð.
И äîïóñêàì äî ñåáå ñè âå÷å åäèíñòâåíî âðåìåòî
êàòî êó÷å-ïàçà÷. Кàòî ñúäíèê è åâòèí çíàõàð.

Аç íå âяðâàì â áèáëåéñêîòî:
„Пúðâè щå ñòàíàò ïîñëåäíèòå!“
Кàäèфåíè ìåòåжè èçäèãàò êóìèð ñëåä êóìèð.
Нî ñå ïóëè òåçãяõ çà ëîêóìè — äåñåðòà íà áåäíèòå.
Аïåòèòè ðàçïàëâàò ïî âðåìå íà ÷óìàòà ïèð.

Кîëêî ìíîãî âîäà÷è íà ñëàâîëþáèâèòå ñòðàñòè!
Вåñòîíîñöè, èçäúõâàщè,
çà äà ñå ëþáяò ñ âëàñòòà.
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Нà ïîòîï ñëèçàò-êà÷âàò ñå þïè-äèíàñòèè,
íî íåçíàòíàòà êðúâ è äî äíåñ ïðîäúëжàâà ñâåòà.

Нåêà õðàíåí îò äëàí èçìåêяð
äà èì ïëàщà áåãëèêà!
Äî êîñòòà èç÷åãúðòàëà ÷åðíàòà ðîáñêà äàìãà,
âñå ïî-ðяäêî ÷åòà íà ñòúãäèòå ðîìàíà ñëåäíèêàâ
è щàñòëèâèяò êðàé, áîжå ìîé, ìè ãîð÷è îòñåãà!

ОТГОВОР
  На г-н Х.

Зíàì, ÷å èñêàш äà áúäà çà òåáå
îñëåïèòåëíî áяëà àïòå÷êà.
И êîêèëè çà ðúñòà òè äðåáåí.
И ðàõàò ëîêóì, áîäíàò íà êëå÷êà.

А ïúê àç ñúì è äèâà, è ïðяìà.
Сâîáîäàòà òàêà ìè îòèâà!
Зà óñòàòà òè — õàïêà ãîëяìà.
Зà ðúöåòå òè — ðîçà áîäëèâà.

Кàðàé ìåðöåäåñ, òè÷àé äî Ìåêà,
ïëóâàé â ñâîèòå ñäåëêè èçêóñíè!
Нèå íяìàìå îáщà ïúòåêà
è åäèí çà äðóã — äëàíè è è óñòíè.

август, 2014
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***
Аêî àç ñúì äúðâîòî, îñòàíàëî â çäðà÷à ñàìî,
щå ðàçëèñòя  êëîíè çà ìàëêàòà ïòèöà
äà èìà êúäå äà ñå ñêðèå.
Аêî àç ñúì öâåòåòî, îïúíàëî шèя íàãîðå,
щå ïîäàðя  íà ï÷åëàòà äúõà ñè
äà ãî îòíåñå íàäàëå÷å çà íяêîãî
â êàïêàòà ìåä.
Аêî àç ñúì ÷îâåêúò,
êîãîòî ñè ÷àêàë,
äà ïîìúë÷èì,
äà èçïðàòèì çàåäíî çàëåçà — 
òîé â íяêàêúâ êðàòúê  ìèã  
ïðèëè÷à íà èçãðåâ...

***
Кîé å îñòàíàë ñúñ ìåí?
Нå çíàя,
íî âñåêè äåí ïðàâя ñòúïêà íàïðåä.
Сòúïêàòà, çà êîяòî âñå îщå èìàì ñèëà.
Сòúïêà  êúì èçâîð÷å,  
êîëåíè÷à,
äà ïèя, äà ïðîäúëжà,
çàщîòî îщå îáè÷àì.

ЧОВЕКЪТ НА ПЕЙКАТА

И ñòàâàш  íèêîìó íåíóжåí.
И ñàìî ìúðòâèòå ñà òâîяòà  êîìïàíèя,
à òè ñè жèâ è òå âúâ òåáå îщå äèшàò,
íî âñå íå ìîжåш äà ãè ñðåщíåш,
íå îòãîâàðяò — àêî íåщî ïèòàш...
Нå çíàåõ êîëêî ñòðàшíî å
äà ñè åäèíñòâåí жèòåë íà çåìяòà
è âñè÷êè äà òå ïîäìèíàâàò...
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Кàêâîòî è äà èìàш — äâîðöè,
ïàðè, áîãàòñòâî,
íå ïðèòåжàâàш
íèщî.
Пðèíàäëåжèш íà âðåìeòî,
çàщîòî òî å è â íà÷àëîòî, 
è â êðàя…

ПРОКЛЕТА НЕÄЕЛЯ

Кúäå äà ñå ñêðèя,
äà èçáяãàì, êàòî çìèя äà ñå ñâèя,
êàòî êàìú÷å äà ñå òúðêóëíà,
äà ñå ñïàñя îò ñàìîòàòà,
êîяòî áîëè ïî-ñèëíî îò âñè÷êî...

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Äúжäúò å,
èäâà ñúñ ñòúïêè íà ÷îâåê.
Оáè÷àш òîçè äúжä, äîêàòî ñè щàñòëèâ,  
à ïîñëå òîé òå íàòúжàâà — 
ñ äúжäà îòèäå ñè áàщà ìè.
Сåãà ðàçáèðàì,
÷å ñå ðàжäàì âñåêè äåí,
à íîщòà щå äîéäå äà ìå îòâåäå  — 
ñ îíåçè ñòúïêè íà äúжäà,
êîèòî âñå ñè ìèñëя, ÷å ñà òâîèòå...  

***
Нå, íяìà öяë äåí äà âàëè.
И öяë äåí äà ìå ñëåäâàò ëîшè ìèñëè...
Äà âèжäàì ñàìî ñìúðò è äà ìå ñòяãà ìúêà.
Нå, íяìà öяë äåí äà âàëè...
Щå ñå ïîêàжå ñëúíöåòî — çëàòèñòî êàìú÷å,
âðàá÷å, ïîäñêî÷èëî âèñîêî, 
è îò íåáåòî ñâåòíàëî ñ îêî êúì ìåí,
щå òðåïíå ïòè÷åòî ñúðöå
ñ êóðàж è ñèëà.
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ЕСЕИСТИКА

Силвия Проданова

ТУК Е СВЕТЪТ

Аз	съм	миниатюрна.	Почти	невидима.	Но	ако	можех,	бих	извикала:	
Ето	ме!	Тук	съм!	Само	почакайте!

Засега	никой	не	подозира	за	моето	съществуване.

Пðåäè äà ñå ðîäя

Всички	подозрения	изчезнаха.	За	миг!	Моята	първа	снимка	в	живота	
—	ехографската	—	веществено	доказателство,	че	ме	има!

Всяко	ново	нещо,	каквото	и	да	е	то,	внася	известни	промени	в	така	
нареченото	житие-битие.	Макар	и	мъниче,	тотално	променям	всичко	око-
ло	себе	си,	не	само	с	преустройство	на	целия	дом	—	марково	бяло	креватче,	
гардеробче,	три	вида	колички,	шкафче	за	преобличане	с	дискретна	ваничка.

Но	преди	всичко	—	коремчето	на	мама.	Така	си	и	я	наричам,	независимо	
че	има	много	време,	докато	произнеса	на	глас	вълшебната	думичка.	Зная,	
че	постепенно	ще	променям	спортната	£	фигура,	надявам	се	—	деликат-
но-красиво.	Разчитам	на	желязната	самодисциплина	на	мама:	Бързо	да	се	
възстанови,	след	моя	плач.

Вече	направих	първата	беля.	Космическа!	Не	мислете,	че	идвам	от	
Космоса	—	има	време	за	зелените	човечета.	Попречих	на	най-скъпото	съ-
щество	на	света,	което	ще	ме	изведе	на	планетата	Земя,	да	замине	за	
Френска	Гвиана.	Оттам,	от	космодрума	„Куру“,	ще	бъде	изстреляна	раке-
тата	„VEGA“	на	Италианската	космическа	агенция,	с	няколко	сателита.	
Целият	грандиозен	проект,	в	който	са	участвали	инженери	и	космически	
специалисти,	в	юридическо	отношение	е	защитен	точно	от	мама,	но...	
аз	не	£	позволих	да	лети...		Съжалявам!	Иска	ми	се	да	обещая,	че	няма	да	
преча	на	бъдещата	£	кариера.	Само	сега!

Но	ще	бъда	с	характер	—	и	то	—	какъв!	Може	би	по-силен,	отколкото	
очаквате.

Връзката	ни	с	мама	е	много	силна.	По	този	извечен	мост,	наречен	
пъпна	връв,	протича	живот	в	две	посоки:	от	мама	към	мен	и	обратно.	Без	
този	мост	ще	се	върна	на	изходна	позиция.

Мама	е	перфекционист,	 каквато	винаги	 е	 била.	Във	 всичко.	Сега	£	
предстои	най-тежкият	и	отговорен	изпит	—	тоест	—	аз.	Този	изпит	е	
различен	от	десетките	преди	мен,	взети	с	отличие	в	нейните	универси-
тети	и	следдипломни	квалификации.	Различен	дори	от	изстрелването	на	
сателита	„AGILE“	до	Международната	космическа	станция,	на	рождения	
ден	на	Шекспир	и	Сервантес	—	23	април,	2007	година.

Стриктно,	мама	спазва	всички	изисквания,	по	отношение	на	комбина-
циите	от	белтъчини,	мазнини,	въглехидрати,	плодове,	зеленчуци.	Думата	
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протеини	чувам	всеки	ден.	Не	съм	лишена	от	нищо,	но	и	да	имам	някакви	
изисквания,	на	този	етап	съм	в	подчинена	позиция.

Колко	е	тъмно!	На	моменти	усещам	светлосенки.	Понякога	—	отразе-
на	светлина.	Сякаш	съм	дълбоко	в	морето	и	виждам	високо	горе	вълните,	
погалени	от	слънчев	лъч.	Или	както	казва	Висоцки	—	любимият	певец	на	
българските	баба	и	дядо:	„Ничего	там	хорошего	нет“.

Е,	спорен	въпрос.	Обкръжена	съм	от	специални	грижи,	внимание	и	обич,	
за	които	съм	благодарна.	И	признателна!	Все	още	с	нищо	не	съм	заслужила	
такова	внимание,	освен	с	факта,	че	променям	външните	форми	на	мама	
и	се	превръщам	в	сеизмограф	на	времето.

Странно!	Италианците	не	знаят	нищо	за	Висоцки.	Аз	зная	песните	
му,	още	преди	да	се	родя,	а	в	Италия	слушат	италианска,	английска	и	
испанска	музика.	Дори	не	са	чували	за	Луи	дьо	Фюнес?	Безкрайно	съм	изне-
надана!...	А	Франция	и	Италия	опират	рамене!	В	бъдеще,	ще	се	наложи	да	
им	разказвам	за	големите	френски	комедийни	актьори,	включително	и	за	
Бурвил.	Колко	работа	ме	чака...	Дори	не	познават	руското	кино?	Но,	това	
е	дълга	тема.	Все	повече	се	убеждавам,	колко	любознателни	са	българите	
като	народ.

Вече	всички	знаят	за	моето	съществуване.	Понятието	„всички“	включ-
ва	роднините	ми	по	майчина	линия	и	най-близките	приятели	на	баба	и	мама.

Българската	ми	баба	първа	разбра	новината.	Аз	съм	Новина!	Естест-
вено!	Та	нали	съм	четвърто	поколение	силни	българки,	свикнали	да	се	борят	
с	науката,	да	се	катерят	по	стръмния	път	на	житейската	писта	и	да	
побеждават,	не	само	духом.

Доста	по-късно	ме	поднесоха	като	вечерна	телевизионна	новина	на	
италианските	ми	баба	и	дядо.	 (За	кратко:	поппа	и	поппо),	както	и	на	
приятелите	на	моите	родители.	Настана	една	суматоха!...	Едни	възкли-
цания!	„Perfetto!“,	„Bravo!“,	„Bravissimo!“,	„Congratulazioni!“.

Последваха	поздравления	от	Сицилия	и	Сардиния,	от	Рим	и	Флоренция,	
от	Болоня	и	Торино,	от	разни	кътчета	на	Ломбардия.

Почакайте!	 Закъде	 бързате?	Какво	 е	това	 presto?	Има	 още	 доста	
време,	докато	ви	се	представя.	Та	аз	дори	не	зная	как	изглеждат	мама	и	
тати!	И	за	тях	съм	загадка,	задача	с	много	неизвестни.	Само	чувам,	че	
този	вълшебен	глас,	който	прошепва:	„Принцеско-о-о!“,	е	на	мама.

Прекланям	се	пред	мама,	доколкото	ми	е	възможно.	Истинска	българ-
ка!	Родолюбка!	Боец!	15	години	живее	в	Италия	без	да	приеме	италианско	
гражданство.	Поздравления,	от	моя	живототворен	затвор!

Можеха	поне	да	ме	попитат,	къде	искам	да	се	родя:	в	страната	на	
розите	и	най-древното	злато	в	света,	на	азбуката,	дала	четмо	и	писмо	
на	всички	славянски	народи	или	в	близост	до	Миланската	скала	и	Кате-
драла,	недалеч	от	стенописите	на	Джото,	Леонардо	да	Винчи,	Рафаело,	
Микеланджело.	Решението	дойде	от	лекарите:

Никакво	летене!	Никакво	пътуване!	В	Милано.
А	какво	ще	стане	с	„Аз	съм	българче	и	мене	силна	майка	е	родила!“?	

Хора!	Лекари!	Помислете	 за	моето	желание!	 „Всичко	българско	и	родно	
любя,	тача	и	милея!“

Искам	България!!!
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Безмълвие.	Точка	по	въпроса.
Но	аз	ще	порасна	и	като	навърша	18	години...
Успокоява	ме	фактът,	че	двете	знамена	—	българското	и	италиан-

ското	са	от	едни	и	същи	цветове:	бяло,	зелено	и	червено,	в	различна	ком-
позиция.

В	кръвта	ми,	по	онзи	древен	мост	долита:
„Мила	Родино!“	А	в	същото	време,	на	световното	по	волейбол	за	мъже,	

звучи	химнът	на	Италия.	Но	това	е	Верди!
И	двата	народа	са	с	древна	култура.	Имат	общи	черти	—	емоционални,	

сърдечни.	Южняци.	И	двете	страни	са	полуострови.	Е,	моята	България	
е	на	Балканския,	в	комбинация	с	други	държави.	Както	е	тръгнало,	ще	се	
родя	на	Апенинския	полуостров.	Пак	съм	„полу“...	Нещо	като	полубългар-
ка		—	полуиталианка.

Да	вземем	климата.	Неслучайно,	най-добрият	метеоролог	в	света	е	...	
хан	Аспарух.	Помислете	само.	Забива	копието	си	на	парчето	земя	с	всички	
сезони,	с	четири	годишни	времена.	Спира	коня	и	отсича:	„Това	е	земята	
българска!	Тук	ще	бъде	България!	Казах.“

Наистина,	„Земя,	като	една	човешка	длан“,	а	аз	съм	в	Милано...	Про-
тегни	дланта	си	към	мен!	Вземи	ме!...

И	пак	по	онзи	вечен	мост,	към	мен	долита	звън	на	хлопатари,	а	в	тях	
—	Орфеевата	песен.	Звъни	момински	глас.	Кобилица	—	нашарена	—	полюшва	
менци.	Вода	от	извор.	Момичето	е	дългокосо,	стройно.	По	стъпките	£	—	
бликнала	роса.

Не	съм	ли	аз?	—	пораснала	и	преродена.	Или	е	спомен	от	недопята	
песен?	Българска,	още	родопска:

Шарена	стомничка	писана,
писана,	още	гледжосана...
Българската	ми	баба,	с	вродената	£	романтика	и	сърдечност,	споделя	

новината	с	няколко	човека	—	свидни	до	сърцето	£.	Избухва	радостта	сред	
хора,	с	огромен	принос	в	духовния	живот	и	с	обич	искрена	към	мойте	близки.

Надявам	се,	след	време,	да	си	заслужа	обичта	им.	Онаследена	—	не!	Ще	
отвоювам	своя	мерˆ,	с	характер	и	със	знания	засята,	покълнала	с	обич	
свята.

О,	бабо!	Търпи	ли	се	такава	радост!	Нали	се	удвоява,	утроява	и	още	
няколко	в	прогресия	аритметична!

Оказва	се,	че	аз	съм	Радост!	И	Gioia!	Ето,	мисля	двуезично.	Съдба!...	
Разчитам	на	разбиране.

Децата	с	една	родина...	Говорят	на	езика	роден!	Ако	желаят	—	изуча-
ват	други.

Какво	да	кажа	аз?	Според	педиатрите,	всеки	родител	трябва	да	говори	
на	своя	роден	език,	а	помежду	си	—	на	езика,	владеещи	и	двамата	перфект-
но.	В	моя	случай	—	на	италиански.	Вече	знаете	—	мама	говори	италиански,	
както	български	—	литературно,	чисто,	без	никакъв	акцент.	С	него	разго-
варят	на	езика	на	Джани	Родари,	на	Алесандро	Мандзони	и	Джузепе	Верди.

Споменах	Верди.
Той	се	е	настанил	плътно	и	завинаги	във	всички	българо-италиански	
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клетки.	Изпитвам	гордост,	че	ще	се	родя	в	юбилейната	200-годишнина	
от	рождението	на	великия	Маестро.

Не	че	имам	нещо	против	Вагнер,	чиято	200-годишнина	се	чества	в	
същата	2013	година,	но	ми	идва	в	повече	за	моята	минусова	възраст.	За-
сега	понасям	„Ездата	на	Валкюрите“	от	тетралогията	„Пръстенът	на	
Нибелунга“,	без	да	роптая.

Вече	разбрахте,	че	съм	потомствена	вердианка.	Мама	и	баба	знаят	
цели	опери	на	Верди.	Наизуст.	Неслучайно,	мама	подготвя	за	идването	
на	баба	безценен	подарък	—	рядка	колекция	от	29	опери	на	безсмъртния	
Маестро,	издание	на	Миланската	скала,	по	повод	юбилейната	година	от	
рождението	на	композитора.	Изпълнителите	са	на	световно	ниво.	

Бих	искала	да	изрека	на	глас:
—	Маестро	Верди,	поколения	българи	—	широк	клон	от	родословното	

ми	дърво,	израснаха	с	Вашата	музика.	Всички	пеят	на	български	и	ита-
лиански.	Дори	аз	си	тананикам,	защото	пулсира	в	кръвта	ми	от...	19-ти	
век.	Тя	е	вечна!	—	за	цялото	човечество.	Но...	ще	проплача	на	български.	
Не	защото	не	мога	на	италиански.	Как	да	обясня?!...

Ще	бъда	записана	първо	в	италианските	регистри.	По-късно	ще	се	
боря	за	българско	гражданство...

Името	ми!	Ще	бъде	изписано	първо	на	латиница...	На	италиански.
Ами	българската	азбука?
Тя	 е	много	по-древна	и	 от	прекрасния	хор	 от	операта	 „Набуко“	 —	

Вашата	музика,	разтърсваща,	с	която	цяло	Милано	Ви	е	изпратило	до	
последния	Ви	дом	в	мразовития	зимен	ден	на	1901	година.	Хората	—	свели	
глави,	в	дълбок	поклон,	потънали	в	скръб,	под	звуците	на	безсмъртния	хор	
от	едноименната	опера.

Дълбок	поклон	и	от	мен,	Маестро	Верди!...
Когато	проходя,	първото	цвете	в	Италия	ще	оставя	за	Вас	—	в	Милано,	

и	в	родния	Ви	дом	в	с.	Ронколе,	край	Бусето,	в	област	Парма.

Изтеглям	нишка	от	 генетичната	музикална	памет.	Интериорът	
на	моята	душевност	подрежда	музиката	на	Верди	по	чувство,	както	е	
онаследена:

Арията	на	Филип	Втори	от	операта	„Дон	Карлос“	—	най-прочувстве-
ната	в	световното	оперно	изкуство.	Неповторима	сгъстеност	на	чув-
ствата.	Сякаш	долитат	до	мен	„Amor,	per	me,	non	ho...“	Изпълненията	на	
Борис	Христов	и	Николай	Гяуров	остават	завинаги	живи,	с	божествените	
гласове	—	за	цялото	музикално	човечество.

Дуетът	на	Дон	Карлос	и	Родриго.	„Клетвата	за	вярност“	—	вечното,	
несравнимо,	непобедимо	мъжко	приятелство.

Риголето	—	от	едноименната	опера.	Безсмъртният,	злочест	баща,	
заедно	с	дъщеря	си	Джилда.	Долита	гласът	на	Херцога	от	Мантова.	Избо-
рът	е	голям.	И	сега	бих	различила	гласовете	на	Бениамино	Джили,	Карузо,	
Марио	дел	Монако,	Франко	Корел,	Лучано	Павароти,	Хосе	Карерас,	Пласидо	
Доминго,	Роландо	Виасон.

И	отново	същите	тенори,	но	в	ролята	на	Отело.
В	музикалната	ми	памет	са	кодирани	—	от	поколенията	—	блестящи	
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шедьоври:	арията	на	Аида	в	брилянтното	изпълнение	на	Гена	Димитрова.	
На	Амнерис	—	тук	си	оспорват	гласовите	данни	Христина	Ангелакова	и	
Александрина	Милчева.

За	Атила	—	Никола	Гюзелев	в	най-силните	му	години.	И	още,	и	още...
Да	си	призная,	слушайки	Леонора	от	„Силата	на	съдбата“,	в	изпъл-

нение	на	Красимира	Стоянова,	твърдо	реших:	ще	проплача	на	български.
Засега	оставам	с	моята	неизразима	обич	към	безсмъртната	Ви	му-

зика,	Маестро	Верди.

Защото...	днес	е	много	специален	ден	—	18	януари	2013	година!	Приятен	
зимен	ден	в	Милано.	Това	е	денят!	Време	е!

Почуквам.	Тръпна	в	очакване,	дали	някой	ще	ме	чуе,	ще	почувства	
неуловимото	усещане	за	ехо.	Леко	потрепване.	И...	Стряскам	мама!	Но	
ето!	—	получавам	отговор!	Отгоре	—	от	белия	свят!	И	мама	почуква!!!	Това	
ще	бъде	нашата	парола,	тайният	код.

Добро	утро!	С	мама	имаме	наша	морзова	азбука	—	начин	на	общуване.	
Невероятно	силна	връзка!	Никой	не	знае	как	изглежда	другият.	И	така	—	до	
денят	„Х“,	за	който	невинаги	лекарите	са	категорични	в	датата.

Искам	да	заявя:	Макар	и	с	временно	местожителство	в	коремчето	на	
мама,	нямам	душа	на	квартирант.	Свободолюбива	съм.	И	борбена,	като	
добавка.	Упоритостта	пъпли	по	тайнствения	мост	от	мама	към	мен.	
Аз	съм	мъниче	с	характер!

Почуках	през	зимния	ден,	когато	са	родени	двама	големи	български	
поети:	Дамян	Дамянов	и	Недялко	Йорданов.	Обичам	поезията.	Тя	е	про-
никнала	дълбоко	във	всяка	българо-италианска	клетка,	както	музиката.
Как	искам	да	извикам!

Светът	е	хубав,	светът	е	чудесен,
светът	има	нужда	от	моята	песен.
Двамата	любими	български	поети	са	и	мои,	защото	ежедневно	мама	

ми	чете	стихотворения,	разкази	и	приказки	—	на	български.	Вече	запомних	
„Свирчо“	на	Дончо	Цончев,	„Папагалчето	Браво“	на	Георги	Константинов,	
„Дядовата	ръкавичка“	на	Елин	Пелин.	Тихичко,	без	да	ме	чуе,	пригласям	на	
мама	„Зайченцето	бяло“	—	вечната	песничка	по	стихове	на	Леда	Милева.

Вече	нямам	търпение!	Искам	да	видя	картинките	в	детските	книжки!
Усещам	 засилен	интерес	 към	моите	дребни	размери.	Трябва	 да	 се	

държа	нормално.	Да	не	показвам	отсега	колко	знания	нося	в	себе	си,	гене-
тично	кодирани	в	моя	геном.

В	едно	съм	сигурна:	не	стъпвам	на	голо	поле,	а	на	високи	рамене.	Не	ме	
разбирайте	погрешно.	Ще	обикна	равнината,	ширнала	се	докрая	на	погледа.	
Ще	я	обгърна	и	закътам	в	длани.	Та	нали	това	е	моята	Земя!	Ще	ме	галят	
тихите,	кротки	залези	през	листа	от	лозница.	Ще	събирам	слънчеви	лъчи	
като	ръкойки	в	необятната	Дунавска	равнина.	Ще	ме	мамят	житните	
класове	и	слънчогледови	пити.	Ще	търся	онази	„равна	равнина“,	която	
„няма	равна	на	себе	си“.	Ще	вплитам	„венче	от	маргаритки	и	макове“	в	
косите	на	мама	и	баба.	Ще	посрещам	изгрева	на	морския	бряг	или	на	връх	
в	планината.	Бъдеще,	което	ме	очаква.

И	пак	по	този	вечен	мост	текат	познания	по	медицина.	Нормално!	
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Те	идват	от	моята	прабаба,	която	отброява	десетото	десетилетие	в	
броеницата	от	спомени.	Връстничка	на	поетите	Валери	Петров	и	Леда	
Милева,	трепетно	ме	чака	на	земята	българска	—	с	надежда:	да	продължа	
изконната	хуманна	професия	—	на	лекаря.

Засега	слушаме	музика.	Сутрин	—	Моцарт,	на	обед	—	Вивалди,	вечер	—	
Шопен.	Мама	е	купила	дискове	за	неродени	и	кърмачета.	Мога	да	слушам	
и	по-сложна	музика,	натрупвана	в	гените	от	поколения.	Предпочитам	
романтичните	виртуози	Лист	и	Паганини.

Баба	заминава!	Защо,	миличка	бабо?	Остани	при	нас!	Колко	хубаво	беше	
на	Игнажден,	на	Коледа,	на	рождения	ден	на	мама!	Заедно	посрещнахме	
годината,	в	която	ще	се	родя	—	2013!

Баба	внася	особено	настроение,	чувство	за	хумор,	топлота.	Кой	ще	
ми	пее	„Очи	черные“?	А	разходките	ни	с	мама?

Замина...	Баба	замина!	—	за	България.
Всеки	ден	я	чувам	в	скайп.	Как	ли	изглежда?	Този	мелодичен	глас	бих	

разпознала	и	от	друга	планета.	Не	глас,	а	музика.
Италианските	поппа	и	поппо	са	мили,	идват	често,	но	говорят	бързо	

и	много	високо,	със	сицилиански	акцент.	Човек	би	помислил,	че	се	карат.	
Тати	се	притеснява	от	високия	им	говор.	Той	е	тих,	внимателен,	умерен,	
лежерен.	Говори	тихо,	на	чист	милански.	Често	се	шегува,	че	навярно	са	
го	подменили	в	родилния	дом.

Шега	—	шега,	но	ако	мен	ме	подменят?	И	никой	няма	да	знае	коя	съм,	
защо	ме	тегли	„онзи	връх	висок	е,	той	ще	ни	съзре!“	—	най-високият,	в	
сърцето	на	всеки	българин.

Ами	гените	ми?	Не!	Не!	Ще	пазя	своето	лично	пространство.	Зорко.	
Аз	съм	с	характер	и	като	ревна	на	български,	ще	уплаша	лекарите.

Днес	бяхме	в	La	Scala	на	опера.	Добре,	че	засега	само	чувам.	Чудесна	
музика,	но	слаба	постановка,	според	мама.	Прекалено	модернистична	за	
класически	шедьовър.	Утре	ще	направи	поредната	си	кореспонденция	за	
„Каста	дива“	в	Българското	национално	радио.

Няколко	месеца	минаха	в	музика,	разходки,	много	поезия,	приказки,	
разкази	и	трепетно	очакване.

Празник	е!	Пристига	баба	от	България!	—	малко	преди	да	се	родя.
Ето	ни	с	мама	в	деветия	месец.	Нали	сме	хубави?	Заедно,	трите	сме	

силни,	щастливи.	Щедро	преливаме	обич.
Погледната	в	гръб,	никой	не	би	допуснал,	че	килограмите	на	мама	са	

14	в	повече.	Има	вид	на	спортистка,	която	отива	на	тенис.	Но...	в	ляв	или	
десен	профил,	в	цял	ръст	—	имам	предимство.

Приказен	аромат!	Бабиният	здравец,	донесен	с	коренче	от	българска-
та	земя!	Моята	България	е	на	терасата!	Мирис	на	Балкана.

Искам	България!!!

Всеки	ден	получавам	подаръци	от	колегите	и	приятелите	на	мама	
и	тати.	Както	и	от	съседите	в	малкия	блок.	За	разлика	от	българските	
обичаи,	в	Италия	традицията	е	различна:	подаръци	се	дават	на	два	ета-
па:	преди	и	след	раждането.	Маркови	дрешки	пълнят	гардеробчето	като	
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за	модна	фиеста.	Щастлива,	мама	подрежда	всичко.	Разбирам,	че	сме	в	
„розовия	период“	на	Пабло	Пикасо.	Не	зная	как	изглежда	розовия	цвят,	но	
искам	светлозелено	—	любимият	на	мама.

Баба	 снима.	Не	 е	 виждала	детско	 гардеробче	 с	подбрана	колекция,	
като	за	червения	килим	на	филмовия	фестивал	във	Венеция	—	70-я.	До	от-
криването	му,	на	28	август,	има	достатъчно	време.	Разполагам	и	с	бална	
рокля,	в	бонбонен	цвят.

От	пръстите	на	мама	извира	радост	и	неописуема	любов	към	всичко,	
което	прави,	свързано	с	мен.

Äåíяò „Х“

Притеснението	на	баба	е	основателно.	Ако	беше	тук	и	прабаба,	като	
истински	педиатър,	би	направила	микрореволюция	на	италианските	ле-
кари.	Те	имат	особени	принципи.	Изчакват	и	последната	минутка,	преди	
да	се	родя.	Едва	тогава	отварят	вратата	на	болницата.

Само	тати	е	 спокоен.	Чувам	неговото:	 „Tutto	 bene,	 tranquille!“	 —	 и	
ми	става	тревожно.	Но,	тати	е	с	привилегия.	Само	той	има	право	да	
присъства	на	моето	раждане.	Аз	бързам	да	проплача,	но	отново	чувам:	
„Tranquilla,	principessa!“

Ама	че	хора!	Изобщо	не	ми	е	спокойно!
Мама	запазва	удивително	хладнокръвие,	силен	дух	и	чувство	за	от-

говорност.
Баба	не	я	допускат	в	болницата.	В	Италия,	 дори	и	хубавите	баби	

нямат	никакви	права.
Не	знам	как	се	чувства	мама,	но	усещам,	че	ме	пресират	всеки	миг.	

Ужасно!	Преди	да	проплачеш,	да	бъдеш	в	сеизмична	зона	—	9	по	Рихтер!
И	правят	с	теб	—	новият	човек	на	Земята!	—	каквото	си	искат...
Дръж	се,	мила	мамо!	Аз	съм	добре.	Не	се	притеснявай	за	мен!	Трябва	

да	издържим!	Заедно	ще	се	справим,	както	през	всичките	месеци.	Нали	
сме	силни?	И	сме	свързани?!	Мостът	е	толкова	здрав,	все	едно	е	зидан	от	
Кольо	Фичето.	Освен	това,	имаме	и	талисманче	от	баба	—	нейната	парˆ	
от	новогодишната	баница,	която	£	се	падна.	На	късмет	ни	е!

Тати	е	заел	странична	позиция	—	за	кураж.	Не	искам	да	си	спомням	
последните	12	часа...

Време	е	да	се	срещнем!
13:15	часа	—	италианско	време!	14:15	часа	—	българско!
Миличка	мамо,	много	съм	горда	с	теб!	Ти	си	истински	герой!	Шокира	

всички	лекари	с	невиждан	силен	дух	и	воля.	Нито	изохка,	нито	простена.	
Обърка	им	италианските	понятия.	А	бях	проблем,	нали?	Но	ние	сме	българки!

Аз	—	голяма	част...	Нищо	не	може	да	ни	уплаши.	Разбрах	нещо	важно,	
докато	се	подготвях	 за	срещата	ни:	най-големите	радости	в	живота,	
причиняват	и	най-голяма	болка.	Аз	съм...	болезнена	Радост.

Ето	ме	на	планетата	Земя!
Проплаквам!	Рева	на	български	с	всичка	сила,	за	всеобща	изненада	на	

лекарите,	дошли	да	видят	чудото	българско,	наречено	несломим	дух.
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Аз	съм!	Тук	съм!	Не	те	виждам,	мамо,	но	те	усещам.	Ти	си	моята	
майчица!	Миличка	моя!

Тати,	естествено,	нямаше	смелост	да	отреже	онзи	мост,	въпреки	
желанието	на	лекарите.	Решително,	смело	и	дръзко,	мама	сама	отряза	
здравата	връзка,	която	ни	свързваше	—	пред	очите	на	изумените	погледи	
на	скупчилото	се	медицинско	съсловие.

И	аз	поех	самостоятелно	своя	път.

(Със	съкращения)

Кàðòà íà Сàìóèëîâà Бúëãàðèя
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ В „ПЛАМЪК“

Иван Драганов

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИКАР

В êèëèяòà íà äðåâíèя ìè çàìúê
î÷àêâàì òâîяòà ïðèñúäà.
Иëè î÷àêâàì äà ìè ñå ïðèñúíèш.
А òè êàòî äîìàшåí ëåêàð
ìè äàâàш
÷àшàòà,
êîяòî òðяáâà äà èçïèя.
— Сëîжè ëúжè÷êà çàõàð — ìå ïîäñåщàш.
— Нå, áëàãîäàðя!
Нå ïèя!
— óïîðñòâàì àç,
ïèяí îò â÷åðàшíà è óòðåшíà ëþáîâ.
Рåöåïòà êàê äà òå äîñòèãíà
äà áåшå ìè ïðåäïèñàëà ïîíå!
Зàщîòî ìîéòå ñëåäïèñàíèя
ìå êàðàò äà ëåòя ñ ëåòàëåí êðàé.
— Нî òîâà âñå îщå íå å êðàяò.
Тîâà å ëþáîâòà
— ïîäñêàçâàшå ìè Сëåïèя ïîåò.
И ïîëåòяõ êúì òåáå ñ âîñú÷íè êðèëà

01.01.2004 г.

НА Н. Й. ВАПЦАРОВ

   „Ще има пак звезди...“
      П. Пенев

Сëåä îãíåíèя çàëåç ñå ñïóñêà âå÷åðòà
è â òèõèòå £ ñåíêè íà ãàñíåщà óìîðà
ïðèïëàìâàò ñ äèâåí áëяñúê çâåçäà ïîäèð çâåçäà
è â ÷óäíà ñâåòëèíà îáàãðя ñå ïðîñòîðà...
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Иçìèíàë ïúòя äúëúã íà âяðàòà â ÷îâåêà,
îò óòðåшíèя äåí ïðè íàñ ñå âðúщàш òè,
êúì õîðñêèòå ñúðöà íàìåðèëà ïúòåêà,
ìå÷òàòà òè áåçñìúðòíà îòíîâî äíåñ ïëàìòè.

Нå щå я çàëè÷àò ðàçñòðåëâàщè êóðшóìè,
â áåçñèëíàòà ñè çëîáà щå ðóõíå ïîäëîñòòà
è âðåìåòî щå íîñè ñ áåçñìúðòíèòå òè äóìè
è ñïîìåíà çà ÷èñòàòà è èñêðåíà äóшà.

Сëåä îãíåíèя çàëåç ñå ñïóñêà âå÷åðòà
è â òèõèòå £ ñåíêè íà ãàñíåщà óìîðà,
èçãðяâà â íåáîñêëîíà è òâîяòà çâåçäà,
çàщîòî òя å íóжíà íà âñè÷êè ÷åñòíè õîðà.

Чåðêâà „Сâ. Лåîíòèé“ ïðè ñ. Вîäî÷à („Вàäè î÷è“) 
êðàé Бåëàñèöà (ХI âåê)
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Дилян Бенев

АФОРИЗМИ

*
Убиха	го	дискретно	и	го	погребаха	триумфално,	за	да	не
изглежда,	че	са	го	убили.	Чиста	работа!

*
Туй	се	казва	Богоизбраност!	—	да	властваш	не	защото	те	
искат	отвътре,	а	щото	си	наложен	отвън.

*
Ако	работим,	за	да	живеем,	а	не	живеем,	за	да	ни	работят,	
светът	няма	да	е	пирамида.

*
Магията	на	ораторското	изкуство:	Когато	говориш	от	името
на	Юда,	да	ти	казват,	че	говориш	от	името	на	Месия.

*
Плащат	си	с	нашите	пари	за	техните	грехове.

*
Всеки	ред	от	хаос	има	предел,	за	да	настъпи	отново	хаос.

*
Ако	и	в	най-голямото	си	щастие	не	виждаш	не	по-малко
нещастие	—	толкова	струваш!

*
За	да	кориш	един	човек,	трябва	да	го	превъзхождаш.	Иначе
си	лумпен!

*
За	мъката	от	писането	не	си	струва	завистта.	Но	за
завистта	от	него	си	струва	мъката.

*
Ако	изкуството	не	беше	за	избрани	хора,	нямаше	да	има
толкова	случайни	в	него.
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*
Прикривайки	роба	в	себе	си	—	господарства.

*
В	днешно	време	е	лудост	да	бъдеш	писател,	но	още	по-
голяма	лудост	е	да	не	продължиш	да	си.

*
Всеки	народ	си	заслужава	литературата,	въпреки	че	не
всяка	литература	си	заслужава	народа.

*
Един	път	да	тръгна	срещу	себе	си	и	всички	са	срещу
мен.

*
Може	би	войната	е	спасение	за	хората.	Нали	извън	нея	помежду	си
повече	се	избиват.

*
Животът	няма	цена.	Оттук	и	обезценката	му.

*
Джиесемът	те	прави	несвободен	от	свободата	да	го	имаш.

*
Паметната	му	плоча	е	най-голямото	му	прикритие,	че	не	я
заслужава.

*
И	най-престъпното	съзнание	си	има	своята	ценностна
скала.

*
Глобализацията	е	безгранична.	Нивелацията	на	народите
не	знае	граница.

*
Гаврата	с	човека	няма	покой.	От	човека.

*
Голяма	е	душата	на	политиката.	Винаги	има	нужда	и	от	хора	
с	криминално	минало.

*
Демокрацията	е	от	женски	род.	Изнасилват	я
тоталитаристи.
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НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Здравко Златков

СТЪЛБИЩЕТО 
Разказ

	 	 	 	 	   На Вальо Върбанов

Кошмарът	започваше	неочаквано.	Без	 встъпление,	подготовка	или	
каквото	и	да	било.	С	чувството	за	всемирна	и	убийствена	самота.	Голите,	
мъртви	пространства,	сред	които	се	озовавах,	може	би	бяха	празните	дни	
през	живота	ми.	С	безброй	възможности,	посоки	и	невзети	решения,	но	уви	
—	вече	смъртно	застинали.	Те	се	ронеха	на	места	под	краката	ми	—	странни	
композиции	от	нереализирани	спомени.	Мозайка	от	лица,	случайни	срещи,	
разлъки,	провали	и	предполагаеми	постижения.	Някои	от	тях	се	издигаха	
сюрреалистично	и	отплуваха	бавно	назад	(потънали	в	синкавобяла	мъгла)	
като	оставяха	неприятен	и	кисело-горчив	привкус	след	себе	си...

Бях	сам.	В	заобикалящия	ме	негостоприемен	свят.	Без	спомени,	роди-
тели	и	близки.	И	това,	кой	знае	защо,	ме	изнервяше.	Душата	ми	се	бунту-
ваше	срещу	затвора	си	и	за	пореден	път	изпадаше	в	конфликт	с	тялото.	
Опитваше	се	да	се	измъкне	(ефирна	и	зъзнеща)	и	да	го	захвърли	като	не-
потребна	дреха	нанякъде.	Все	още	имаше	шансове	за	това.	Но	поне	засега	
не	успяваше.	То	се	извиваше	и	усукваше	около	нея	като	досадна	гумена	
ръкавица,	спъваше	периодичните	£	усилия	и	я	задържаше	с	ежедневните	
си	приумици	и	проблеми...

Събуждах	се	изпотен	и	отчаян.	Дълго	лежах,	вторачен	в	тавана.	След	
което	се	извръщах	встрани	(един	голям	ембрион)	и	с	мъка	заспивах	отново.

Тогава	попадах	на	стълбището.	Старо,	люлеещо	се,	паянтово,	без	па-
рапет.	Строено	набързо,	без	оглед	на	материалите	(колкото	да	има	нещо),	
то	беше	излъскано	от	стотиците,	а	може	би	и	хилядите	крака,	преминали	
през	него.	Тресеше	се	от	тежестта	ми	подозрително.	И	водеше	надолу...

Заспусках	се.	Неистово.	Понеже	исках	да	изляза.	Все	едно	къде.	Веро-
ятно	навън,	на	свобода	(каквото	и	да	означаваше	това).	Все	трябваше	да	
има	изход.	Последен	шанс	за	оцелелите.

Спусках	 се	неспирно	и	продължително,	 а	 стълбището	 се	извиваше	
сякаш	покрай	влажните	стени	на	огромна	кула	или	кладенец.	Ставаше	все	
по-мрачно	и	студено	наоколо,	а	дупките	все	по-опасни	и	застрашителни.	
Някъде	отдолу	с	ненавист	клокочеше	бездната...

Знаех,	че	имам	жена,	с	която	исках	да	се	разбирам.	Знаех,	че	имам	
дете,	което	обичах.	Но	какво	можех	да	направя?	Трябваше	да	изляза,	да	
си	поема	въздух	и	да	се	поогледам.	Тогава	щях	да	решавам.	Нуждаех	се	от	
светлина,	предишния	си	познат	хоризонт	и	спокойствие.

Напоследък	най-различни	жени	 се	мотаеха	из	живота	ми.	Далечни	



62 ÏËÀÌÚÊ

наследнички	на	прамайката	Ева.	Елегантни,	кокетни,	изкусителни,	мили	
—	въобще	пълният	набор	от	предпразнични	намаления.	Даваха	ми	шансове	
и	възможности	да	им	повярвам,	но	аз	упорито	отказвах	да	се	уловя	за	при-
мамките.	Та	на	малко	ли	бях	вярвал	—	ей	така:	на	доверие.	И	какво	ми	остана	
след	тях?	Отломки	от	чувства	и	спомени,	които	задръстваха	по-голямата	
част	от	душата	ми	като	автомобилно	гробище.	Стари	части	и	бурен,	и	
неизменната	ръжда	на	забравата.	Щях	ли	да	разчистя	някога	безпорядъ-
ка	на	това	място	и	да	си	създам	там	дом,	където	всичко	да	е	подредено	и	
чисто.	И	нямаше	ли	цялата	тази	хигиеничност	след	време	да	ми	омръзне.	
Кой	знае,	нали?	Но	поне	щях	да	опитам.	Щеше	да	е	пробив	сред	нищото...

Почувствах,	задъхан,	че	наближавам	края.	Вече	всичко	играеше	под	
краката	ми.	Стълбището	ставаше	все	по-неустойчиво	и	разбито.	Пред-
ставях	си	яркия	и	слънчев	ден	отвън.	С	аромата	на	цветя,	безгрижния	
полет	на	птици	отгоре,	жуженето	на	насекомите	и	ласкавия,	лек,	зефирен	
полъх	на	вятъра...	Колебаех	се	само,	да	не	би	да	съм	сбъркал	посоката.	Да	
не	би	изходът	да	е	НАГОРЕ?...	Нямах	сили	да	се	върна	и	да	започна	отново.	
А	и	стълбището	вероятно	щеше	да	рухне.	То	беше	отдавна	запуснато	и	
занемарено.	Всеки	бързал	да	мине	и	да	забрави.	Но	не	и	аз,	по	дяволите!	За	
какво	ли	се	мотаех	още	тук?...

Не	знаех	жена	ми	какво	мисли	за	мен.	С	нея	отдавна	не	си	говорехме	
искрено.	Кой	започна	пръв	—	вече	не	помня.	Добре	—	нека	съм	аз.	Но	какво	
направи	тя,	за	да	не	е	така?	Напъна	ли	се,	мръдна	ли	си	пръста	поне?	Не,	
не	и	не.	Прие	нещата,	каквито	са	и	предпочете	и	тя	да	играе.	Може	да	£	
е	писнало.	Не	съм	от	лесно	поносимите.	По-добре	и	от	нея	го	знам.	Но	ако	
съм	убеден,	че	някой	може	да	го	понесе	така,	както	и	аз	го	понасям	—	ще	
му	повярвам.	Не	исках	кой	знае	какво.	А	само	това	—	да	ми	даде	знак,	да	
ми	покаже	с	поглед	или	поведение,	че	поне	понякога	ме	разбира.

Обяснявах	£	го	с	подходящи	думи,	търсех	примери	или	сходни	истории,	
но	може	би	смяташе,	че	блъфирам.	Всички	смятаме	в	крайна	сметка	така.	
Понеже	сме	неустойчиви.	Дълбоко	в	нас,	там	някъде	—	в	същината	ни.

Тя	нямаше	и	идея	за	стълбището.	Дори	и	не	подозираше	за	неговото	
съществуване.	А	аз	имах	чувството,	че	стотици	пъти	съм	минавал	от-
тук.	Но	преди	то	беше	запазено	и	сравнително	ново.	Харесваше	ми	да	се	
разхождам	нагоре-надолу,	а	и	мисля,	че	знаех	посоката.	Сега	слизането	ми	
приличаше	по-скоро	на	сгромолясване.	Наистина,	стъпалата	се	крепяха	
неизвестно	как,	но	едва	ли	щяха	да	издържат	още	едно	преминаване.

И	тогава	осъзнах:	бърках	ли	посоката	—	нямаше	да	има	измъкване.	
Това	щеше	да	бъде.	Край!	Финито!	До	никога!	Чао!

Да	ме	пита	човек,	за	какъв	ли	дявол	продължавах	да	слизам.	Като	сле-
пец,	патологичен	наивник	или	поради	елементарния	закон	за	инерцията	
—	когато	едно	тяло	излезе	от	покой	и	прочие...	Въобразявах	си,	че	отвън	
е	невероятен,	слънчев	ден	(с	всичките	му	екстри	и	чудесии)	и	все	някак	
щях	да	стигна	до	него.	Полумракът	и	това	разбито	стълбище	направо	
ме	подлудяваха.

И	изведнъж...	о,	не!	Още	някой	се	придвижваше	по	извивките	зад	гърба	
ми.	Задъхан,	свит	и	отчаян.	Не	изглеждаше	опасен,	ако	не	броим	отчая-
нието,	което	често	отвеждаше	отвъд	границите	на	разумното.	Изчаках	
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го,	но	нямах	време	да	го	разглеждам.	Нито	да	поздравявам.	Не	ми	пукаше	
за	изтънчени	отношения.	Паниката	ме	беше	обзела	изцяло.

—	Накъде	е?	—	поспря	се	той,	забил	поглед	в	краката	си.
—	Кое?	—	не	 схванах	веднага,	 все	още	впечатлен	от	внезапната	му	

поява.
—	Натам	ли	е?	—	посочи	надолу,	накъдето	се	клатушкаше	стълбище-

то,	а	някаква	мазна,	катранена	маса	в	далечината	тревожно	клокочеше,	
изпускайки	тежка	смрад	с	безпогрешния	мирис	на	сяра.

—	Не	знам	—	признах	си	чистосърдечно.	—	Но	не	вярвам.	Нямам	и	най-
малка	представа.

—	Да	не	би	да	е	някъде	отстрани?	—	той	стреснато	се	огледа,	след	
което	отново	прикова	вниманието	си	в	краката.

Притеснението	му	 се	 прехвърли	 и	 върху	мен	 и	 аз	 също	 започнах	
вътрешно	да	вибрирам.	И	двамата	усещахме,	предполагам,	за	какви	ли	
тайни	или	явни	недостатъци	се	намирахме	тук.	Гордост,	глупост,	чес-
толюбие	—	бяха	първите	(но	не	и	единствените),	които	ми	хрумваха	от	
„прима	виста“.	За	повече	—	по-добре	потърсете	и	в	себе	си...

Та	стояхме	резервирано	и	на	дистанция,	като	избягвахме	да	се	по-
гледнем.	Дишахме	учестено	и	шумно,	и	по	всичко	личеше,	че	не	се	гордеем	
особено	с	присъствието	си	на	това	обсебено	място.

—	Страх	ме	е	—	прошепна	неочаквано	оня.	—	Тъкмо	си	мислех,	че	вече	
всичко	ми	е	наред...

—	Не,	не	е	—	рекох	му.	—	Нищо	не	е	наред.	В	живота	никога	не	се	полу-
чава	така.

—	Ами	как?	—	човекът	беше	примирен	и	объркан.
—	За	всяко	добро	се	заплаща.	Не	си	ли	го	чувал?
—	Май	че	да...	Че	няма	ненаказано	добро.	Това	ли	е?
—	В	общи	линии.	За	баланс.	Добро	и	зло.	Иначе	системата,	както	се	

казва,	ще	рухне.
Не	бях	сигурен	откъде	ми	идваха	подобни	идеи,	но	бях	убеден	в	пра-

вотата	им.	Може	би	някога	(в	по-добри	времена)	бях	разговарял	с	някого	
по	въпроса.	Или	най-малкото	бях	го	прехвърлял	и	обсъждал	достатъчно	
дълго	в	себе	си.

—	Не	издържам	—	простена	оня	отново	и	уплашено	се	огледа	във	влаж-
ните	стени	наоколо.

Стъпалата	под	нас	 ужасено	проскърцаха.	В	 далечината	 се	 долови	
странен	плясък	и	пукот,	и	ето	че	пак	ни	достигна	онзи	гаден	мирис	на	
застояло	и	сяра.

—	И	аз	—	опитах	се	да	го	утеша.	—	Но	не	помага.	По-добре	да	си	мислим	
за	живота	отвън	и	спасението.

—	Няма	такъв	—	той	бе	готов	да	се	предаде	окончателно.	—	Няма	из-
мъкване.	Нямам	и	спомени.	Не	разбираш	ли?

—	Все	едно	—	заинатих	се,	колкото	заради	него,	толкова	и	заради	себе	
си.	—	Но	поне	ще	опитваме.	Не	ти	ли	идва	нещо	наум?	Някакво	предложение?

—	Не	знам.	По-нагоре	май	забелязах	нещо.
—	Какво?
—	Дупка.	Дълга	и	тясна.	Беше	обкована	с	дъски	и	не	съм	сигурен,	но...
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—	Каква	„дупка“?	—	усъмних	се.	—	И	къде	„по-нагоре“?	Да	не	попаднем	
на	по-лошо?

—	Не	си	спомням	—	спътникът	ми	се	сви,	сякаш	очакваше	да	получи	
удар	отнякъде	и	за	пореден	път	се	втренчи	в	невзрачните	си	обувки.	—	
Всичко	толкова	си	прилича...

—	Не	си	прилича!	—	разкрещях	се	неволно	и	усетих,	че	ми	идваше	да	го	
разтърся	като	гнила	круша	насреща	си.	—	Кое	си	прилича?	Не	виждаш	ли	
какво	е	отдолу?...

Той	се	затресе	от	нерви,	а	стълбището	подозрително	се	олюля	под	
тежестта	ни	и	тихо	пропука.	Може	би	всеки	момент	щяхме	да	се	от-
къртим.	И	да	полетим	към	неизвестния,	гаден	кошмар,	който	ни	очакваше	
с	нетърпение.	И	откъдето,	ясно	бе,	че	измъкване	нямаше...

Толкова	трудно	ни	бе	да	сменим	посоката,	че	в	началото	ми	се	стру-
ваше	дори	невъзможно.	Добрата	новина	бе,	че	вече	не	бях	сам.	Имах	си	
компания,	колкото	и	символична	да	се	очертаваше	тя.	(Човек	не	биваше	
да	върши	нищо	важно	в	живота	си	сам.	В	повечето	случаи	беше	безсмисле-
но.)	А	лошата	бе	(ако	изобщо	трябваше	да	£	обръщам	внимание),	че	всичко	
това	продължаваше	в	действителност.	Мамка	му!	Докога?...

Закрачихме	бавно.	НАГОРЕ,	НАГОРЕ,	НАГОРЕ!	Полагахме	неимоверни	
усилия,	като	избягвахме	да	мислим	за	зловещата	пропаст	под	себе	си.	Мус-
кулите	ни	се	изпъваха	до	крайност,	белите	дробове	също	и	скоро	вадички	
пот	набраздиха	челата	ни...

Всъщност	не	 £	 изневерявах	 в	 пълния	 смисъл	на	 думата.	По-скоро	
търсех	онова,	което	на	нея	£	липсваше.	Но	пак	се	получаваше	неточно	
(спрямо	другите),	тъй	като	те	пък	не	получаваха	частта,	предназначена	
единствено	за	жена	ми.	Не	обсъждахме	подобни	проблеми.	Никога.	Те	бяха	
табу	и	в	двете	посоки.	Така	се	измъквах	негласно	от	едната	черупка,	за	
да	потърся	друга,	после	втора,	трета,	четвърта	и	накрая	отново	се	за-
връщах	при	първата.		Тя	имаше	предимствата	на	навика,	удобствата,	
сигурността,	а	другите	—	илюзията	на	обновлението	и	изненадите.	Дори	
и	да	се	различаваха	по	някои	несъществени	белези	(имена,	цвят	на	косите	
и	прочие)	всички	черупки,	общо	взето,	си	приличаха	и	това	ме	караше	да	
търся	„качества“	и	„съвършенство“	в	другите	след	тях...

Цялото	това	лутане,	съгласен	съм,	е	напълно	безсмислено,	осъзнаеш	
ли	механизма	му,	а	и	не	би	могло	да	бъде	опорна	точка	в	живота	ти.	Не	
би	могло	и	да	просъществува	безкрайно,	ако	ти	липсваше	увереността,	
че	първата	черупка	все	пак	те	очакваше.	Сериозна,	 скромна,	упорита.	
Там	нещата	ти	бяха	ясни	 до	 втръсване	и	 съответно	не	 чак	толкова	
уморителни...

След	поредния	 завой	 се	 очерта	малка	площадка,	на	която	спряхме	
за	момент	да	отдъхнем.	И	тогава	забелязахме	дупката.	Приличаше	на	
отвесно,	тясно	прозорче,	бойница	или	нещо	подобно.	Обковано	с	дъски,	
изоставено	и	прашно	—	то	наистина	съществуваше!	Вероятно	винаги	бе	
съществувало,	в	очакване	на	късметлията,	който	първи	ще	стигне	до	
него.	С	повече	вяра,	живец	и	с	онази	реална	отговорност,	която	дължахме	
както	на	близките,	така	и	на	себе	си.	Дали	пък	нямаше	да	сме	ние?...

Засилихме	се	разярени	и	с	последни	сили	да	го	отворим,	но	не	успяхме.	
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Дъските	бяха	здраво	захванати,	а	пироните	стари	и	отдавна	клеясали.	
Наведох	се	и	затърсих	камък	или	парче	дърво,	което	да	използвам	за	лост,	
но	когато	вдигнах	глава,	нещо	стана	и	прозорчето	се	отвори	само.	Отвън	
весело	надникна	слънцето	и	заискря	в	очите	ни.	Замириса	главозамайващо	
на	трева,	горски	цветя,	борова	кора	и	шишарки.	Слънцето	ни	заслепяваше,	
но	осъзнах,	че	сме	на	крачка	(както	и	винаги	сме	били)	от	светлината	в	
нас,	от	хармонията	и	от	онзи	вътрешен	мир,	който	ни	освобождаваше	
и	правеше	нещата	в	този	наш	необичаен	свят	да	изглеждат	красиви...

На	разсъмване,	вместо	пулсиращото	пиукане	на	часовника,	ме	разбуди	
едно	невинно	ангелско	гласче:

—	Хайде	бе,	татко!	Успахме	се!	Няма	ли	да	ходим	на	гладината?
Дъщеричката!	С	цялата	£	прелест	и	великолепие!
—	Моля?	—	зяпнах	сънено	и	седнах	в	леглото.	Не	вярвах,	че	е	свършено	

с	кошмара	ми.	—	Ами	майка	ти?	Тя	къде	е,	ако	смея	да	попитам?
—	На	лабота.	Нали	ти	каза	вчела.
А	да	—	някакво	спешно	мероприятие,	форум	или	там,	както	му	викаха.	
Наследството	ми	имаше	проблеми	с	буквичката	„р“.	Засега.	След	вре-

ме	сигурно	щеше	да	омайва	разни	знайни	и	незнайни	сополанковци,	които	
също	имаха	проблеми	(засега)	с	някоя	и	друга	буквичка.

—	Остарявам	—	изпъшках	и	се	наканих	да	ставам.	—	Ето	че	започнах	
и	да	забравям.

—	Не	е	вялно	—	тя	се	нацупи.	—	Ако	ти	осталяваш,	значи	осталявам	и	аз.
—	О,	не,	миличко!	—	настръхнах.	—	Ти	просто	растеш.	И	няма	закъде	

да	бързаш.	Повярвай	ми.	Нищо	важно	не	те	чака	отвън.
Тя	ме	загледа	като	някакво	странно	изкопаемо	(каквито	бяхме	повече-

то	възрастни)	и	лапна	пръстчето	на	ръката	си.	С	това	сякаш	реши	про-
блема	си	за	преждевременното	остаряване	в	ранна	предучилищна	възраст.

—	Я	кажи	какво	си	на	татко	—	усмихнах	се	и	протегнах	ръце.
Тя	стоеше	там	—	като	прозорче	в	душата	ми.	Като	бойница,	като	

кула,	като	замък,	заради	когото	бях	готов	да	се	сражавам	до	смърт.	Така	
невинна,	и	предана.

—	На	татко	куклата!	—	изрецитира	доволно.
—	И	на	татко	слънцето!	—	допълних	веднага.
—	Е,	добле	де!	—	натърти	и	се	хвърли	на	врата	ми.	—	Хайде,	че	ще	из-

пуснем	гладината.	Ставай!
Ръчичките	£	ме	пристискаха	здраво	с	неосъзнатата	си	мъничка	сила.	

Сърчицето	£	тупкаше	невинно	като	новоизгряла	звезда.	Не	знаеше	нищо	
—	със	сигурност	—	за	каквото	и	да	било	стълбище.

—	Ау,	как	боцкаш!	—	дръпна	се	внезапно	и	прокара	ръка	през	брадата	
ми.	—	Защо	си	такъв?

—	Не	зная,	миличко	—	разтреперих	се.	—	Не	съм	го	искал	нарочно.	Честен	
кръст!	Просто	се	случи.	Наистина.

—	Кое	бе,	тате?	Кое	не	си	искал?	—	щипна	ме	изненадващо	по	носа.	—	Да	
не	ходиш	в	гладината	ли?	Или	лелката	много	ти	се	е	калала?

—	Караха	ми	се.	Кой	ли	не.	Вярно	е.	И	ме	наказваха.	Но	не	ставах	по-
добър,	не	знам	защо.
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—	Е-хее!	Ами	тогава?
—	Трябваше	сам	да	го	правя	—	казах	£.	—	Сам	да	се	карам	на	себе	си.	

Постоянно.	Само	че	късно	го	осъзнах.
Тя	 се	 ококори	насреща	ми	в	пълно	недоумение	и	най-неочаквано	 се	

ухили:
—	Ако	 знаеш	колко	 си	 смешен!	С	тая	коса!	Като	 един	 смешник	от	

калтинките!
—	Сигурно	—	съгласих	се.	—	Всички	ставаме	смешни,	когато	пораснем.	

Само	че	не	го	забелязваме	или	пък	не	можем.	Но	ти	ще	си	нещо	различно,	
нали?	Ще	знаеш	колко	е	тъпо	да	си	голям	и	сериозен.	Нали?	Хайде	—	обещай	
ми!	Обещай,	че	ще	го	запомниш	завинаги...

След	благополучното	ми	пробуждане	кошмарът	сякаш	ме	изостави	и	
почти	забрави	за	мен.	Само	бледи	спомени	за	стъпала,	страхове	и	непълно-
ценни	компании	ми	се	мяркаха	от	време	на	време,	но	с	това	се	изчерпваше	
всичко.	Дъщеричката	ми	беше	добре,	с	жена	ми	я	карахме	криво-ляво	и	човек	
би	си	помислил,	че	е	получил	доживотна	гаранция	чак	до	края	на	дните	си.

Но	не	би!	След	поредните	скандали	вкъщи,	разочарования	от	прия-
тели	и	близки,	провали	в	службата	и	навън	—	затворех	ли	вечер	очи	и	ме	
обземаше	чувството	за	абсолютна	самота.	Нямах	минало,	нищо	и	нико-
го.	Бях	единствен	в	безсърдечния	и	неуютен	свят.	Душата	ми	неистово	
се	бореше	да	се	отскубне	от	оковите	на	тялото	(ефирна	и	зъзнеща),	но	
поне	засега	не	успяваше.	То	я	задушаваше	с	ежедневните	си	приумици.	То	
почти	я	погубваше...

Завивах	се	презглава,	за	да	се	скрия,	за	да	избягам	от	всичко	това	и	
не	след	дълго	попадах	—	е,	да	не	ви	обяснявам	къде.

Молех	се	все	пак,	за	начало,	поне	да	помнех	посоката...
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Разказ

Разглеждам	току-що	полученото	писмо.	—	По	плика	—	чуждестранни	
печати	и	марки.	Чета	изписания	на	латиница	подател:	Турция,	Измир,	
Севдалин	Пехливан.

	Усмихвам	се	удовлетворително,	за	разлика	от	получаването	на	та-
кова	писмо	преди	две	години.	Тогава	името	ме	озадачи,	но	нямаше	грешка	
—	под	него	на	кирилица	бе	написано	моето	име	и	адрес.	Почудих	се	минута-	
две	и	се	досетих	—	пишеше	ми	Николай	от	Крумовград.	Вярно,	че	когато	
дойде	да	се	сбогува,	ми	спомена	някакво	турско	име.	Пък	и	каква	среща	и	
раздяла	бе,	та	друго	се	запечата	в	паметта	ми.

	Бяха	минали	два	месеца	от	дипломирането	в	Спортното	училище,	та	
не	го	очаквах.	Ала	му	се	зарадвах:	атлетично	строен,	порасла	към	раме-
нете	кестенява	чуплива	коса,	бистри	синьо-зелени	очи.	Неслучайно	си	го	
представях	не	като	борец	на	тепиха,	а	като	манекен	на	модния	подиум.	
Протегнах	му	ръка	за	здрависване,	но	той	поривисто	ме	прегърна.	Като	
се	разделихме,	развълнуван	преглътна	първите	думи	и	смутено	изрече:

—	Другарко	Сребрева,	дойдох	да	се	сбогувам...	Заминавам	за	Турция.
—	На	екскурзия	ли?	—	прекъсвам	го.	—	Завиждам	ти	за	възможността,	

Николай!
—	Няма	за	какво	да	ми	завиждате.	Каква	ти	екскурзия...	Нали	четете	

по	вестниците	за	„голямата	екскурзия“.
Понеже	лицето	ми	изразяваше	учудване	и	въпроса	„Ти	пък	какво	общо	

имаш	с	това?“,	той	също	реагира	с	учудване:
—	Ама	вие	за	четири	години	не	разбрахте	ли,	че	аз	съм	турчин?!	Наис-

тина,	вече	бях	свикнал	с	българското	име,	пък	и	говорът	ми	с	нищо	не	ме	
издаваше.	Дойде	време	по	най-груб	начин	да	ми	припомнят,	че	съм	друг...

Очите	му	се	напълниха	с	влага;	затова	с	продължаващо	недоумение	
го	хванах	за	ръка	и	го	отведох	вкъщи.	Жадно	изпи	чаша	студена	вода	и	
уморено	се	облегна	на	фотьойла.	Цялата	превърната	в	очакване,	го	гледах	
въпросително.

—	Нали	гледате	по	телевизията	психозата	на	изселването.	—	Камиони,	
леки	коли,	дори	и	ръчни	колички	—	претоварени	с	багаж	и	деца,	с	тревожни	
погледи	вървят	към	неизвестността.	И	в	нашия	град	е	така,	само	вкъщи	
беше	спокойно.	Но	преди	две	вечери	дойдоха	троица	наши	от	името	на	ня-
каква	нелегална	организация.	Още	неседнали,	грубо	се	обърнаха	към	тате:

—	Е,	Пехливаноглу,	какво	още	се	мотаеш?	Не	виждаш	ли	какво	става?...	
Ана	—	ватан	ни	чака!	Кога	ще	тръгнете?
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—	Виждам	—	отвърна	той	хладнокръвно.	Аз	съм	роден	на	тази	земя.	С	
толкова	зор	издигнах	тая	триетажна	къща.	Нямам	намерение	да	загърбя	
всичко.

—	Щом	не	щеш	да	загърбиш	тая	гяурска	земя,	може	и	по	гръб	да	£	
легнеш,	пък	отгоре	още	метър	земя	да	те	затрупа,	дано	кандисаш...	Абе,	
адамоолу,	ти	не	разбра	ли,	че	ние	сме	господарски	миллет	и	няма	да	се	
оставим	на	неверниците	да	се	гаврят	с	името	ни!	С	честта	ни!

Ана	—	ватан	—	Майката	—	родина
Нататък	си	разменихме	още	резки	приказки	и	единият	от	неканени-

те	гости	завърши:
—	Не	сме	дошли	да	шикалкавиш,	нито	да	ти	искаме	мнението.	Даваме	

ви	пет	дни	да	се	приготвите	и	да	уредите	превоза.	Иначе...
И	се	изнизаха	в	тъмното.	Сещате	се,	другарко,	каква	е	атмосферата	

у	нас.	Затова	дойдох	да	се	сбогувам,	няма	да	ни	оставят.
—	А	с	твоето	момиче	видяхте	ли	се?
—	Ходих	у	тях...	—	замълча	за	кратко.	—	Излезе	майка	£;	като	ме	видя,	

още	преди	да	попитам,	сърдито	каза:	„Няма	я.	Отиде	на	море.	Не	я	търси	
изобщо!“

Нататък	разговорът	ни	още	повече	залиня.	Усещах,	че	Николай	иска	
още	много	неща	да	каже	или	да	попита,	но	пребледнялото	му	лице	под-
сказваше	причината	за	неловките	паузи.

Изправи	се,	протегна	ръка	и	продума:
—	Дано,	другарко,	ме	запомните	с	такива	чувства,	каквито	аз	отнасям	

за	вас	и	за	тези	години.	Дотук	бях	Николай	Пехливанов,	оттук	нататък	
ще	съм	Севдалин.

Мъжки	сълзи	задавиха	гласа	му.	Разтреперена	го	прегърнах.	Послед-
ните	му	думи	на	улицата	бяха:

—	И	ще	ви	пиша,	другарко.	Като	се	установим	някъде,	непременно	ще	
ви	пиша.

	
***

Тези	спомени	нахлуха	в	съзнанието	ми,	когато	получих	първото	писмо	
с	подател	Севдалин	Пехливан.

Странно	как	е	устроена	човешката	психика:	когато	трябва	да	си	
припомниш	нещо	хубаво	и	нещо	тревожно,	предпочиташ	първо	хубавото.	
Преди	да	извадя	сегашното	писмо,	възкръсна	онзи	необикновен	21-ви	април.

През	голямото	междучасие	вратата	на	учителската	стая	широко	се	
отвори	и	навлязоха	двайсетина	момчета	и	момичета.	Николай	от	11-ти	
клас	се	обърна	към	Директора:

—	Другарю	Директор,	ще	позволите	ли	да	поздравим	нашата	учителка	
по	литература	за	нейния	юбилей?

Шефът	кимна.
Николай	и	Веселка,	които	неведнъж	бях	включвала	в	рецитали,	започ-

наха	с	откъси	от	Яворовата	„Калиопа“.	И	лицата	им,	и	гласовете,	всичко	
у	тях	излъчваше	лъчезарие,	някои	от	съучениците	им	пригласяха	само	с	
устни	и	усмивки.
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Колегите,	заварени	в	различно	положение,	слушаха	хипнотизирани	в	
изненадата	си;	с	периферното	си	зрение	долових	за	миг	завистта	у	две-
три	колежки,	но	сега	не	ми	беше	до	тях...	Рецитаторите	преминаха	към	
„Неразделни“	от	Пенчо	Славейков.	Стиховете	се	преляха	в	популярната	
песен	„Учителко	любима,	добър	ден!“	Учителската	колегия	съпричастно	
заръкопляска.	Идваше	ми	да	разтворя	ръце	и	да	прегърна	цялата	група.	В	
задната	редица	съзрях	ученици	от	по-малките,	на	които	не	преподавах,	и	
това	още	повече	засили	умилението	ми.	Просълзена	разцелувах	Веселка	и	
Николай,	след	което	всеки	ми	подари	по	едно	цвете	—	зюмбюл	или	нарцис.	
Какво	им	казах,	с	какви	думи	им	благодарих,	после	не	можех	да	си	спомня...

И	 ето,	 същият	Николай,	 рецитаторът	—	 борец	 след	 година	ми	 бе	
писал.	Тези	редове	моята	учителска	памет	беше	запечатала	завинаги:	
„Мила	Учителко!	Изпълнявам	обещанието	си.	Установихме	се	в	град	Измир.	
Намерихме	си	квартира	—	не	колкото	нашата	къща,	но	поне	този	проблем	
се	реши.	Докато	търсехме	работа,	към	края	на	първия	месец	ни	сполетя	
нещастие	—	изчезна	сестра	ми	—	двайсетгодишна	красавица.	Сложно	е	да	
описвам	настроението	в	 семейството.	Мама	се	разболя	от	притесне-
ние	и	прокле	деня	на	тръгването	ни.	Татко	ходи	от	участък	в	участък,	
но	полицията	не	можа	да	я	открие.	Някои	местни	подхвърлят,	че	може	
вече	да	е	прехвърлена	в	Германия	като	невеста	за	гастарбайтер	или	още	
по-лошо	—	към	Анадола.	Аз	постъпих	в	магазин	за	спортни	стоки.	Засега	
съм	нещо	като	стажант	—	повечето	стоя	пред	входа	да	каня	клиенти.	
Тукашните	хора	се	отнасят	към	изселниците	добронамерено,	но	някои	
сърдито	мърморят,	че	ще	им	вземем	и	работата,	и	хляба...	Опитвам	се	
да	се	адаптирам	към	тукашния	живот,	но	още	не	успявам.	—	Всичко	ми	е	
някак	чуждо.	Желая	ви	здраве	и	обич	от	учениците!	С	уважение:	Николай	
—	Севдалин“

Като	послепис	беше	добавил:	„Поздравете	моето	българско	момиче...
ако	още	не	ме	е	забравило.“

Това	беше	написал	в	първото	си	писмо.	Между	редовете	се	долавяше	
драмата	на	семейството,	липсата	на	опора	в	новото	им	битие,	жалбата	
по	родния	край.

Съжалявах,	че	не	му	отговорих	—	беше	забравил	да	добави	номера	на	
квартирата.	И	ето	сега,	след	две	години,	държа	второ	писмо.	С	уталожени	
спомени,	бавно	разпечатвам	плика.

Почеркът	издава	успокоение,	но	какво	се	крие	неизказано	зад	думите?	
—	Бавно	зачитам,	с	надежда	да	доловя	не	само	битието	му,	но	и	всички	
вълнения.

Пише	ми,	че	сестра	му	не	се	е	намерила	и	това	довело	до	непрестанни	
терзания	и	упреци	между	майката	и	бащата.	Майка	му	не	си	намерила	
работа	и	не	била	добре	със	здравето,	ала	тука	я	задържала	надеждата,	
че	дъщерята	може	неочаквано	да	се	завърне	и	да	знае	къде	да	ги	намери.	
Татко	му	не	издържал	в	чужбината,	тровела	го	лична	вина,	че	е	зарязал	
роден	край,	нов	дом	и	приятели,	че	дъщерята	сега	щяла	да	е	сред	тях.

„Другарко	Сребрева,	—	продължаваше	—	дано	не	ви	сполетява	участта	
на	емигранта,	колкото	и	да	ви	внушават,	че	сте	на	по-добро	място.	Не	
знам	дали	ви	е	известно	старото	име	на	моя	роден	град	—	Кошукавак!	Ще	
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рече:	тополите	на	птиците.	Може	би	спомените	за	тези	тополи	и	птици	
върнаха	татко	в	България.

	Напреднах	в	работата:	помогна	ми	средното	образование	и	позна-
нията	ми	в	спорта.	Но	иначе	живея	усамотено:	имам	само	един	почивен	
ден	и	по-често	го	прекарвам	в	къщи.	И	в	любовта	не	ми	върви	—	язък,	че	е	
в	корена	на	името	ми	—	севда!

Понякога	още	си	спомням	часовете	по	литература.	Веднъж	в	края	на	
единайсти	клас	накратко	ни	разказахте	романа	„Случаят	Джем“	от	Вера	
Мутафчиева.	Това	ме	заинтригува,	намерих	го	и	си	го	купих.	Ала	тогава	
започна	фаталната	„екскурзия“	и	само	успях,	непрочетен,	да	го	пъхна	в	
багажа.	То	тогава	не	ми	беше	до	романи	—	случилото	се	в	семейството	ни	
надхвърли	очакваното.

Наскоро	 случайно	попаднах	на	книгата.	 Зачетох	я	 с	 интерес,	 кой-
то	нарастваше	след	всяка	глава.	Сега	твърде	често	размислям	за	тези	
тъмни	сили,	които	си	играят	с	човешката	съдба,	без	да	се	интересуват	
от	нашите	мечти	и	страдания.	И	знаете	ли,	взех	да	откривам	прилика	
и	между	моята	съдба	и	тази	на	героя-принц.	Дори	понякога	се	изкушавам	
да	мисля	за	своя	път	като	за	„Случаят	Севдалин“.	Но	скоро	се	спирам	в	
своята	наивност:	аз	да	не	съм	султанов	син	като	Джем,	та	някой	да	се	
занимава	с	моята	съдба?	Дано	поне	животът	ме	избави	от	неговото	без-
действие	и	деградация...	Ето	че	се	увлякох	в	своите	фантазии,	а	реалният	
живот	иска	работа	и	равновесие.	Дано	успея!

Пожелавам	 ви	 ведри	 дни	и	 обич	 от	близките!	Прегръщам	ви	 като	
родна	майка!

С	уважение:	Николай	—	Севдалин.“

***
Прибирам	писмото	в	плика.Опитвам	се	да	си	представя	милото	мом-

че	в	милионния	чужд	град,	където	го	отвлече	мътния	порой	на	тъмните	
сили.	Бих	могла	да	приключа	„Случая	Севдалин“	с	примирителната	дума	
„съдба“,	но	нещо	в	мене	се	бунтува	и	разбирам,	че	човечеството	още	не	се	
е	очовечило	достатъчно,	че	още	отделният	човек	не	е	станал	„мярка	за	
всичко“,	каквато	е	била	мечтата	на	Ренесанса.
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ПАМЕТ

Волен Николаев 
(1955—2011)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ГЛАСЪТ

Кîíåòå
ñ íåèñòîâè ñêîêîâå,
ñ äèâè çåíèöè,
ñ îïàшêè — êàìшèöè,
ñ êîïèòà, êîèòî îòåêâàò
â ñêàëèòå, ðàçáèâàò ãðàíèòà.
Кîíåòå
ñúñ шïîðèòå âïèòè
äî áîëêà â êúðâящèя õúëáîê,
â íîщòà òè ïðåïóñêàò âñå îщå.

Кîíåòå ñå ñïðяõà,
òå ïëà÷àò.

Иçâèâàò òðúñòèêà
è âïëèòà
â êðàêàòà èì òðåïåòíî òúíêè
шåïîò íà íяêàêâè ïðèò÷è,
ïðèìêè íà òúíêà êîïðèíà,
ñðåáúðíè íèшêè íà àðфà,
ìúäðîñò íà òèõî ïîçíàíèå,
ëàñêà íà íåжíîñò ñòîïðúñòà.

Ìúðòâè ñà âñè÷êè åçäà÷è.

Няêîé çàä щîðèòå, ñяêàш
ñ âяòúðà òèõî ãîâîðè,
êàìúê â ïðîçîðåöà ìяòà —
ïàäàò ñòúêëàòà ñòðîшåíè...
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ÄАЛЕЧЕ СИ ОТ ÌЕН è äíè âúðâяò
íî îщå
óñåщàì òúжíèòå òè óñòíè.
Кàêâî òîãàâà å ñòèõúò —
íåâяðíî ãðîáèщå,
â êîåòî ñå ïîãðåáâàò ÷óâñòâà.

* * *

КОГАТО åçåðîòî â òåá å îãëåäàëî
áåç òðåïåò íà âúëíà,
áåç ÷óâñòâîòî çà áðяã,
íàâяðíî
щå âèäèш èñòèíèòå,
çàðàäè êîèòî
÷îâåêúò å ñúçäàäåí.

Нî åçåðîòî îщå å ïðåä÷óâñòâèå.
И àç ñå ìú÷à äà жèâåя ñ äâåòå
íàñúщíè èñòèíè — ëþáîâ è ñúâåñò —
äâå ñíåжíè òîïêè
â шåïèòå íà âðåìåòî.

* * *

ИЗГАРЯ ÆИВОТЪТ. Иçãàðя.
ÌИíàëîòî òè íàðàñòâà.
Гàñíå ïîñëåäíà öèãàðà
âúâ ïåïåëíèêà ñ фàñîâå.

Äàëè ñè îïèòàë âñè÷êî,
÷å ñå ñòîïяâàш, èç÷åçâàш
âúâ ëþáîâòà — ïðèâè÷êà,
ñðåä åжåäíåâèå — áåçäíà. 

Иçãàðя жèâîòúò. Иçãàðя,
áåç ñàжäè è äèì... Нàêúäå ëè?
Пîñëåäíà öèãàðà ïàðè
óñòíèòå òè îíåìåëè.
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* * *

КАКВО СА ÄУÌИТЕ, êîãàòî íå äîñòèãàò
äî òåá ñàìàòà? Оò êàêâî ñå ïëàшèш?
И âñåêè ïî åäíà ñòåíà èçäèãà.
Пîâяðâàé, â òàçè ïóñòîòà å ñòðàшíî.

Зà ñåáå ñè íå ìîãà äà ãîâîðя.
Нå ñúì жèâяë äîñòàòú÷íî, íî çíàя —
÷å âñåêè èìà ïî åäèí ïðîçîðåö,
âúâ êîéòî ñâåòè êúñ÷å îò áåçêðàя.

* * *

ЕÄИН УПЛАШЕН КОН ïî óëèöèòå áяãà
è êúðòè ñúñ êîïèòà òàçè ãðàäñêà íîщ.
Нàâяðíî äúëãî òåãëèë. Нàâяðíî äúëãî âïðяãàí.
Зàáðàâèë çà êàìшèêà, ñòîïàíèíà ñè ëîш.

Вðúõëèòà ñúñ êîïèòà, íå çíàå, ÷å å ñòîëèöà.
Нå çíàå, ÷å å êîí â íà÷àëî íà âåêà.
А íèå, ÷å ñìå õîðà, íè òðяáâàò ïàê ïî ñòî ëèöà,
à òîé ðàç÷èòà ñàìî íà ñâîèòå êðàêà.

ПОЕТ

Вúðâèш âíèìàòåëíî êðàé ÷óâñòâîòî,
îãëåжäàш ãî, îïèïâàш ãî,
äîðè ïðåäâêóñâàш êðàя.

Тîâà å.
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Хроника „ПЛАМЪК“

Георги Константинов

НЕЗАБРАВИМИЯТ  
ДИМИТЪР ТАНЕВ

(На	8-ми	октомври	т.г.	в	софийската	книжарница	на	СБП,	намираща	
се	на	улица	„Славянска“,	беше	отбелязана	80-годишнината	на	литератур-
ния	критик	Димитър	Танев,	чието	име	е	свързано	завинаги	с	творческата	
история	на	списание	„Пламък“.	Вечерта	беше	открита	и	водена	от	по-
ета	Георги	Константинов,	директор	на	издателска	къща	„Пламък“.	Тук	
поместваме	встъпителното	му	слово).

Уважаеми	приятели	и	почитатели	на	българската	литература,
Паметта	на	един	благороден	български	писател	ни	е	събрала	тук,	за	

да	отбележим	юбилейната	му	80-годишнина.
Събрани	сме	под	портрета	на	литературния	критик,	есеиста,	ре-

дактора,	човека	Димитър	Танев.	Всички,	които	го	познават,	убеден	съм	
в	това,	изпитват	болка,	че	той	самият	не	може	да	присъства	на	своя	
достоен	юбилей.

Роден	на	7	октомври	1934	година	в	София,	той	ни	напусна	в	един	мъглив	
декемврийски	ден	на	2012	година.

Аз	би	трябвало	да	бъда	само	един	водещ	на	това	юбилейно	празнен-
ство,	посветено	на	творческото	му	дело,	като	давам	думата	на	негови	
приятели	и	колеги,	но	десетилетията	на	общата	ни	работа	с	Димитър	
Танев	ме	задължава	да	кажа	малко	повече	лични	слова	за	него.

Изминаха	много	дни,	изминаха	вече	две	години,	пък	аз	все	още	не	вяр-
вам	докрай,	че	моят	скъп	колега	по	перо,	моят	литературен	приятел	от	
половин	век,	си	е	отишъл	от	нашия	ден,	от	деня	на	списание	„Пламък“,	
където	работехме	един	до	друг,	а	бих	казал	—	и	един	за	друг.	Мога	да	се	
изразя	още	по-пълно	и	по-точно:	където	работехме	упорито,	с	духовна	
всеотдайност	за	каузата	на	 „Пламък“,	 за	настоящето	и	бъдещето	на	
новата	ни	литература,	подкрепяйки	творчески	десетки,	а	може	би	ня-
колко	стотици,	млади	и	немлади	автори.	Понякога	на	шега	ни	наричаха	
„братята	Кирил	и	Методий“,	толкова	неразделни	и	неразделими	бяхме	в	
това	трудно	творческо	дело.	Разбира	се,	тези	шеговити	думи	бяха	едно		
приятно	за	слушане	хиперболично	сравнение,	но	по	отношение	на	общата	
ни	работа	—	издаване	на	литературно	списание	в	едно	загърбило	литера-
турата	време	—	не	беше	далече	от	истината.	При	това	—	Димитър	Танев	
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беше	най-дългогодишният	човек	в	списанието,	символът	на	традицията	
в	Гео	Милевия	„Пламък“.	Даже	моята	над	четвъртвековна	работа	в	тази	
редакция	не	можеше	да	се	сравни	с	четирите	десетилетия	на	Танев,	от-
дадени	на	любимото	списание.	При	това	се	знае,	че	общата	ни	дейност	
там	не	беше	само	чисто	творческа.	Прочитът	и	оценката	на	даваните	за	
печат	творби,	бяха	само	примерно	една	трета	част	от	нашите	издател-
ски	грижи.	Защото	имаше	още	трудно	и	унизително	понякога	търсене	на	
парични	средства	за	поредния	брой	—	в	продължение	на	две	десетилетия,	
брой	след	брой,	повече	от	сто	издания	досега	на	„Пламък“.	Имаше	безчет	
грижи	и	разправии	 за	по-евтини	хартия	и	печатници,	 за	 абонаменти,	
плащане	на	ток,	телефони	и	парно,	имаше	неполучавано	с	месеци	лично	
възнаграждение	за	редакторската	ни	работа.	Сигурно	най-близките		му	
хора	—	съпругата	Снежана	и	дъщеря	му	Ирена	—	най-добре	знаят	как	той	
се	е	 завръщал	вкъщи,	уморен,	 загрижен,	но	с	чувство	за	изпълнен	дълг.	
Всички	ние	—	и	главният	редактор	Димитър	Танев,	и	аз,	носещ	основната	
отговорност	за	издаването,	и	членовете	на	редколегията,	повечето	от	
които	са	тук,	познаваме	тази	умора	и	това	чувство	за	родолюбива	мисия.	
И	заедно	с	това,	както	показа	и	най-новата	проверка	в	списанието,	неза-
висимо	от	някои	опити	за	злепоставяне	на	дейността	ни	—	в	тези	дълги	
години	списание	„Пламък“	няма	каквито	и	да	е	парични	задължения,	не	са	
отбелязани	никакви	данъчни	или	финансови	нарушения.

И	все	пак	главно	беше	творческата	атмосфера	в	„Пламък“,	в	която	
най-високо	 стоеше	и	 стои	почитта	към	литературата,	 към	нейните	
предишни	и	нови	ценности,	главно	беше	—	и	до	днес	—	достойната	защита	
на	литературния	професионализъм.	И	тук	участието	и	съпричастието	
на	Димитър	Танев	беше	неоценимо:	високоерудиран,	професионално	аку-
ратен,	дипломатичен	в	контактите	си,	всеотдаен	—	такъв	го	знаех	от	
десетилетия	и	такъв	ще	го	помня	винаги.

	И	това	се	дължеше	не	само	на	неговата	вродена	човешка	доброта,	
но	и	поради	това,	че	той	беше	един	от	най-даровитите	литературни	
критици,	 литератор	от	висока	класа.	Дълга	 е	поредицата	от	книги	 с	
литературна	критика	и	есистика,	носеща	името	на	Димитър	Танев.	За	
тази	поредица	ще	говорят	по-добре	от	мен	специалистите	в	литератур-
но-критическата	област	—	за	такива	негови	книги	като	„Дълг	и	време“,	
„Срещи	с	младата	проза“,	„Територия	на	духа“,	„Другият	Вазов“,	„Отрязък	
от	пътя“	и	много	други.	Защитавайки	литературата	и	литературните	
ценности,	мъдрото	слово	на	Димитър	Танев	докосваше	по	неповторим	
„таневски“	начин	и	важни	проблеми	от	социален,	културно-обществен	
или	политически	характер.

За	да	стане	по-ясно,	че	не	говоря	задължителни		юбилейни	думи,	бих	
искал	да	завърша	с	цитиране	на	поне	половин	негова	страничка	—	примерно	
от	книгата	му	„Отрязък	от	пътя“.	Може	би	така	с	по-голяма	сила	ще	
се	усети	неговото	преклонение	към	истинската	литература,	неговата	
интелектуална	непримиримост	към	дилетанщината,	посредствеността	
и	използването	на	литературата	за	нелитературни	цели.

„Виждаме,	пробождащо	чувстваме	как	бързо	се	изронват	от	литера-
турната	ни	памет	доскоро	трегерни	писатели	като	Емилиян	Станев,	
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Павел	Вежинов,	Александър	Геров,	Васил	Попов.	И	още	веднъж	—	напротив:...
зейналата	фуния	на	книгобезнадзорието	и	книгопотопа,	които	наводниха,	
обезлистиха,	изравниха	 литературното	поле.	 Значи	—	 от	една	 страна	
ни	атакуват	обезпаметяването,	съзнателното	прекъсване	между	вче-
рашната	и	днешната	литература...	От	друга	—	дави	ни	многолюдието,	
ужасяващото	падане	на	критериите,	всякаквостта	в	писането...	Няма	
сега	и	критика,	и	аз	започвам	да	се	питам	имало	ли	я	—	истинска	и	профе-
сионална	—	в	това	наше	изпепелено	и	затрупано	време...

Така	или	иначе	факт	е,	че	сега	книгите	и	писателите	ги	опипват,	
преобръщат	като	 костенурки	 и	 редят	произволно	 вестникарите,	 ли-
тературните	статистици	и	организаторите	на	различни	литертурни	
представления.	Едва	ли	повече	от	десетина	писатели,	част	от	които	
пренадути	и	преексплоатирани	медийно,	представят	пред	все	по-малко	
четящия	българин...	мисленето	на	съсловието.	Останалите	90	процента	
живеят	и	пишат	кой	както	може,	примирили	се	с	натрапената	им	марги-
налност.	Книгата	откровено	върви	като	стока,	струва	скъпо,	рекламира	
се	не	тази,	която	е	физиономична	и	гази	надълбоко,	а	която	крещи,	чеше	
делнични	страсти...	и	нехае	за	социалните	и	и	нравствено-емоционалните	
послания“.

Ето	—	това	е	писателският	глас	на	Димитър	Танев.	Само	тези	дваде-
сетина	реда	едва	ли	могат	да	изразят	цялата	мъдра	енергия	на	неговия	
творчески	дух.	Но	както	казах	в	началото	—	ще	направим	всичко	възможно	
повече	хора	на	перото	да	дорисуват,	да	допълнят	неговия	действителен	
портрет	като	писател	и	гражданин.

(След	това	встъпително	слово	взеха	думата,	за	да	очертаят	твор-
ческото	дело	на	Димитър	Танев,	и	писателите	Ивайло	Христов,	Паруш	
Парушев,	Лъчезар	Еленков,	Димитър	Кирков	и	Петър	Велчев.)
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НОВА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Коста Качев

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРЕÄ БУРЯТА...

Ще има буря!... Оáëàöèòå ñèâè
íàäâèñâàò íàä ìîðåòî ñòðàõîâèòè,
à Вяòúðúò ðàçâåяë áóéíè ãðèâè
â áðåãà ðàçáèâà ïîáåñíяë âúëíèòå...

Пëàíèðàò íèñêî ïòèöèòå è ãðà÷àò,
çàä õîðèçîíòà ìúëíèè ïðîáëяñâàò
è ìíîãî áúðçî ñå ñãúñòяâà çäðà÷úò,
è â îáëàöèòå Сëúíöåòî óãàñâà...

Уñåщàíå çà íåщî íåîòëîжíî
è àðîìàò íà èäâàщàòà áóðя,
êúì âúçäóõà íàñèòåíî-òðåâîжíî
ñúñ âñåêè ïîðèâ Вяòúðúò ïðèòóðя...

... è âñå ïî-ñèëíî ìúëíèè ïðîñâåòâàò,
è òúòåí ðàçëþëяâà òèшèíàòà,
è âå÷å íîщ ñå ñïóñêà áåçïðîñâåòíà,
à ìúëíèèòå íîñяò ñâåòëèíàòà.

... è âñå ïî-ñòðàшíî ãúð÷è ñå ìîðåòî,
è ïî-çëîâåщî âäèãàò ñå âúëíèòå,
è ñëèâàò ñå âîäàòà è íåáåòî
ñòèõèéíî, è ïîòúâàò òàì çâåçäèòå...

Аêî òàêàâà áóðя òå ïîäõâàíå
òàì íåéäå âúâ „ñðåäàòà“ íà ìîðåòî,
èëè èçãóáåí ñè âñðåä îêåàíà —
íà ÷óäîòî ðàç÷èòàш, îáщî âçåòî...

... Иçâåñòíî å, ÷å ñèëàòà, êîяòî
ñå íàãíåòяâà íàä áðåãà ñâèðåïî,
ñòèõèéíî ðàçëþëяëà è âîäàòà,
çàñòèãà ÷åñòî õîðà âñðåä ìîðåòî...
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Зà òяõ ñåãà ñè ìèñëя ïðèòåñíåíî
è ìîëя ñå: „Дано да оцелеят...“ —
ïîíåжå çíàì è áóðяòà êàê ñòåíå,
è çíàì êàêâî å äà çàìðúêíåш â íåя.

09.07.2014
Италия

ÌЕЧТИ...

Зàñòàíàë ïðåä Бåçêðàя è Ìîðåòî,
ñåãà ñå âðúщàì â ìèñëèòå íàçàä,
÷å öяë жèâîò ìå÷òàå â ìåí „момчето“
äà áúäà ñìåë âúâ áèòêèòå ïèðàò...

Ìå÷òàåõ íà òàéфàòà äà äîêàжà,
÷å ïðúâ щå ñúì ïðè âñåêè àáîðäàж
è íàé-äîáðå áîðàâя ñ òàêåëàжà
îò öåëèя áàíäèòñêè åêèïàж...

И íяêúäå íà îñòðîâ â îêåàíà
ïîä ïàëìèòå íà íåèçâåñòåí áðяã,
ñ òàéфàòà ãëàâîðåçè äà îñòàíà
è ñ êàïèòàíà ñ äúðâåíèя êðàê...

Сúêðîâèщà äà êðèåì â ïåщåðèòå,
ñïîëóêàòà êîãàòî å äîáðà,
à ïðèëèâíàòà ñèëà íà âúëíèòå
äà ãè îïàçè â çåìíèòå íåäðà...

... Сåãà äîðè áèõ òðúãíàë, (в тази вечер!),
ñ ïîïúòåí âяòúð äà ãè òúðñя ïàê,
ìàêàð äîáðå äà çíàì: че няма вече
отдавна и Съкровища, и Бряг...

25.07.2014
Италия
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ÌОРЯЦИТЕ

Æèâîò îòêàêòî èìà íà çåìяòà
ìîðåòî ìîíîòîííî шóìîëè
è âñå òàêà íàä íåãî âåå âяòúð,
è âñå òàêà ãî äèïëè íà âúëíè...

Ìúжå îòêàêòî èìà ïîä ïëàòíàòà
è Вðåìåòî çàáúðçàíî òå÷å,
òяõ âñå êúì íåïîçíàòîòî, íàòàòúê
ìîðåòî íåèçìåííî ãè âëå÷å,

íî âèíàãè îáðàòíî ãè çàâðúщà
ìàãèяòà íà ðîäíè áðåãîâå,
êúäåòî íåïîçíàòè ãè ïðåãðúщàò
ïîðàñíàëèòå òåõíè ñèíîâå...

И òå îòïëàâàò âå÷å ïîä ïëàòíàòà,
à ñòàðèòå îñòàâàò ó äîìà
ñ ëåãåíäè çà îíàçè íåïîçíàòà
è ëèïñâàщà íà êàðòèòå çåìя,

òàì äåòî ñà жåíèòå ïîëóãîëè
è ñòðàñòíî âñåîòäàéíè â ëþáîâòà,
à çàëåçíèòå ñëúí÷åâè îãíьîâå
ãîðяò ñ íåâåðîяòíà êðàñîòà...

... И âå÷åð â êðú÷ìèòå, â ñòðàíè äàëå÷íè
ïúòóâàò òå ïî çåìíîòî êúëáî...
... Моряците, моряците ñà âå÷íè,
íî âå÷íî å è òяõíîòî òåãëî!...

05.07.2014

РОÄИНО!...

Българийо!... Родино!... Скъпа моя!...
Кúäå ëè íå îòâяõ òå ïî Сâåòà,
íî âèíàãè жàäóâàë ñúì çà òâîя
óþò îò ðàçïèëяíà êðàñîòà:
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ñ ïîäïàëèëè ïîëяòà äðúçêè ìàêîâå,
ñ ëàòèíêèòå âúâ áàщèíèя äâîð,
íî è ñ îíèя äèìíè, ñòàðè âëàêîâå
ïóõòящè êúì ïðèìàìíèя ïðîñòîð...

... С åäèí òàêúâ àç íяêîãà çàìèíàõ
ñúñ äúðâåí êóфàð ïúëåí ñúñ ìå÷òè,
à íà ïåðîíà ìàìà (както винаги!):
çà äà íå ïëà÷å, òðèåшå î÷è...

Бúëãàðèéî, Рîäèíî íåíàãëåäíà
(макар и тъй банално да звучи!):
ïîñëåäíî âúâ Зåìяòà òè äà ëåãíà
жåëàя, íî ñ îòâîðåíè î÷è

è â íîщè íà ìèñòè÷íî ïúëíîëóíèå
äà áðîäè ìîяò Äóõ íåóêðîòåí,
à óìîðè ëè ñå, äà я öåëóíå,
è ïàê äà ëåãíå â òâîяò ÷åðíîçåì!...

25.06.2014

Бàçèëèêàòà „Сâ. Аõèëèé“ êðàé Пðåñïàíñêîòî åçåðî
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ХОРИЗОНТИ

Румен Стоянов

БЪЛГАРИЯ, ПАСКИН  
И ЛАТИНСКА АМЕРИКА

След	победата	на	кубинската	революция	културните	връзки	между	
България	и	Острова,	дотогава	крайно	оскъдни	и	откъслечни,	сиреч	почти	
несъществуващи,	 започнаха	 да	 се	 развиват	 стремително-възходящо,	
като	дадоха	тласък	и	на	отношенията	ни	с	Латинска	Америка,	имащи	
дотогава	 също	 облика	 на	 случайността.	 За	 последните	 двадесетина	
години	се	натрупаха	огромен	брой	всевъзможни	изяви	на	бурното	българо-
кубинско	 сътрудничество	 и	 въобще	 на	 обмена	 с	 подконтинента.	Но	
въпреки	несъмнения	интерес,	който	вече	представляват	за	изследвачи	
българо-латиноамериканските	 културни	 връзки,	 те	 си	 остават	
непроучени	 до	такава	 степен,	 че	не	 сме	 в	 състояние	 да	 кажем	точно	
откога	датират	първите	ни	допири	с	ония	народи.	Тази	непроученост,	
без	да	изключва	някой-друг	плах	опит	да	се	надзърне	в	бързорастящите	
купища	от	неосмислени	чрез	разбор	и	обобщени	факти,	е	особено	належаща	
и	мъчна	относно	българските	прояви	в	Отвъдморието	през	миналото.	
Например,	там	излязоха	десетки	наши	книги,	но	и	досега	нито	ги	намираме	
всичките	 в	България,	 нито	имаме	що-годе	цялостна	представа	 какъв	
прием	срещат	у	критици	и	читатели,	какво	въздействие	упражняват.	
Не	по-радостно	е	положението	и	с	изобразителното	ни	изкуство,	което	
печели	добро	име	там,	 ала	 сме	 далеч	 от	поне	 една	 оценъчна	работа	 с	
надслов	„Българското	изкуство	в	Латинска	Америка“.	Същото	може	да	
кажем	за	музиката,	киното	и	т.	н.,	ала	настоящата	статия	има	друга	
цел.	 Впрочем,	 нека	предупредя,	 че	тия	 страници	не	 възнамеряват	да	
разгледат	изчерпателно	кубинския	период	на	Паскин	с	оглед	творческата	
му	биография,	а	да	надникнат	към	неговото	място	в	българо-кубинските	
и	българо-латиноамерикански	културни	връзки.

Онова,	което	бихме	нарекли	„кубински	период“	на	Паскин,	за	съжаление,	
е	слабо	изяснено.	Неуморим	пътешественик,	той	рисува	в	много	страни,	
обаче	осъществява	своето	внушително	по	обем	дело	главно	във	Франция	
и	 Съединените	щати.	И	 въпросният	период	 стои	 в	 сянка,	 повечето	
справочници,	били	те	общи	или	специализирани	речници,	енциклопедии,	
въобще	 не	 го	 отчитат.	 Така	 е	 и	 в	 книги	 за	 Парижката	школа,	 за	
експресионизма,	за	световни	майстори	на	ХХ	в.	и	прочие,	включая	Паскин,	
отбелязва	се,	че	посещава	Куба,	няма	подробности,	а	две-три	най-общо	
звучащи	изречения.	Обикновено	авторите	пишат,	че	между	1914	и	1920	
Паскин	живее	в	Новия	свят,	в	Америка,	в	САЩ,	но	за	отиване	в	Куба	—	нищо,	
или	почти	нищо.	У	нас	сведенията	за	живота	и	творчеството	на	Паскин	
са	толкова	 ограничени,	 че	 изключват	всякаква	 възможност	 за	работа	
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над	кубинския	му	период,	сам	по	себе	си	трудно	достъпен,	защото	няма	
нарочно	изследване,	което	да	е	събрало	и	малкото	бегли	позовавания	и	да	
е	издирило	нови	материали.

Все	пак	именно	у	нас	попаднах	на	първата	податка	 за	Паскиново	
посещение	в	Куба,	и	то	благодарение	хрониката	на	всеобхватния	Алехо	
Карпентиер	 „Самоубийството	на	 един	 голям	артист“,	 която	излезе	 в	
мой	превод	 към	 статията	ми	 „Алехо	Карпентиер	 за	 двама	 български	
художници“	 в	 сп.	 „Проблеми	на	изкуството“,	 кн.	 1/1980	и	 затова	не	 се	
спирам	на	нея	тук.	От	хрониката	 обаче	не	 личеше	 достатъчно	 ясно	
кога	точно	Паскин	отива	 в	Куба.	В	 края	на	 септември	и	началото	на	
октомври	1984	минах	през	Хавана	и	използувах	броените	дни	най-после	
да	търся	доказателства	за	престоя	на	Паскин	на	Острова.	От	многото	
изкуствоведски	текстове,	 които	повече	 или	по-малко	 се	 занимават	 с	
Паскин,	и	които	прегледах	в	Мексико,	само	веднъж	срещнах	указано	кога	
прочутият	български	художник	от	Парижката	школа	посещава	Куба:	1916	
и	1917.	Жорж	Шаренсол	в	книгата	си	„Големите	майстори	на	модерната	
живопис“,	брой	22	от	поредицата	„Обща	история	на	живописта“,	Париж,	
1967,	изд.	Ранконтр	Лозан,	отделяйки	две	страници	и	половина	за	Паскин,	
пише:	„През	юни	1914	заминал	в	Англия	с	Ермин	Давид.	Избухнала	войната	
и,	през	септември,	се	прехвърлил	в	Съединените	щати.	През	1916	и	1917	
бил	за	дълго	време	в	Куба,	където	намножил	рисунки	и	акварели,	а	после	се	
върнал	в	Съединените	щати.	За	шестте	години,	които	прекарал	в	Новия	
свят,	ни	говорят	неизброимите	наброски,	които	донесе,	както	от	Ню	
Йорк,	където	живял	известно	време	в	Бруклин,	така	и	от	южните	щати.	
Посетил	Каролина,	Луизиана	и	Хавана,	чието	креолско	униние	ще	упражни	
в	творчеството	му	сигурно	влияние	—	казва	Пол	Моран	—	Чарлстън,	най-
вече,	го	задържал	и	го	опил	с	белите	си	дървени	къщи,	от	колониално	време,	
укрити	сред	магнолиите“.

Във	 връзка	 с	 настоящото	проучване,	 писах	 на	Аделайда	 де	Хуан,	
при	 която	 бях	 учил	 в	 Хаванския	 университет	 четири	 семестъра	
история	на	изкуството.	Тя	е	авторка	на	книги,	между	които	„Увод	към	
Куба	 —	 изобразителните	 изкуства“,	 „Темите	 в	 кубинската	живопис“	
и	множество	 студии,	 които	 £	 отреждат	 едно	 от	 челните	места	 в	
днешното	изкуствознание	на	родината	£.	Отговорът,	който	привеждам	
изцяло,	 защото	 се	 отнася	 до	Паскин,	 заедно	 с	 думите	на	Шаренсол	 и	
Карпентиеровата	хроника,	 бе	 всичко,	 до	 което	 успях	 да	 се	 добера	 за	
Паскиновите	отивания	в	Куба	преди	да	мина	през	столицата	£.

24	април	1984,	Хавана.

Уважаеми	Стоянов,

Получих	с	удоволствие	Вашето	писмо,	в	което	ми	искате	сведения	за	
Жул	Паскин.	По	една	случайност,	от	известно	време	се	интересувам	от	
този	художник:	Алехо	Карпентиер	ми	разправи	немалко	случки	от	своя	
парижки	етап,	когато	познавал	артиста;	Алехо	отговори	на	различни	
мои	запитвания,	защото	Паскин	насърчил	кубинския	живописец	и	кари-
катурист	Едуардо	Абела	по	време	на	престоя	му	в	Париж	(1927—1929),	а	
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аз	работех	върху	творчеството	на	Абела	като	карикатурист.	Когато	
бе	отпечатана	книгата	за	Абела	(„Да	се	правиш	на	глупака	на	Абела“,	
Хавана,	1978),	останаха	ми	бележки,	които	си	бях	водила	за	Паскин.	За	
нещастие,	други	издателски	задължения	ме	накараха	да	ги	прибера	в	чек-
меджето	за	близко	бъдеще.	Най-скорошната	биография	на	Паскин,която	
съм	чела,	е	от	Андре	Бей	—	„Сбогом,	Люси“,	романът	на	Паскин,		изд.	Ал-
бен	Мишел,	Париж,	1984.	Там	уточнява	посещението	на	Паскин	в	Куба	с	
жена	му,	Ермин	Давид,	през	1917.	Имало	е	едно	предварително	посещение	
на	Паскин	сам	(в	края	на	1915	или	началото	на	1916)	в	Хавана	и	Исла	де	
Пинос.	Относно	правените	тук	рисунки,	имам	сведения,	че	много	са	се	
продавали	в	Хавана.	Обаче,	както	Ви	обяснявам	по-горе,	още	не	съм	могла	
да	допълня	моето	изследване	по	тази	тема;	щом	се	сдобия	с	повече	данни,	
ще	Ви	ги	пратя.

Сърдечни	поздрави:
Аделайда	де	Хуан

Нейните	думи	водят	към	следното:	кубинският	период	на	Паскин	
е	 действително	 съвсем	непроучен	 от	 кубинци,	щом	познавачка	 като	
Де	Хуан	се	позовава	на	френски	автор,	за	да	посочи	кога	художникът	е	
бил	в	родината	£;	Карпентиер	като	източник	за	Паскин	не	е	изчерпан;	
влиянието	на	българския	творец	върху	Абела	е	важен	фактор	в	началото	
на	българо-кубинските	културни	връзки;	понеже	в	Хавана	са	се	продавали	
много	Паскинови	творби,	възможно	е	да	има	неизвестни,	невключени	в	
албуми,	които	би	трябвало	да	се	издирят;	в	Куба	съществува	интерес	към	
Паскин,	щом	изкуствоведка	от	величината	на	Де	Хуан	се	готви	да	работи	
над	него;	става	ясно,	че	той	е	ходил	и	на	втория	по	големина	остров	в	
архипелага,	Исла	де	Пинос,	прославен	от	Стивънсън	като	Острова	на	
съкровищата.

Откъде	 да	 започна	 издирването	 на	 сведения	 за	 Паскиновото	
присъствие	в	Куба,	щом	разполагах	с	много	малко	дни?	Реших	да	тръгна	
от	Карпентиер,	у	когото	за	пръв	път	бях	чел	за	отиването	на	българския	
художник	в	Хавана.	И	наистина	майсторът	отново	ме	изведе	на	диря	към	
Паскин.	В	бр.	53	от	30.12.1928	на	сп.	„Картелес“	попаднах	на	хрониката	
му	„Случки“:	„Никой	проницателен	дух,	който	е	бивал	в	Куба,	не	забравя	
лесно	нашия	остров.	Пол	Моран,	Люк	Дюртен,	Робер	Деснос,	Фернан	Грег,	
всички	писатели,	които	са	познали	светлинността	на	тропическите	ни	
нощи,	пазят	за	тях	незаличими	спомен.	И	Паскин,	прославеният	унгарски	
рисувач,	който	живял	у	нас	две	години,	излагайки	в	първия	от	салоните,	
уредени	в	Хавана	от	Дружеството	на	художници	и	ваятели,	не	се	изплъзва	
от	тоя	закон	на	привличането.

Паскин	съхранява	в	паметта	си	поредица	от	много	точни	образи	за	
нещата,	багрите,	хората.	Пее	креолски	песни,	които	чул	в	„Алхамбра“	
преди	десет	години.	И	разказва	една	случка,	която	—	необходимо	е	да	се	
каже	—	обрисува	духа	на	голям	дял	от	нашите	съотечественици.

Докато	бях	в	Хавана	—	казва	Паскин	—	гонех	типове	и	места,	които	
могат	да	интересуват	 един	художник	 заради	 своята	живописна	 сила	
и	изобразителни	възможности:	стари	кътчета	на	колониална	Хавана,	
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порутени	големи	къщи,	улични	негърчета,	мулатки,	продавачи	на	какво	
ли	не,	преселници,	хора	от	народа.	Но,	изглежда,	че	симпатията	ми	към	
тия	вдъхновяващи	теми	не	се	харесва	много	на	вашите	съотечественици.	
Порицаваха	ме	често.	И	един	ден,	в	Дружеството	на	художниците,	даже	
ми	рекоха:	„Господин	Паскин,	защо	рисувате	Вие	толкова	грозни	неща	и	
улична	паплач?	В	Хавана	има	много	красиви	неща,	които	Вие	бихте	могли	
да	рисувате.	Защо	не	направите	една	картина,	която	да	представлява	
лицевата	стена	на	Галисийския	център?“

Нещата,	които	разказва	Карпентиер,	донейде	са	вече	познати	у	нас	
от	хрониката	му	„Самоубийството	на	един	голям	артист“.	Привеждам	
обаче	целия	отнасящ	се	до	Паскин	текст,	защото	хвърля	и	нова	светлина.	
Карпентиер	отбелязва	участието	на	художника	в	първия	салон,	уреден	от	
Дружеството	на	художници	и	ваятели.	Това	е	едно	много	точно	указание.	
А	от	думите	на	Паскин	личи	какво	именно	е	рисувал	в	Хавана.	Карпентиер	
му	приписва	 унгарска	националност,	но	и	 досега	 в	Латинска	Америка,	
макар	че	се	знае	за	страната	ни	много	повече,	отколкото	тогава,	често	
българин	и	унгарец	са	бъркани	от	тамошни	хора,	имащи	дори	несъмнено	
културно	 равнище.	 Твърдението,	 че	Паскин	 излага	 в	 първия	 салон	 за	
изящни	изкуства	ме	накара	да	издиря	каталога	на	тая	изложба.	Оказа	се,	
че	неговото	име	не	фигурира,	но	пък	указанието	на	Карпентиер,	макар	
и	 погрешно,	ме	 насочи	 към	 „Отчет	на	Дружеството	на	 художници	и	
ваятели“,	с	което	Паскин	е	вече	пряко	свързан,	а	оттам	издирването	на	
каталога	на	втория	салон	бе	лесно.

В	Кубинската	национална	библиотека	„Хосе	Марти“	намерих	източ-
ници,	пряко	потвърждаващи	и	уточняващи	Паскиновото	присъствие	в	
Хавана.	Първият	е	книга,	чието	заглавие	превеждам	малко	свободно	като	
„Отчет	на	Салона	за	изящни	изкуства“,	издава	го	през	1927	Дружество-
то	на	художници	и	ваятели.	Това	е	сборник	от	116	страници,	съдържащ	
основни	документи	за	работата	на	възникналото	през	юни	1916	г.	Друже-
ство.	Името	на	съставителя	не	е	изнесено,	обаче	встъпителните	думи	
разкриват,	че	той	е	тогавашният	му	секретар	Николас	Перес	Ревентос.	
От	създаването	на	Дружеството	до	излизането	на	книгата	негов	предсе-
дател	е	Федерико	Еделман	и	Пинто,	който	дава	идеята	за	основаването	
му	и	я	осъществява.	То	се	помещава	на	ул.	„Пасео	де	Марти“,	№	44.	До	
1927	Дружеството	не	 е	 отпечатало	друг	 отчет	за	 своята	дейност.	В	
първия	документ	от	сборника	—	„Проект	за	годишния	салон	на	изящните	
изкуства“,	подписан	от	Еделман	на	16.1.1916,	четем,	че	няма	да	има	на-
гради	за	участниците	в	тия	изяви.	Салонът	се	учредява,	за	да	насърчава	
развитието	на	изящните	изкуства,	да	се	представят	пред	ценителите	
художествените	произведения	и	да	се	разпространява	естетическа	кул-
тура.	В	проекта	се	признава,	че	живописното	изкуство	има	много	малко	
възможности	за	прояви	в	страната.

От	25.2	до	26.3.1916	в	Академията	на	науките	се	провежда	Първият	
салон	за	изящни	изкуства.	Реч	държи	председателят	на	Сената	Рикардо	
Долс,	а	присъствува	и	председателят	на	Републиката	генерал	Менокал.	
Това	е	първата	изява	от	рода	си	в	Куба,	което	обяснява	големия	инте-
рес.	През	юни	същата	година,	използувайки	успеха	на	салона,	е	учредено	
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Дружество	на	художници	и	ваятели,	а	салонът	се	преименува	в	годишен	
салон	за	изящни	изкуства.	То	урежда	също	лични	и	колективни	изложби	
на	кубинци	и	чужденци,	беседи,	музикални	вечери	и	прочие.

Сборникът	включва	поименен	„Списък	на	артистите,	чиито	творби	
—	рисунка,	живопис,	скулптура	и	архитектура	—	са	били	приети	в	„Салона	
за	изящни	изкуства“.	Срещу	всяко	име	са	дадени	годините	на	участие.	На	
буква	„П“	четем:	„Паскин,	Жул,	1917“.	Указание,	че	той	не	само	пребивава	в	
Куба,	но	и	участвува	в	изложба.	„Отчет“-ът	съдържа	текстове,	отнасящи	
се	до	всеки	годишен	салон.	Ето	писаното	за	Втория	(стр.	10	—	11),	което	
предлагам	в	целия	му	 вид,	 защото	позволява	да	 възстановим	отчасти	
обстановката,	сред	която	един	български	художник	излага	за	пръв	път	
в	Куба.	И	защото	предоставя	сведения,	с	които	може	да	се	издирят	още	
подробности	за	Паскин	в	Куба.

Втори	салон	за	изящни	изкуства
1917

Пълният	успех,	постигнат	от	„Първи	салон	за	изящни	изкуства“,	
послужи	да	насърчи	уреждането	на	втория,	който	вече	не	беше	опит,	а	една	
красива	действителност	за	развитието	и	възхода	на	изобразителните	
изкуства	в	Куба.

Артистите,	 които	 спонтанно	 се	 стекоха	 в	този	 салон,	 почти	
удвоиха	броя	на	представените	в	предишния	и	стана	нужда	комисията,	
натоварена	с	допускането	на	творбите,	да	се	придържа	в	преценките	си	
към	едно	по-строго	мерило	поради	изпратеното	 голямо	количество,	 за	
което	нямаше	материално	място,	където	да	бъдат	изложени.

Това	от	само	себе	си	разкрива	въодушевлението,	което	пробудиха	у	
артистите	тези	годишни	изложби,	без	да	броим	качеството	на	произве-
денията,	във	всяко	отношение	превъзхождащо	тия	от	първия	салон.

Бе	открит,	както	предишния,	в	сградата	на	Академията	на	науките,	
на	 3	 януари,	 и	 бе	 председателствувано	тържественото	 събрание	 от	
генерал	Марио	Г.	Менокал,	Председател	на	републиката,	заедно	с	когото	
бяха	господата	Гонсало	Аростеги,	секретар	на	общественото	образование	
и	изящните	изкуства,	Себастиан	Хелберт,	Еразмо	Регуейферос,	Андрес	
Сегура	Кабрера	и	Федерико	Еделман.

Реч	при	откриването	произнесе	г-н	Еразмо	Регуейферос,	републикански	
сенатор.

Както	в	предишния	салон,	минаха	пред	картините	и	скулптурите	
властите,	многобройна	публика	и	ученици,	които	с	учителите	си	бяха	
нарочно	поканени	и	им	бяха	отредени	специални	часове,	за	да	го	посетят.

В	него	участвуваха	53	артисти,	които	представиха	178	оригинални	
картини,	 20	 рисунки	 и	 карикатури,	 13	 строителни	 проекта	 и	 15	
скулптури.

На	22	февруари	бе	закрит	салонът	без	уреждане	на	никакво	празненство	
поради	ненормалното	положение,	което	по	политически	причини	изживява	
страната.

Следователно,	Жул	Паскин	е	участвувал	във	Втория	годишен	салон	за	
изящни	изкуства,	проведен	от	3	януари	до	22	февруари	1917	в	Академията	
на	науките	и	негови	работи	не	 са	 били	наградени,	нито	продадени	на	
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изложбата.	В	„Отчет“-а	се	казва,	че	през	1916	и	1917	освен	тия	салони	
дружеството	не	е	устройвало	други	изложби.	Сиреч,	при	тогавашните	
кубински	условия	Паскин	не	ще	да	 е	 имал	 лична	изложба,	нито	пък	ще	
да	е	участвувал	в	друга	колективна.	Вторият	годишен	салон	за	изящни	
изкуства	ще	 да	 е	 бил	 единствената	 възможност	Паскин	 да	 излага	 в	
Куба.	Имайки	пред	вид,	че	това	е	втората	изява	там	по	рода	си,	а	също	
и	 вниманието,	 с	 което	 е	 оградена	 от	правителството	 (ще	 видим	по-
нататък,	че	същото	важи	и	за	печата)	става	ясно,	че	Паскин	е	спомогнал	
за	 успеха	 да	 се	 организират	усилията	на	 кубинските	артисти,	 да	 се	
тласне	напред	 художественият	живот	на	Острова.	Други	 две	прояви,	
залегнали	в	 „Отчет“-а,	навеждат	на	мисълта,	 че	 биха	могли	да	бъдат	
свързани	и	с	Паскин.	На	18	юни	1923	литературният	критик	и	известен	
културоносител	 Хорхе	Маняч	 говори	 на	тема	 „Модерната	 френска	
живопис“	 и	 е	 възможно	 да	 е	 засегнал	Паскиновото	творчесто,	 вече	
широко	утвърдено,	а	и	свързано	с	Куба.	На	стр.	72	четем	за	друга	сходна	
възможност	през	 1927:	 „Вечер.	При	 откриването	на	изложба	 с	 работи	
на	артистите	Флуке	и	Ривера,	вечерта	на	21	юли,		бе	изнесена	беседа	за	
изкуството,	уредена	от	„Ревиста	1927“	и	в	която	фигурираха	д-р	Хорхе	
Маняч	и	д-р	Баралт	А.	Младши	и	г-н	Алехо	Карпентиер“.	Поради	липса	на	
време	тия	две	възможности	останаха	непроверени.

Каталогът	е	озаглавен	„Салон	за	изящни	изкуства	1917“	и	представлява	
брошура	 с	 12	 неномерирани	 страници	 в	 сини	 корици.	 Включва	 всички	
участници	 по	 раздели	 (живопис,	 рисунки	 и	 карикатури,	 строителни	
чертежи,	 скулптура),	 а	 също	 и	 азбучен	 показалец	 на	 участниците	 в	
първите	два	раздела.	Разделът	за	рисунки	и	карикатури	е	на	стр.	7.	Тук	
името	Хулио	Паскин	фигурира	шест	пъти,	което	означава,	че	той	излага	
шест	 свои	 работи,	 заведени	 под	 номерата	 180,	 181,	 183,	 184,	 185,	 186.	
Изключвайки	втората,	срещу	всяка	една	от	тях	стои	в	скоби	името	на	
страната,	която	Паскин	представя:	България.	Две	от	рисунките	носят	
названия:	№	180	е	„Хавански	парк“,	№	181	—	„Хавански	бележки“.	№	183	е	
обозначен	като	„Рисунка“,	а	останалите	три	нямат	имена.	Ермин	Давид	
участвува	с	две	неща.	Освен	Паскин	и	Давид,	другите	чужденци	в	изложбата	
са	Марио	Кориери,	Доменико	Бони	(Италия),	М.	Паскуал,	Мойсес	Уерта,	А.	
Родригес	дел	Виляр	(Испания),	Йозеф	Капфенбергер,	всички	те	скулптори.	
Името	на	Паскин	тоя	път	е	изписано	по	френски	—	Жул	и	номерата	и	
в	 азбучния	указател	 в	 края	на	каталога.	Каталогът	е	неопровержимо	
доказателство,	че	Паскин	е	живял,	работил	и	излагал	в	Куба.

Има	противоречия	относно	деня,	в	който	е	бил	открит	салонът.	Ако	
според	„Отчет“-а	това	е	станало	на	3	януари,	то	според	печата	датата	е	
12	януари.	Последната	е	посочена	от	най-влиятелния	тогавашен	вестник	
в	страната	„Ел	Диарио	де	ла	марина“	и	от	списание	„Арте“.	Вестникът	
в	броевете	си	от	12	до	25	януари	1917	(с	изключения	на	20	и	21)	отразява	
много	широко	събитието	с	материали,	подписани	с	Граф	Костя	(псевдоним	
на	Естебан	Валдерама).	Той	посвещава	по	една	статия	за	ония	артисти,	
които	на	времето	са	смятани	за	най-добрите	в	Хавана:	Рафаел	Лильо,	
Аурелио	Мелеро,	Мануел	Вега,	Адриана	Билини,	Елвира	Мартинес,	Гонсалес	
де	ла	Пеня,	Мойсес	Уерта,	Леополдо	Романяч.	Никъде	обаче	не	се	споменава	
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името	на	Паскин,	което	предполага,	че	вниманието	на	критиката	е	било	
обърнато	не	към	него,	че	неговите	произведения	са	минали	встрани	от	
нея,	може	би	защото	се	е	представил	само	в	„малкия“	жанр,	рисунковия,	а	
критиката	се	е	интересувала	от	по-„тежкия“,	живописъчния.	Сп.	„Арте“	
в	бр.	51	от	21.1	потвърждава	с	кратка	бележка	на	първа	страница,	че	
салонът	е	бил	открит	на	12-ти.	Следват	седем	репродукции	на	показани	
творби	и	снимка	от	откриването	на	изложбата.	Сп.	„Графико“	(бр.	203	
от	27.1)	отпечатва	десет	репродукции	и	кратки	бележки.

Седмичното	 списание	 „Боемия“,	 основано	 през	 1910	 и	 излизащо	
досега,	в	книжка	4	(28	януари	1917)	отразява	също	нашироко	салона:	от	
38	страници	в	броя	шест	са	посветени	на	него.	Единствено	тук	срещнах	
името	на	Паскин	 като	изложител	 в	 салона.	Материалът	е	 озаглавен	
„Националният	 салон	 за	 изящни	изкуства	 (Впечатления	и	 коментари	
от	Рохер	де	Лаурия)“	и	редом	с	текста	има	десет	черно-бели	и	12	цветни	
репродукции,	заемащи	цели	страници,	и	снимка	на	Ф.	Еделман.	На	стр.	
11,	към	края	на	публикацията,	след	раздела	за	живопис,	привлякъл	главно	
вниманието	на	автора,	той	 говори	накратко	и	 за	раздела	 с	рисунки	и	
карикатури:	„Пак	там	видяхме	много	красиви	рисунки	от	Хулио	Писини,	
Ермин	Л.	Давид	и	една	карикатура	от	Е.	Сото“.	Макар	и	поиталианчено,	
няма	никакво	съмнение,	че	това	е	художникът	от	Видин,	защото	обичайно	
е	на	испански	Жул	да	се	предава	като	Хулио,	така	е	отбелязано	и	в	каталога	
на	изложбата,	а	фамилното	име	на	испански	е	Piscini,	сиреч	това	sc	го	
приближава	към	правилното	френско	изписване.	А	обстоятелството,	че	
Хулио	Писини	върви	редом	с	Ермин	Давид,	отстранява	всякакви	колебания	
относно	самоличността	му.	Същото	списание	в	другия	си	брой,	№	9	от	
4	март,	повторно	отразява	изложбата,	този	път	с	надслов	„За	салона	за	
изящни	изкуства“	от	Гилермо	де	Санс,	който	не	казва	нищо	за	Паскин,	но	
го	упоменавам,	защото	издирването	на	сведения	за	българския	художник	
в	Куба	е	прекалено	далеч	от	приключване	и	всяко	лице,	имало	възможност	
да	 общува	 с	Паскин	 на	Острова	 или	 с	тогавашното	му	творчество,	
представлява	интерес	като	вероятна	податка,	изискваща	обаче	проверка.

С	надслов	„Абела“	списание	„Народ	и	култура“	(„Пуебло	и	култура“),	
кн.	22	от	април	1964,	помества	текст	на	Алехо	Карпентиер,	заемащ	една	
страница.	Подзаглавието		„Ретроспективна	изложба,	галерия	„Хавана“,	
3	март	—	12	април“	и	пояснението	„Слово	към	каталога	на	изложбата“	
показват,	че	става	дума	за	препечатка	от	каталога,	издаден	по	случай	
изложбата	на	Абела.	Големият	изкуствовед	само	веднъж	споменава	Пас-
кин,	но	в	замяна	целият	негов	текст	очертава	мястото	на	кубинския	
художник	в	родното	му	изкуство,	а	оттам	позволява	на	направим	изводи	
за	важността	на	влиянието,	което	българинът	упражнява	върху	него.

АБЕЛА
Ретроспективна	изложба,	галерия	„Хавана“,	3	март		—	12	април

„Днес	е	винаги	все	още“	—	Мачадо
Да	се	произнесе	името	на	Абела	означава	да	обобщим,	в	пределите	

на	пет	 букви,	 цялата	история	на	 съвременната	кубинска	живопис	 с	
нейните	находки	и	 утвърждавания.	На	артиста	 се	падна	 да	 започне	
своята	работа	в	неблагоприятна	 епоха,	 когато	у	нас	 все	 още	не	 се	 бе	
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утвърдило	пълноценно	онова,	което	някой	нарече	„борба	на	раждащата	
се	форма	срещу	неизменимата	форма“.	Всичко	тук	беше	непоместимо	—	
прекалено	непоместимо	в	една	живопис	с	изключително	лоши	пейзажи	и	
още	по-лоши	портрети	—	единствената	от	нашата	буржоазия	вдъхно-
вявана	било	от	салона	на	френските	артисти,	било	от	на	мадридската	
„Ла	Естафета“.	Така	че	Едуардо	Абела	даже	в	своята	повече	или	по-малко	
импресионистична	 епоха,	може	да	 бъде	 смятан	 за	 един	изключителен	
предшественик.	Неговите	виждания	за	хавански	покриви	и	тераси-покриви,	
които	възхищаваха	в	Париж	поета	Робер	Деснос,	бяха	други	от	многото	
утвърждавания	на	един	нов	начин	за	съзерцаване	на	нашата	действител-
ност,	от	ранните	дни	на	годините	около	двадесет	и	четвърта.	Но	това	
не	беше	всичко:	живеейки	в	Париж,	„Авеню	дю	Мен“,	64,		в	една	сутрин	със	
зимна	светлина	избухна,	в	неговата	хотелска	стая,	една	окончателна	
„Компарса“.	И	казвам	„избухна“,	защото	малцината,	които	бяха	тогава	
повикани	да	видят	платното,	имаха	впечатлението	за	едно	избухване,	
за	развихряне,	станало	в	кубинската	живопис.	Онова	—	по	Кандински	от	
първата	епоха	—	 с	трептящите	 си	фенери,	 с	танцовите	 си	движения,	
изразено	 в	петна,	 беше	факт,	 който	издълбоко	 ги	 засягаше	и	така	 го	
разбираше	Паскин,	големият	българин,	минал	през	Хавана,	приятел	на	
Абела...	 (...)	За	нас,	Едуардо	Абела	е	днес,	винаги,	все	още,	живописецът,	
който	почувствува	нашите	действителности	дълбоко	преди	другите	и	
който	може	би	продължава	да	ги	чувствува	с	предзнанийната	ръка	на	
артист,	владеещ	своите	ритми	и	своята	техника.

С	 други	 думи,	 посредством	 Абела,	 върху	 когото	 влияе,	 Паскин	
допринася	 за	първото	осъвременяване	на	кубинската	живопис.	Оказва	
се,	 че	 същият	този	Карпентиеров	текст	е	излязъл	 в	България	 година	
след	появата	му	в	„Народ	и	култура“,	помества	го,	както	бе	установено	
от	Виолета	Миланова,	 в.	 „Литературен	фронт“	на	 25.3.1965	по	 случай	
тукашна	седмица	на	кубинската	култура.	Някой	се	е	сетил	да	подбере	
именно	този	материал	като	връзка	между	двата	народа,	обаче	сигналът	
е	останал	непоет,	неоползотворен.		

Хорхе	Ригол	(1910),	самоук,	който	печата	рисунки	в	от	четиринадесет-
годишна	възраст	и	по-късно	излага	в	Китай,	СССР,	ГДР,	Мексико,	САЩ,	
илюстрира	книги,	списания,	вестници,	работи	в	Националния	музей	за	
изящни	изкуства,	директор	е	на	Националното	училище	за	изобразителни	
изкуства,	изкуствовед	и	преподавател,		посвещава	почти	цяла	една	глава,	
последната,	от	книгата	си	„Бележки	за	живописта	и	гравюрата	в	Куба“	
на	Паскин:

ОТ	ХIХ	КЪМ	ХХ	ВЕК
Край	на	академичната	приемственост

В	 безличното	 редуване	на	 салони	на	изящните	изкуства,	тоя	 от	
1917	се	появява	с	особена	отчетливост:	между	стотиците	произведения,	
фигуриращи	в	каталога,	натъкваме	се	в	раздела	за	рисунки	и	карикатури,	
примесени	с	тия	на	Рафаел	Бланко,	Армандо	Марибона,	Педро	Валер	и	
други,	работи	на	чуждестранните	артисти	Ермин	Давид	и	Жул	Паскин.	
Как	ли	е	приела	тогавашна	Хавана	рисунките	върху	кубински	теми	на	
българския	художник	от	Парижката	школа,	който,	изхвърлен	от	Първата	
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световна	война	върху	американските	брегове,	посещавал	нашия	Остров?	
Кои	са	дружили	с	него?	Какъв	е	бил	престоят	му	у	нас?	Жул	Паскин	се	
е	 бил	родил	Жул	Пинкас	 във	Видин,	България,	на	31	март	1885,	 син	на	
испански	 евреин	и	майка	полуиталианка,	полусръбкиня.	 Започнал	 от	
юноша	вихрен	и	 скитнически	живот,	който	 го	 отвел	да	 се	установи	в	
Париж,	двадесетгодишен.	Нестабилен,	свръхчувствителен,	невротичен,	
бил	обаче	неуморим	труженик.	Когато	избухва	през	1914	Първата	световна	
война,	вече	е	значителен	живописец	и	изключителен	рисувач.	Заселва	се	
в	Съединените	щати	през	Лондон.	Южните	щати	и	карибските	острови	
с	черното	си	население	тутакси	го	запленяват.	Пътува	до	Куба	няколко	
пъти,	придружаван	от	съпругата	си	Ермин	Давид.

Резултат	 от	 допирите	му	 с	 нашия	Остров	 е	 „Книга	 с	 кубински	
бележки“	(1914	—	1920),	която	съдържа	166	акварела	и	рисунки,	осъществени	
тук,	 някои	 от	които	 сетне	ще	пренесе	 върху	платното.	Този	 „Кюбан	
скеч	бук“	се	пази	в	нюйоркския	Музей	за	модерно	изкуство	като	дарение	
от	госпожа		Джон	Д.	Рокфелер.	Тоя	музей,	който	спечели	толкова	много	
в	политическо	отношение	от	имената	на	кубинските	художници	през	
Първата	 световна	 война,	 спокойно	 би	могъл	 да	 се	 отблагодари,	 като	
позволи	 възпроизвеждането	 на	тия	Паскинови	 бележки	 за	Куба.	 Ала	
нюйоркският	Музей	 за	модерно	изкуство	 е	 повече	 капиталистическа	
институция,	отколкото	музей	на	изкуството.

...	Един	малък	акварел	от	този	период,	седем	и	половина	на	9	дюйма	е	
(пише	един	от	неговите	биографи	Хоръс	Бродски)	едно	чудо	от	движение	и	
наблюдателност.	Казва	се	„Хаванското	пристанище“	и	виждаме	на	преден	
план	хамали,	от	кораб		разтоварващи	варели.	Водата,	развълнувана,	се	
пени.	Всичко	е	вятър	и	живот,	кораби	отплават	и	други	съдове	се	движат	
насам-натам	из	пристанището	и	всички	хора	и	всички	неща	са	в	действие	
и	художникът	е	отбелязал	всичко	по	начин	крайно	одухотворен.

Паскин	наблюдава	с	проницателните	си,	взиращи	се,	откриващи	очи	
всеки	ъгъл,	всеки	пейзаж	из	покрайнините	на	градчетата,	всяка	сцена,	
всеки	тип.	И	неговият	бърз,	 режещ	рисунък,	 с	 крайна	пластичност	и	
изразителна	мощ,	заковава	със	същиностен	краснопис	характерите	на	
сюжета.

Върнал	се	в	Европа	през	1922,	живее	своите	последни	години	в	същия	
въртеж	от	прахосничество	и	 безреда,	местейки	 се	постоянно	 от	 едно	
място	на	друго.	Постигнал	успех,	ала	не	и	покой.	И	турил	край	на	живота	
си	на	5	юни	1930.	Когато	посетил	Куба,	вече	сполучвал	като	художник	и	
изобразителното	свидетелство	 за	неговите	похождения	из	Ню	Орлиънс,	
Чарлстън	и	Хавана	е	считано	за	едно	от	най-добрите	моменти	на	делото	
му,	 редом	 с	неговите	 опаловоцветни	 голи	и	мекушави	тела.	Паскин	 е	
упражнил	видимо	влияние	в	рисунката	на	Едуардо	Абела.	Тази	точка	и	
всичко	отнасящо	се	до	пребиваванията	му	в	Хавана,	както	и	отраженията	
на	тия	пребивавания	в	неговата	живопис,	са	непроучени.	Знам,	че	нещо	
такова	подготвяше	Хуан	Маринело,	когато	смъртта	ни	лиши	от	неговия	
живот	и	образцовата	му	книжнина.	От	своя	страна	Алехо	Карпентиер	на	
следващия	месец	подир	Паскиновото	самоубийство	изпрати	в	„Картелес“,	
от	Париж,	 една	 хроника,	 в	 която	 очертавайки	 силуета	на	артиста,	
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посочваше	някои	допири	с	Куба	и	кубинското.	„Трябва	да	пътувам	(разправя	
Карпентиер,	 че	му	казвал	Паскин	малко	преди	 смъртта	си).	Искам	да	
напусна	цялата	тая	хвалебствена	среда,	която	ме	дави.	Другата	година	
ще	отида	в	Куба,	чието	слънце	ми	остави	нетленен	спомен	И	добавя:	

Паскин	помнеше	Куба	 с	 нежност.	 Говореше	 един	 съвсем	нашенски	
испански.	Пееше	 стари	креолски	песни	 от	Анкерман,	 които	 бил	 чул	 в	
„Алхамбра“	преди	повече	от	петнайсет	години	(...)

В	 някои	 дни,	 когато	 Паскин	 скучаеше	 прекалено	 в	 самотата	
на	 студиото	 си,	 прескачаше	 до	 дома,	 без	 предварителна	 уговорка	 и,	
разчиствайки	 една	маса,	 почваше	 да	 нахвърля	тропически	 рисунки,	
пълни	с	прелестна	фантазия.	Благодарение	на	тия	прищевки,	пазя	една	
поредица	„Кубински	селяни“,	възкресени	от	Паскин	с	рядка	точност	в	
парижката	мъгла	(...)	Друг	път	(продължава	Алехо	Карпентиер)	разказах	
една	случка	с	Паскин,	отнасяща	се	до	неговата	работа	на	живописец,	
извършена	в	Хавана	(...)	Историята	е	толкова	хубава,	като	снимка	на	
нечия	мисловност,	че	не	мога	да	устоя	на	изкушението	да	я	разправя	
отново.

По	време	на	престоя	си	в	Куба,	Паскин	—	естествено	—	се	отдавал	
да	лови	народни	типове	из	улиците	и	в	полето.	Нарисувал	„селянина	и	
годеницата	му“	с	остър	хумор,	продавачи,	перачи,	улични	негърчета	(...)	
Но	едни	местен	художник,	който	все	още	фигурира	в	нашите	академични	
кръгове,	 не	 успявал	 да	 си	 обясни	това	Паскиново	предпочитание	 към	
истинното.	Един	ден	му	рекъл:

—	Защо	се	хващате,	Вие,	господин	Паскин,	да	рисувате	тия	типове,	
които	 злепоставят	нашата	култура?	 (...)	 Току-що	построиха	Галиси-
йския	център	(...)	Защо	не	направите	една	картина,	която	да	предста-
влява	Централния	парк,	като	поставите	във	фона	лицевата	страна	на	
красивата	сграда?

По-горе	посочих	влиянието	на	Паскин	върху	рисунък	на	Едуардо	Абела.	
В	упомената	хроника	Карпентиер	предава	отношенията	на	българина	
с	кубинския	художник.

„Паскин	обикновено	правеше	големи	възхвали	за	живописта	на	нашия	
Абела	 (казва	Алехо	Карпентиер).	Понякога	 го	удряше	на	 гуляй	 в	негова	
компания,	за	да	има	удоволствието	„да	говори	по	нашенски“	(...)	и,	преце-
нявайки	изкуството	на	кубинския	художник,	ми	казваше:	„Той	е	живописец	
в	цялата	сила	на	понятието,	почти	бих	казал,	че	е	прекалено	живописец.	
Когато	греши,	греши	от	прекаленост	(...)	Стига	дотам,	че	се	перчи	с	тех-
никата	(...)	А	големите	опасности	за	живописта	са	в	декоративността	
и	излишък	на	занаята	(...)	Живописта	на	Абела	не	е	декоративна		—	за	
щастие		—	но	понякога	е	прекалено	мъдра.	Обаче	художникът	е	много	добре	
насочен	и	в	очакване	на	творчеството,	което	не	ще	закъснее,	да	ни	даде,	
е	имал	вече	някои	първостепенни	сполуки	(...)

Тук	свършва	отнасящото	се	за	Паскин.	Но	това	е	предпоследната	
страница	в	книгата,	останалото	са	приложения.	И	не	би	било	пресилено	
да	се	каже,	че	трудът	на	Хорхе	Ригол	свършва	с	българския	майстор.	И	че	
кубинската	живопис	в	лицето	на	Едуардо	Абела	и	под	прякото	въздействие	
на	Паскин	се	отърсва	от	академизма	на	ХIХ	век.
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Още	една	преценка	на	кубински	изкуствовед	подчертава	значението	
на	Паскин	 за	 осъвременяване	 на	 кубинската	живопис.	 Рамон	Васкес	 в	
каталога	за	Абелова	изложба,	уредена	през	юли	1979	в	хаванския	Музей	за	
изящни	изкуства,	започва	своето	представяне	така:

ЕДУАРДО		АБЕЛА	(1898—1965)
През	 декември	 1928	 —	 вече	преди	петдесет	 години	—	Едуардо	Абела	

излага	в	парижката	галерия	Зак	една	важна	група	маслени	картини	и	
рисунки,	които	бележат	не	само	неговия	действително	важен	момент,	
но	и	също	така	един	жалон	с	изключително	значение	за	възникването	на	
модерната	кубинска	живопис.

Пръв	 значителен	момент	 в	творчеството	му,	 защото	 в	 дейст-
вителност	 въпреки	 дългия	 академичен	 преход	 (бил	 се	 е	 записал	 в	
Академията	„Сан	Алехандро“	през	1911,	на	22	години),	престоя	в	Испания	
и	краткия	си	импресионистичен	етап	—	заради	който	Алехо	Карпентиер	
го	смята	за	„изключителен	предшественик“	—	истината	е,	че	нищо	от	
осъщественото	до	този	момент	не	го	е	наредило,	по	толкова	решителен	
начин,	между	истинските	основоположници	на	новото	изкуство	в	Куба.

Най-важните	критици	на	Абела	са	определили	координатите,	в	които	
се	разполага	тая	живопис.	Говорило	се	е	настойчиво	за	влиянието,	което	е	
упражнил	сюрреализмът	върху	кубинеца,	споменава	го	Карпентиер,	когато	
намеква	за	обстановката	на	тайнственост,	сред	която	изпъкват	някои	
цветни	ноти.	И	също	тъй,	в	някои	случаи,	на	личности,	което	напомня	
наивната	бароковост,	натрупваща	се	по	литографиите	на	кутиите	за	
кубински	пури.	Абела	от	своя	страна	е	уточнил:

„Изучавайки	дадаизма,	който	привличаше	вниманието	ми	с	разби-
рането	си	за	свободата,	исках	да	опитам	непринудено	в	самия	мен	и	да	
видя	какво	ще	излезе.	И	тогава	възникна	селската	колиба,	селската	нощ,	
селянинът“.

Ала	не	е	установил	точната	тежест,	която	има	в	творчеството	на	
кубинеца	живопистта	на	неговия	приятел	Жул	Паскин.	Пребиваванията	
на	българския	артист	в	Куба	(1914—1920)	и	неговото	участие	в	Салона	за	
изящни	изкуства	от	1917,	с	прекрасни	скици	за	Острова,	е	трябвало	да	
са	пробудили	голям	отзвук	в	нашата	среда	и	да	са	подсказали	един	от	
възможните	пътища	за	следване.	Но	по	него	време	уроците	на	великия	
българин,	 любител	 на	 Карибието,	 са	минали	 изцяло	 незабелязани.	
Повторната	среща	на	Абела	и	Паскин	в	Париж	през	1927	е	била	очевидно	
решителна	в	новата	живопис	на	кубинеца.	Не	става	дума,	естествено,	да	
се	установи	една	механична	зависимост	на	единия	спрямо	другия,	понеже	
разликите	са	толкова	очебийни,	колкото	и	сходствата	и	най-вече	защото	
онова,	което	у	Паскин	е	било	в	края	на	краищата	омая	и	симпатия	към	
един	привличащ,	но	чужд	и	екзотичен	свят,	у	кубинеца	е	било	улавяното	
на	една	родна	действителност	и	едно	усилие,	врязано	в	едно	културно	
явление	с	най-широк	национален	отзвук.

В	разговор	по	телефона	Ригол	ми	потвърди,	че	Маринело	готвел	книга	
за	Паскин	и	добави,	че	в	Музея	„Маринело“	имало	творба	от	българския	
художник.	Хуан	Маринело	(1898—1977)	е	виден	представител	на	кубинската	
литературна	мисъл,	есеист,	критик,	изкуствовед,	публицист,	политически	



92 ÏËÀÌÚÊ

деец,	 член	на	ЦК	на	Кубинската	комунистическа	партия,	 носител	на	
Ленинска	награда	за	мир,	посланик	в	ЮНЕСКО.	

Наистина	в	къщата	музей	„Хуан	Маринело“,	ул.	„Лома“,	684,	квартал	
Нуево	Ведадо,	Хавана,	 се	пазят	редица	материали,	 свързани	 с	Паскин.	
Всички	те	свидетелстват,	че	кубинският	интелектуалец	живо	е	следил	
творчеството	на	именития	видинчанин	и	 е	подготвял	издаването	на	
кубинските	му	работи.	За	съжаление,	липсата	на	време	попречи	да	издиря	
повече	неща,	макар	че	и	това,	до	което	се	добрах,	е	едно	добро	начало.	
Впрочем,	за	Паскинова	творба	в	дома	уредничката	нищо	не	знаеше.

Сред	материалите	 за	Паскин	 в	музея	 на	 първо	място	 са	 четири	
книги	на	френски,	испански,	английски.	Всички	те	биха	били	полезни	при	
изследване	кубинските	пребивавания	на	художника.	Първата	е	„Паскин“	
от	Гастон	Диел,	изд.	А.	Фламарион,	1968,	Париж.	Тя	е	поредното	заглавие	
от	 поредицата	 „Майсторите	 на	модерната	живопис“.	 Авторското	
посвещение	красноречиво	онагледява,	че	кубинският	изкуствовед	е	хранел	
трайни	интереси	към	Паскин:	 „С	ярко	уважение	към	Маринело,	верния	
почитател	на	Паскин	и	с	цялото	внимание	и	приятелство	на	(подпис,	не	
се	чете).	14.1.1969“.	Книгата	съдържа	и	четири	Паскинови	произведения,	
свързани	с	кубинския	му	период:	„В	Куба“,	акварел,	11х27	см.,	Пърл	галерис,	
Ню	Йорк	(стр.	18);	„Кубински	конник“,	1917,	маслени	бои,	45х40	см,	сбирка	
„Г-жа	Самюъл	Джоузефович“,	Ню	Йорк	(стр.	32);	„Църква	в	Куба“,	акварел,	
19х26	см;	сбирка	„Белие“;	Париж;	„Кубинец“,	акварел,	13х16	см,	пак	там,	
(стр.	46).

В	тази	книга	срещаме	оскъдни,	ала	ценни	сведения	относно	Паскин	
и	Латинска	Америка.	„Отива	за	пръв	път	сам	в	Куба,	по-късно	се	връща	
с	нея	(Ермин	Давид	—	б.	м.,	Р.	С.),	но	той	понася	твърде	малко	горещина-
та,	която	ги	смазва.	Пребивава	също	в	Тексас	и	един	ден	на	1919	отива	
до	Ел	Пасо,	откъдето	ще	донесе	платното	„Старият	мексиканец“,	едно	
от	най-хубавите,	които	изобщо	е	рисувал.	Този	втори	етап	от	неговото	
съществуване	е	действително	един	от	най-плодотворните	в	развитие-
то	на	творчеството	му	(...).	През	последните	години	от	неговия	престой	
в	Съединените	щати	той	стига	до	най-свободните,	ала	най-цялостни	
осъществявания	като	„Кубинско	семейство“,	„Кубински	конник“,	особено	
„Цветя“,	„Креолско	гостоприемство“	—	по-стара	голяма	композиция,	която	
ще	бъде	купена	от	Барнс,	или	„Старият	мексиканец“,	и	двете	изложени	
при	завръщането	му,	с	Независимите,	в	1921.	В	тази	майсторска	поре-
дица	често	успява	да	съчетае	една	прекрасна	светлина	със	силата	на	
ударението,	грижата	за	изграждането,	играта	на	цветните	преливания,	
чиято	тънкост	и	чувствителност	са	близки	до	Сезановите.	Едновременно,	
използвайки	своята	самотност,	той	се	хваща	да	вае	находчиво	от	едно	
сравнително	лесно	за	обработка	кубинско	дърво	малки	скулптури,	които	
скоро	ще	унищожи	също	в	по-голямата	си	част.	Единствените	запазени	
днес	са	три	в	парижкия	Музей	за	модерно	изкуство,	една	нискорелефна	в	
Йерусалимския	музей	Безалел	издават,	че	неговият	изобретателен	гений	е	
можел	да	се	измери	без	трудности	с	всички	техники	и	всички	материали.	
По-сетне	той	ще	извае	едно	женско	тяло	в	гипс“.

Най-важното	 в	 откъса	 е,	 че	Паскин,	 прекосявайки	целия	Тексас	 с	
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неговото	многолюдно	мексиканско	 население,	 стига	 чак	 до	 граничния	
град	Ел	Пасо	и	нарисува	„Старият	мексиканец“,	с	което	става	първият	
наш	художник,	засегнал	мексикански	теми.	А	както	уверява	Диел,	тази	
негова	картина	е	една	от	най-добрите.	Латиноамериканските	работи	на	
Паскин	не	са	нещо	в	купа,	а	заемат	достойно	място	в	делото	на	големия	
художник.	Налице	е	и	податката,	че	може	би	кубинският	престой	го	е	
подтикнал	и	към	ваятелство.

Втората	книга	за	Паскин	в	Маринеловата	библиотека	е	„Жул	Паскин	—	
карибски	бележник“,	1964,	увод	от	Джон	Палмър	Лийпър,	изд.	Мариан	Куглер	
Мак,	Ней	Арт	Инститют,	Юнивърсити	оф	Тексас	Прес,	Сан	Антонио,	
Остин.	От	тия	страници	ще	обърнем	внимание	на	следното:	„След	ня-
колко	месеца,	вероятно	за	да	се	измъкне	от	нюйоркската	зима,	тръгнал	
в	първото	от	своите	пътувания	из	юга	на	САЩ.	Накрая	посетил	Северна	
и	Южна	Каролина,	Флорида,	пътувал	надолу	по	реката	Мисисипи	на	ко-
раб	с	колела,	слушал	джаз	при	Поуп	Харт	в	Ню	Орлиънс,	посетил	Куба,	
прекосил	Тексас	до	Ел	Пасо	и	навярно	влязъл	в	Мексико“.	Джон	Палмър	не	
само	потвърждава	допира	на	Паскин	с	мексиканци	в	Тексас	и	Ел	Пасо,	но	
даже	изказва	предположението,	че	той	е	бил	и	в	родината	на	ацтеките.	
Впрочем	за	ненаситен	пътешественик	като	него	по-скоро	би	било	чудно	
обратното:	да	стигне	до	границата	с	такава	необичайна	страна	и	поне	
да	не	надникне	в	нея,	още	повече	щом	говори	езика	£.

Третата	 книга	 за	 нашия	 художник	 е	 пак	френска	 —	 „Паскин“	 от	
Андре	 Барно,	 с	 предговор	 от	Мак	Орлан,	 изд	 Андре	Соре,	 Едисион	 дю	
ливър,	Париж,	 1954.	 Тук	 се	 натъкваме	между	 другото	 на	 любопитни	
подробности	за	Паскиновия	род:	„Семейството,	напускайки	Испания	през	
ХVI	век,	се	разделя	на	многобройни	клонове.	Първият	се	установява	във	
Франция,	в	Бордо,	под	името	Спинас,	друг	стига	до	Холандия	и	запазва	
името	Пинас.	Твърдят,	че	един	Пинас	бил	от	учителите	на	Рембранд“.	
Две	упоменавания	в	тая	монография	ще	използувам:	„Ето	страната	на	
негрите,	страната	на	юга.	Куба	с	баровете	си,	с	дюкяните	си,	колите	
си	и	всичко	онова,	в	тамошната	пищна	растителност“.	Най-ценното	за	
предмета	на	тази	статия	е	обстоятелството,	че	Андре	Барно	е	изрично	
ясен:	Паскин	е	посетил	и	Мексико:	„Той	пътува	много.	Ермин	ни	е	раз-
правяла	как	често	приготвял	тръгванията	си	в	голяма	тайна.	Чак	кога	
потеглел	влакът,	след	като	били	напуснали	Ню	Йорк,	тогава	показвал	
билетите	и	казвал	къде	отивали.	Така	те	посетили	също	Флорида,	Южна	
Каролина,	 Тексас,	Мексико“.	Понеже	 авторът	предава	 изреченото	 от	
самата	Ермин,	Паскиновата	спътничка	в	ония	обиколки,	не	може	да	има	
колебание	относно	истинността	на	думите	£:	Паскин	е	първият	български	
художник,	посетил	Мексико	и	рисувал	на	мексикански	теми.

Сред	четирите	книги	за	Паскин	в	музея	най-голяма	изненада	за	мен	бе	
озаглавената	„Жул	Паскин“	от	Луис	Сеоане,	изд.	Посейдон,	Буенос	Айрес,	
1944,	съдържаща	33	страници,	също	43	черно-бели,	2	цветни	репродукции	
и	2	снимки	на	художника.	Фактът,	че	за	пръв	път		латиноамерикански	
изкуствовед	посвещава	книга	на	българин,	£	придава	особена	стойност	за	
нас.	Ако	на	Паскин	са	отредени	доста	книги,	предимно	във	Франция	и	САЩ,	
то	се	оказва,	че	и	латиноамериканец	е	написал	книга	за	него,	срещу	което	
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още	веднъж	изпъква	дългът	ни	към	нашия	съотечественик,	за	когото	и	
до	ден-днешен	не	съществува	българска	монография.

Луис	Сеоане	е	известен	аржентински	художник,	носител	на	всички	
важни	национални	награди,	изкуствовед.	Издавал	е	поредицата	„Бутилка	
в	морето“,	представила	с	отделни	заглавия	всички	значителни	днешни	
аржентински	поети.	Трудът	на	Сеоане	тоже	не	подминава	връзката	на	
Паскин	с	Куба:	„Посещава	Каролина,	Луизиана	и	Куба,	където	пейзажът	
и	 хората	упражняват	върху	него	 забележително	 влияние	 —	 вълнуват	
го	танцуването,	музиката	 и	 обичаите	 на	 негрите,	 джаз-бандовите	
оркестри,	редките	музикални	инструменти	на	тропика	и	вялостта	на	
белите“	(стр.	9).	С	други	думи,	Островът	влиза	трайно	в	Паскиновото	
възприемане	на	света.	„Осъществява	обикновено	своите	рисунки	с	перо	
или	молив,	със	съвсем	леки	цветни	докосвания,	толкова	нежни	понякога,	че	
са	едва	доловими,	но	които	напомнят	различно	багрите	на	плажовете,	на	
каляските	и	негрите	на	Куба	или	на	морето	и	хората	от	(стр.	18)	„След	
пътуванията	си	из	Америка,	из	Тексас,	Чарлтън,	Южна	Каролина,	Куба	и	
т.	н.	завръща	се	във	Франция	и	опечален	от	своята	самота,	която	винаги	
го	кара	да	скита	от	страна	в	страна,	през	1916	се	оженва	за	Ермин	Давид,	
млада	 гравьорка,	 за	 която	 се	предполага,	 че	 е	 дъщеря	на	австрийския	
император	Франц	Йосиф“	(стр.	27).	На	стр.	7,	27	и	30	се	упоменава	Бълга-
рия,	което	не	оставя	у	аржентинския	читател	съмнение	за	далечното	
отечество	на	този	космополит.	На	стр.	23	е	възпроизведен	акварелът		„В	
Хавана“,	изобразяващ	мъж	и	жена,	седнали	на	градинска	пейка.	А	№	38	от	
приложенията	представлява	пак	черно-бяла	репродукция,	озаглавена	„В	
Куба“	—	двама	души	седят	пред	къща.	Монографията	на	Сеоане	е	трудно	
достъпна	за	нас	и	ще	си	позволя	да	прибавя	още	две	изречения	от	нея,	с	
първото	започва	нейният	текст:	„Мосю	Паскин,	както	е	подписал	някои	
от	последните	си	рисунки,	бе	един	от	първите	живописци	и	рисувачи	на	
нашето	време“;	 „Паскин	е	график,	познаващ	всички	техники	и	един	от	
най-изключителните	илюстратори	на	нашата	епоха“	(стр.	20).

Освен	разглежданите	четири	книги	в	архива	на	Маринело	намерих	и	
други	доказателства,	че	той	наистина	е	възнамерявал	да	издаде	книга	с	
кубинските	творби	на	Паскин.	Запазена	е	изрезка	от	в.	„Юманите“	със	
съобщение	от	25.11.1966,	че	от	23.11.66	до	4.2.67	се	провежда	изложба	от	150	
акварели,	рисунки,	гравюри,	пастели	на	Паскин.	По	онова	време	Маринело	е	
представител	в	ЮНЕСКО,	Париж,	и	може	би	е	видял	изложбата,	търсейки	
произведения,	свързани	с	неговото	отечество.	Датата	и	вестникът	са	
отбелязани	с	молив	от	Мария	Хосефа	Видаурета,	съпругата	на	писателя.	
В	голям	жълтеникав	избелял	плик	се	държат	22	големи	черно-бели	снимки	
на	Паскинови	творби,	някои	отъждествени	с	надписи	и	дати	на	гърба,	а	
други	не.	Отпред	на	плика	пише	„Паскин“,	а	на	гърба	с	молив	е	добавено	
„Кубински	рисунки	на	Паскин“.	Пощенското	клеймо	е	от	13.2.69,	Париж,	
а	 пратката	 е	 била	 адресирана	 до	 „ЮНЕСКО,	Кубинска	 делегация,	 на	
вниманието	на	г-н	Хуан	Маринело,	Париж	—	7“.	Подател	е	Р.	Алтман,	а	
снимките	са	направени	от	Музея	.	В	плика	има	и	кратко	писмо	на	испански	
от	Роберт	Алтман	върху	бланка	с	адрес	„Роберт	Алтман,	29.9.1967“	—	„Сър-
дечни	поздрави	(подпис)	Р.	Алтман.	Послеписът	гласи:	„Уредничката	на	
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Пти	Пале	се	казва	г-ца	Какан.	Може	да	я	видим,	понеже	моят	приятел	(не	
разчетох	името,	Р.	С.)	я	познава	много	добре“.	От	горното	става	ясно,	че	
представителят	в	ЮНЕСКО	Хуан	Маринело	е	събирал	в	Париж	материали	
с	оглед	едно	издание	на	Паскинови	работи	за	Куба.		

Още	един	факт,	съвсем	неочакван,	потвърждава	голямото	уважение,	
с	което	се	ползва	делото	на	Жул	Паскин	в	Куба.	Впрочем	тази	тема,	ако	
от	кубинска	страна	е	почти	неразработена,	от	българска	е	недокосната	
и	съвсем	естествено	е	да	излизат	наяве	подобни	изненади.	От	18	до	27	май	
1979	в	София	бе	проведена	световната	филателна	изложба	„Филасердика“.	
Това	събитие	от	най-висш	разред	в	областта	на	марколюбителството	
Куба	почете	с	блок,	изобразяващ	първата	българска	марка	и...	репродукция	
на	 чудесна	Паскинова	творба.	Изборът	недвусмислено	 подсказва,	 че	
в	 социалистическа	Куба	Жул	Паскин	 е	 ценен	като	 важен	мост	между	
нейната	 и	 нашата	 култура.	 Уви,	жестът	 у	 нас	мина	 незабелязан	 и	
неосмислен.	Но	идва	да	подсети,	че	е	крайно	време	Паскин	да	заеме	и	в	
нашите	културоведски	проучвания	полагащото	му	се	място	в	българо-
кубинските	връзки.

Послепис.	Настоящата	статия	бе	написана	в	Мексико	с	оглед	да	бъде	
отпечатана	по	случай	стогодишнината	от	рождението	(1985)	на	художни-
ка	и	не	отразява	каквото	пише	Богомил	Райнов	в	своята	книга	„Паскин“,	
направена	по	същия	повод,	изд.	„Хр.	Г.	Данов“,	1986	и	нееднократно	засягаща	
въпроса	Куба	и	нашия	знаменит	сънародник.

В	Хаванския	университет	бях	студент	при	Маринело,	обаче	по	време	
на	тогавашния	ми	престой	(1964—1968)	нищичко	не	знаех	относно	кубински	
изяви	на	Паскин	и	пропуснах	възможността	да	питам	за	тях	професора.	
Тоже	късно	разбрах	за	приятелството	между	Паскин	и	Абела,	та	докато	
бях	в	оня	карибски	остров	не	потърсих	възрастния	кубинеца	да	ми	разкаже	
за	българина.
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ХОРИЗОНТИ

Чарлз Буковски

СТИХОТВОРЕНИЯ

СУРОВА ЛЮБОВ

ìàëêî òúìíî ìîìè÷å ñ 
äîáðè î÷è 
êîãàòî äîéäå âðåìå äà ñå 
èçïîëçâà íîж 
àç íяìà äà òðåïíà è 
íяìà äà òå îáâèíяâàì, 

êàêòî ñè êàðàì àâòîìîáèëà ñàì ïî áðåãà 
äîêîñíàò îò äëàíèòå íà âúëíà, 
ãðîçíèòå òåжêè äëàíè, 
êàòî жèâèяò íяìà äà ïðèñòèãíà
êàòî ìúðòâèяò íяìà äà íàïóñíà

àç íяìà äà òå îáâèíяâàì, 
âìåñòî òîâà 
щå ïîìíя öåëóâêèòå 
íàшèòå óñòíè ñëåïåíè ñ ëþáîâ 
è êàê òè ìè äàäå 
âñè÷êî, êîåòî òðяáâàшå 
è êàê 
òè ïðåäëîжèõ îñòàòúêà îò 
ñåáå ñè, 

è щå ñè ñïîìíяì ìàëêàòà ñòàя 
óñåщàíåòî çà òåá 
ñâåòëèíàòà â ïðîçîðåöà 
òâîèòå çàïèñè 
òâîèòå êíèãè 
ñóòðèí êàфåòî 
íàшèòå îáåäè íàшèòå íîщè 
òåëàòà íè èçòè÷àщè åäíî â äðóãî
ñúíяò 



  Чарлз Буковски  97

ìúíè÷êèòå òå÷àщè ïîòîöè 
âíåçàïíî è çàâèíàãè 
êðàêúò òè ïðåïëåòåí â êðàêà ìè 
ðúêàòà òè â ìîяòà 
òâîяòà óñìèâêà è òîïëèíàòà  òè,

êîяòî ìå íàêàðà äà ñå ñìåя 
îòíîâî. 

ìàëêî òúìíî ìîìè÷å ñ äîáðè î÷è 
íå òðяáâà 
íîж.

íîжúò å ìèíà

è àç íяìà äà ãî èçïîëçâàì 
âñå îщå.
 
 
И КАКВО ОТ ТОВА? 

Вå÷å íå ñúâñåì ìëàä, íî âñå îщå 
íåèçâåñòåí ïèñàòåë, 
åäèí ìëàä ìúж, ñåäíàë íà äèâàíà ìè, 
ìå çàïèòà: 
„Кàêâî ìèñëèòå çà òîâà, ÷å Хúêñëè жèâåå 
òàì íà âúðõà íà Хîëèâóäñêèòå  õúëìîâå, à âèå — 
òóê â íèñêîòî?“
„Нèщî, íå ìèñëя çà òîâà“ — êàçàõ àç. 
„В êàêúâ ñìèñúë?“ — êàçà òîé. 
„Иñêàì äà êàжà — íå ìèñëя, ÷å òîâà èìà 
îòíîшåíèå êúì êàêâîòî è äà áèëî.“
Сåãà ìëàäèяò ìúж, êîéòî ìè çàäàäå òîçè âúïðîñ, 
жèâåå íà âúðõà íà õúëìîâåòå, 
à àç — âñå îщå òóê. 
И âñå îщå íå ìèñëя, 
÷å òîâà èìà 
îòíîшåíèå êúì êàêâîòî è äà áèëî, 
êúì ïèñàíåòî íà êíèãè — îщå ïî-ìàëêî. 
Нî õîðàòà âñå îщå çàäàâàò 
ãëóïàâè âúïðîñè. 
Нàèñòèíà ëè
îщå ïèòàò?
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НОВОРОÄЕН

Сêðèòîòî â íàñ 
ïîíяêîãà åêñïëîäèðà 
ïðàâî â ëèöåòî. 
â÷åðà íà ìàãèñòðàëàòà ñïóêàõ ãóìà. 
è  ðú÷íî 
ñìåíèõ äяñíîòî çàäíî êîëåëî, 
îãðîìíè êàìèîíè ïðåфó÷àâàõà áëèçî, 
ñ ðåâ âçðèâяâàõà âúçäóõà 
â óшèòå ìè, 
â ðàìîòî ìè. 
ñòðóâàшå ìè ñå, ÷å áяõ çàñåäíàë 
â ñàìèя êðàé íà ñâåòà — 
è ñ ïîëîâèí ÷àñ çàêúñíåíèå
äî íà÷àëîòî íà ñúñòåçàíèåòî. 
íî ñòðàííî, òàçè ñèòóàöèя 
îò÷àяíî íàïîìíяшå
íîâèя íåжåëàí èçõîä 
îò ìàé÷èíàòà óòðîáà.

 
ПЪТЯТ КЪÌ АÄА
 
Eõ, äà èìàшå ïîâå÷å èñòèíñêè ìàãîâå —
áèõà ïîìîãíàëè äà ñå ðàçáåðåì
ñ òîçè ñòðàíåí жèâîò!
Нî òå ñà àáñóðäíî ìàëêî…..
И ëîшîòî å, ÷å íàé-÷åñòî
ñèëàòà íà òяõíàòà ìàãèя
òðàå òâúðäå êðàòêî —
ãëàâíî, çàщîòî
çàïî÷âàò äà ñìяòàò
âúëшåáñòâîòî
çà ÷àñò îò ñîáñòâåíàòà ñè íåîáèêíîâåííîñò.
А â äåéñòâèòåëíîñò òî å —
ïî÷òè ñëó÷àéíà шåãè÷êà
êàòî äяâîëñêè öåíåí
ñ íèщî íåçàñëóжåí äàð.
 
è ñè ñòðóâà ìàãьîñíèöèòå
äà îïèòàò
äà èçïóñêàò ñâîяòà ñèëà ïî ìàëêî
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íà âяòúðà
äà îïèòàò
äà я íàñî÷àò êúì ñëó÷àéíî ïîïàäíàëîòî —
 òя щå èç÷åçíå.
òàêúâ å èçâå÷íèя
ЗАКОН
à òîé å åäèí îò íåèçìåííèòå
íåïðèêîñíîâåíè çàêîíè
íà Бîã
è âñåìèðà.

íяìà ïî-ïå÷àëíî çðåëèщå
è ïî-ñòðàшíî
îò ÷îâåêà
ïðèòåжàâàë
òîçè äàð íяêîãà ñè,
à ïîñëå íàïðàçíî ñå îïèòâà
äà ñúçäàäå
Ìàãèя
çà òúëïàòà.
 
òúëïàòà å áåçìèëîñòíà.
òя ñàìà èçèñêâà ìèëîñò.
 

ÌИСЛИ, КОИТО ÌИ СЕ ЯВЯВАТ ÄОКАТО ЯÌ САНÄВИЧ 

íèå èñêàìå îò íàшèòå ëèäåðè äà ïðèòåжàâàò
íåçàìåíèì òúíúê ÷àð ñ  яñíàòà ìúäðîñò
íà äîáðàòà ðåïóòàöèя —
íî íå è ëóäîñò, íàé-ìàëêî —
ïúëíà ëóäîñò.

ìîжå áè åíåðãèяòà ïðîñòî èç÷åçíà îò ñâåòà, 
ìîжå áè íå ñàìî å îòðîâåí âúçäóõà, 

îòðîâåí å è íàшèя ìîçúê, 
ìîжå áè ÷îâåшêèяò äóõ ñå ðàçðåжäà â ñëàá 
ðàçòâîð.
êúäå å ïðåäèшíèяò Аç?

â êðàя íà êðàèщàòà, ñåãà âñåêè 
êîéòî å ïîâå÷å èëè ïî-ìàëêî, â òî÷íîòî âðåìå 

è íà òî÷íîòî ìяñòî,
ïðàêòè÷åñêè ñòî ïðîöåíòà
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щå áúäå îáяâåí çà íîâèя ëèäåð-ãåðîé!
âñå ïî-òðóäíî è ïî-òðóäíî å — íå, ïî äяâîëèòå, 

òîâà å âå÷å íåâúçìîжíî — 
äà ñå íàñëàäèì è âúçõèòèì íà òåçè, êîèòî äíåñ
ñà ñìяòàíè çà ãîëåìè.
âñåêè îò òяõ å ïîäîçðèòåëåí
íà âñåêè íå äîñòèãà

Бëàãîðîäñòâî, 
Оðèãèíàëíîñò, 
Чåñòíîñò,
Иíòåëåêò,
è íàé-âàжíîòî è íàé-íåîáõîäèìîòî: 
îáèêíîâåíî äîáðî ñúðöå. 
ñàìî êîñòè â êîñòè îòíîâî 
èçáåëяâàщè íà ñëúíöå. 
êàçâàò, íèщî íå å èçãóáåíî? 
ìîжå áè å òàêà. 
à ìîжå áè
âñè÷êî å çàãóáåíî. 

 Превод Илеана Стоянова
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ПАМЕТ И СЪВРЕМИЕ

Людмила Григорова

ДЕТЕТО, ПИСАТЕЛЯТ И КНИГАТА 
105 години от рождението на Крум Григоров

Общуването	с	книгата	е	твърде	показателно	за	развитието	на	един	
писател	или	литературен	критик	и	изследовател.	То	е	индивидуален	акт,	
но	до	голяма	степен	зависи	от	средата	и	условията,	при	които	е	израсъл.	
В	този	смисъл	мисля,	че	ще	бъде	интересна	за	читателя	една	съпоставка	
между	баща	ми	—	писателя	Крум	Григоров,	и	мен.	Въпреки	че	сме	баща	и	
дъщеря	в	бита,	във	възпитанието	и	главно	в	средата,	в	която	сме	израсли,	
има	огромна	разлика.	Бих	казала,	че	цяла	бездна	ни	дели.	Както	е	известно	
от	неговата	автобиографична	проза,	той	е	дете	на	неграмотна	майка	и	
слабо	образован,	макар	и	природно	интелигентен	баща	—	селски	шивач.	В	
селото,	в	което	е	роден	—	Габрешевци,	разположено	между	две	планини	на	
Кюстендилското	Краище,	близо	до	сръбската	граница,	не	е	имало	библи-
отека.	Като	дете	не	е	виждал	книга,	нито	вестник,	а	малките	ученици	
са	познавали	само	учебниците	и	литературните	произведения	само	от	
откъсите	в	хирстоматиите.	Баща	ми	се	е	ограмотил	чрез	по-големия	си	
брат	Борис,	преди	да	прекрачи	прага	на	училището.	Опитвал	се	да	срича	
текстове	от	учебника	му	по	история.	Признава,	 че	нищо	не	разбирал,	
тъй	като	е	бил	едва	шестгодишен.	Както	повечето	селски	деца	от	онова	
време,	той	е	участвал	активно	в	трудовия	процес	и	се	е	радвал	да	бъде	
овчар,	агнищар	или	говедар.	Смятал	ги	за	много	почетни	дейности.	Но	те	
все	пак	не	са	го	задоволявали	изцяло,	а	той	искал	непременно	да	върши	и	
нещо	друго.	Я	да	свири	с	дудучето,	я	да	преплита	със	сламки	ширити	за	
сламена	капела.	Но	най-вече	копнеел	да	препрочита	парченце	от	вестник	
или	книга.	Но	откъде	книги?	Веднъж	обаче,	когато	брат	му	не	бил	у	дома,	
успял	да	бръкне	в	торбичката	му	и	да	грабне	читанката.	Като	я	отворил,	
засричал:

—	Какво	четеш	ти,	миличко	другарче?
—	Чета:	а,	бе...
„Брей,	рекъл	си	—	да	се	намери	човек	да	напише	стихотворение	за	мене,	

говедарчето...“
Става	дума	за	известното	Вазово	стихотворение	„Говедарче“.	Четял	

на	висок	глас,	след	това	наизустявал	куплет	след	куплет.	След	като	ехото	
връщало	гласа	му,	той	непрекъснато	чувал	сякаш	друго	дете	да	се	обажда	
отнякъде:	„Чета:	а,	бе...“

След	като	наизустил	стихотворението	за	говедарчето	и	го	декла-
мирал	до	прегракване,	се	сепнал.	Разбрал,	че	е	самичък	и	го	дострашало.	
П¥лякът	вече	бил	докарал	говедата	у	дома	му.	Разбира	се,	със	солидна	глоба.	
И	въпреки	караницитие,	задекламирал	отново:	„Ти	малко	си,	но	труд	те	
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чака	тука...“	Баба	му	предрекла,	че	сигур	я	писар	в	общината	ще	стане,	
я	някой	ломотан	оратор	ще	се	извъди...	Но	никому	не	минавало	през	ума,	
че	може	и	писател	да	стане	—	тази	„професия“	е	била	непозната	сред	се-
ляните	тогава...

За	първата	си	среща	с	прочитна	книга	ето	какво	е	разказал	в	наша-
та	„Литературна	анкета“	(Людмила	Григорова,	Крум	Кригоров,	Издат.	
„Български	писател“,	1982	г.)1:	„У	дома	не	само	нямаше	никаква	прочитна	
книга,	но	и	дори	вестник	не	се	намираше...	Никой	в	селото	ни	не	знаеше,	
че	съществуват	книжки,	написани	специално	за	деца.	За	нашенци	най-ва-
жните	книги	бяха	учебниците.	Изучиш	ли	тях	—	значи	вече	всичко	знаеш.

Но	един	ден	край	оградата	на	дядо	Николчовата	нива	близо	до	шосето	за	
Кюстендил	съзрях	някаква	книга	с	навлажнени	листове	без	корици.	Грабнах	
я	и	се	озърнах	да	не	ме	види	някой...	Стисках	в	ръцете	си	това	съкровище,	
въпреки	че	още	не	знаех	какво	е...	Взрях	се	в	заглавието	—	нямаше	го,	липсваха	
няколко	страници.	Нищо,	рекох	си,	и	това	богатство	не	е	малко.	Къде	е	да	
четеш	парченце	от	вестник,	къде	цяла	книга...	Мушнах	я	в	пазвата	под	къл-
чищената	риза.	Веднага	се	скрих	в	плевнята	и	на	една	от	зирките	на	разле-
пените	£	стени,	където	проникваше	слънчева	светлина,	започнах	да	чета	за	
чорбаджи	Марко	и	за	Огнянов	се	разправяше.	По	едно	време	съм	заспал.	Дирили	
ме	нашите	за	вечеря,	що	ме	дирили,	па	почнали	да	се	приготвят	за	лягане,	
кога	зачух	нещо	като	извивки	на	виявица	и	плач.	Мама	плачеше	и	нареждаше	
дали	не	съм	се	удавил	в	някой	вир	на	реката,	или	пък	ме	е	завлякла	циганка...

Отърсих	сламките	от	главата	си,	мушнах	книгата	в	един	ъгъл,	за	да	
не	я	открие	някой,	и	се	упътих	към	къщи.	Легнах	си,	ала	не	ми	идваше	сън.	
Всичко,	което	бях	прочел,	се	мяркаше	пред	очите	ми.	Бях	запомнил	цели	
изрази,	дори	пасажи,	и	сякаш	ги	четях,	без	да	гледам	в	книгата.	Аз	още	не	
знаех	как	се	казва	тя,	нито	пък	знаех,	кой	е	авторът	£.	На	другия	ден,	като	
я	прочетох	цялата,	открих	заглавието	£.	На	няколко	места	под	текста	
със	ситни	букви	беше	написано:	„Под	игото...“	С	творчеството	на	Вазов	
се	запознава	в	гимназията...	„От	дете	го	бях	обикнал	—	продължава	той	в	
своята	изповед	—	и	тогава	издирих	под	дърво	и	камък	всичко,	написано	от	
него,	за	да	го	прочета.	Учудвах	се	как	един	и	същ	човек	може	да	разкаже	
толкова	интересни	истории,	да	напише	толкова	много	стихотворения,	
които	наизустявах	едно	по	едно...“	Крум	Григоров	споделя,	че	Вазов	е	пър-
вият	писател,	когото	е	„срещнал“	и	обикнал.	Друг	писател,	който	според	
него	е	изиграл	голяма	роля	в	оформянето	на	литературните	му	интереси,	
е	Елин	Пелин.	Има	нещо	знаменателно	в	това,	че	още	в	самото	начало	е	
попаднал	на	писатели,	изобразили	селската	неволя	—	една	действителност,	
която	те	чувстват	като	своя	и	затова	и	той	ги	е	почувствал	свои.

„Особено	ми	допадна	Елин	Пелин	—	продължава	Крум	Григоров	в	анке-
тата.	—	Неговите	книги	като	че	бяха	писани	за	нас.	И	по	начина	на	живот,	
и	по	действията	на	героите	си	те	приличаха	на	моите	съселяни...	Такъв	
съдебен	пристав,	какъвто	е	описан	в	разказа	„Андрешко“,	идваше	и	в	наше	
село.	И	във	всяка	махала	се	намираше	по	някой	Андрешко,	който	хукваше	
да	предупреди	съмахленците	си	да	изпокрият	де	що	имат,	за	да	не	умрат	
децата	им	от	глад	през	зимата.“

1	Използвани	са	откъси	от	анкетата	от	с.	32-56	с	прекъсвания.
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***
Завинаги	остава	в	съзнанието	му	и	първата	среща	с	„жив“	писател.	

Преди	това	смятал,	че	такава	среща	е	невъзможна,	защото	знаел,	че	пи-
сателите	живеят	в	големите	градове	и	най-вече	—	в	столицата.	Мислел	за	
тях	като	за	необикновени	хора	и	си	ги	представял	непременно	с	бомбета.	
Децата	инстинктивно	чувстват	редкостта	на	таланта	и	затова	такава	
представа	е	естествена.

И	все	пак	срещата	му	с	„жив“	писател	се	осъществява	в	с.	Трекляно,	
когато	бил	ученик	в	реалката.	Директорът	—	Венелин	Пашински,	 една	
сутрин	им	представил	скъп	гост	—	поетът	Емануил	Попдимитров,	роден	
в	 съседното	село	Груинци,	 близо	до	 границата.	Поразили	 го	думите	на	
директора,	че	Емануил	Попдимитров	е	следвал	във	Франция	и	е	завършил	
в	Швейцария...	Особено	впечатлене	му	направил	фактът,	че	поетът	не	
се	отделял	от	книгите.	Говорил	им	за	поезията,	за	литературата...	А	
на	въпроса	му	дали	някой	от	учениците	не	пише	стихове	или	по-хубави	
свободни	съчинения,	Пашински	посочил	баща	ми	като	автор	на	хубаво	
съчинение	за	премръзналата	птичка,	на	която	котката	откъснала	гла-
вичката...	И	какво	било	изумлението	му,	когато	след	десетина	дни	получил	
по	пощата	пакет	с	книги,	между	които	стихосбирка	от	самия	Е.	Попди-
митров,	на	която	имало	дарствен	надпис:	„На	Крумчо	от	Габрешевци	за	
литературните	му	интереси,	и	подписът:	Е.	Попдимитров“...	И	въпреки	
че	не	е	поддържал	постоянна	връзка	с	поета,	много	по-късно,	като	учител	
в	Петърч,	когато	започва	да	пише	разкази	и	да	печата	доста	активно	в	
„Заря“,	„Светлоструй“,	„Литературен	глас“,	„Брод“	и	др.	Е.	Попдимитров	
е	следил	развитието	му.	По	повод	разказа	си	 „Бичагата“,	публикуван	в	
списанието	на	Михаил	Арнаудов	„Българска	мисъл“	през	1939	г.,	баща	ми	
получава	картичка	от	поета,	в	която	му	пише	много	насърчително.	Той	
му	пожелава	да	разказва	повече	за	своя	роден	край,	за	неговите	добри	и	
работни	хора	—	жертви	на	Мизерията,	защото	те	заслужават	това.	И	
наистина	баща	ми	изглежда	се	е	вслушал	в	тия	пожелания	и	създаде	цял	
регион	от	литературата	—	Кюстендилското	Краище.

Едва	по-късно	в	гимназията,	в	педагогическото	училище	в	Лом,	където	
има	богато	уредена	библиотека,	има	възможност	да	се	запознае	със	све-
товната	класика	—	руска	и	западноевропейска	литература.	За	пръв	път	
там	прочита	„Хамлет	и	Дон	Кихот“	от	Тургенев	например.	Но	истинското	
му	литературно	самообразование	(той	следва	финанси	в	Свободния	уни-
верситет)	започва	именно	от	Ломското	педагогическо	училище,	където	
го	изпраща	по-големият	му	брат	Борис	да	учи.	Решава	се	на	истински	
житейски	подвиг,	 като	имам	предвид	неимоверната	мизерия,	 в	 която	
живее	и	чичо	Борис	със	семейството	си.	(По	това	време	той	е	вече	женен,	
а	жена	му	е	болна	от	туберкулоза,	от	която	впоследствие	умира.)	Но	това	
самообразование	на	баща	ми,	вече	по-целенасочено,	продължава	успешно	
особено,	когато	учителства	в	село	Петърч,	Софийско	—	от	1934	до	1942	г.	
Близостта	на	Петърч	до	столицата	—	това	са	някакви	си	двадесетина	
километра,	му	дава	възможност	всяка	събота	следобед	и	неделя	да	идва	
в	София,	да	заема	книги	от	читалище	„Христо	Ботев“	и	Градската	библи-
отека.	Така	прочита	почти	изцяло	Тургенев,	Толстой,	Достоевски,	Шче-
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дрин,	Короленко,	Лесков,	Шевченко.	А	Иван	Руж	му	препоръчал	да	прочете	
Чехов,	като	разбрал,	че	пише	разкази.	У	Чехов	му	направили	впечатление	
краткостта,	лаконизмът.	„Разказче	от	три-четири	страници	—	споделя	
той	—	а	така	изпипано,	че	образът	остава	да	живее	в	съзнанието	ти	за	
дълго.	От	него	съм	учил	на	краткост	в	изложението.“

У	Достоевски	го	разтърсило	умението	на	писателя	„да	бръкне“	така	
дълбоко	 в	 човешката	душа,	 както	никой	 друг.	Най-силно	 впечатление	
му	направил	романът	 „Братя	Карамазови“,	 удивлявал	 се	на	 съдебните	
пледоарии	и	обвинителните	речи,	които	произнасяли	героите,	чудел	се	
отде	авторът	знае	всичко	това,	след	като	не	е	бил	юрист...	Поразили	го	
„Мъртви	души“	на	Гогол,	„Губернски	очерци“	на	Шчедрин...	Освен	руските	
писатели	четял	и	нашумелите	по	това	време	големи	писатели	реалисти	
от	западната	литература	като	Хайнрих	и	Томас	Ман,	Джон	Голсуърти,	
Съмърсет	Моъм,	Ъптон	Синклер,	Стефан	Цвайг,	Ерих	Мария	Ремарк,	
Ромен	Ролан...

И	все	пак	най-голямо	значение	в	оформянето	му	като	писател	изиграва	
несъмнено	Горки.	Преди	това,	когато	прочита	трилогията	на	Толстой	
„Детство“,	„Юношество“	и	„Младост“,	бил	запленен	от	майсторството	
на	писателя,	но	едновременно	се	и	изплашил	—	желанията	и	мечтите	му	
сам	да	стане	писател	се	„изпарили“.	Младият	Толстой	е	бил	гледан	от	
бавачки,	имал	е	гувернантки,	които	са	го	учили	на	чужди	езици	и	на	пиано,	
а	той	допреди	да	дойде	да	живее	в	София	за	постоянно,	не	е	виждал	такъв	
инструмент...	Къде	едното,	къде	другото.	Но	ето	че	му	идва	на	помощ	
Горки.	В	„Детство“	Крум	Григоров	вижда	себе	си...	А	след	като	прочел	и	
„Сред	хората“	и	„Моите	университети“,	нещо	сякаш	се	отприщва	у	него...	
Започват	да	изплуват	образи,	които	са	се	таили	в	съзнанието	му,	и	само	
от	време	на	време	се	мяркат	пред	погледа	му.	Изпъкват	образите	на	баща	
му,	превит	¥две,	който	денонощно	шие	дрехите	на	своите	съселяни,	а	и	на	
някои	от	околните	села,	откъм	градинката	дотичва	и	майка	му	—	мънич-
ка,	чевръста	като	момиче,	въпреки	че	е	родила	единадесет	деца.	Задава	се	
и	дядо	му	—	кисел,	смръщен,	който	попоглежда	изпод	вежди	и	с	ироничен	
тон	се	обръща	с	нов	прякор	към	някой	съсед.	Явяват	се	и	образите	на	
други	бедни,	но	добри	хорица,	работливи	и	гостоприемни,	или	пък	разни	
властници,	стражари,	кметове,	попове,	училщни	инспектори...1	Така	се	
раждат	по-късно	неговите	автобиографични	разкази	и	повести...	Впрочем	
проблемът	за	автобиографизма	—	в	един	по-широк	смисъл	—	като	житейска	
съдба,	която	сама	е	извор	на	теми	и	сюжети	за	писателя	става	през	вто-
рата	половина	на	миналия	век	особено	актуален	за	нашата	литература,	
която	върви	по	пътя	на	едно	по-засилено	самопознание	и	самосъзнание.	
Факт,	който	говори	за	по-голяма	зрелост	не	само	на	литературата	ни,	
но	и	на	самото	общество.

Според	Крум	Григоров	(той	винаги	е	подчертавал	това)	автобиогра-
физмът	в	неговото	творчество	не	бива	да	се	схваща	буквално,	като	се	
стеснява	ролята	на	художествената	измислица	в	произведенията	му.	За	
него	тя	играе	не	по-малко	важна	роля,	отколкото	във	всяка	друга	худо-
жествена	творба.

1	Спомените	са	взети	отново	от	литературната	анкета.
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Той	е	интересно	явление	в	българската	литература	—	автобиографиз-
мът	се	превръща	в	негова	творческа	съдба.	Един	писател,	който	остава	
в	негов	плен	в	продължение	на	почти	целия	си	зрял	творчески	живот.

***
Много	пъти	се	е	изтъквало,	че	поради	особеностите	на	нашето	закъс-

няло,	ускорено	развитие	(Г.	Гачев)	плавността	на	прехода	в	поколенията	
у	нас	е	нарушена	и	когато	бащата	реже	шаяци	в	едната	стая,	в	другата	
синът	чете	Шопенхауер	и	Ницше.	И	при	нас	имаше	него	подобно.	(Но	тук	
става	въпрос	не	толкова	за	бащата,	а	за	дядото.)	Родена	в	столицата,	ма-
кар	и	живяла	в	крайна	бедност	в	мизерните	следвоенни	години,	родителите	
ми,	изглежда,	са	имали	желанието	да	ми	дадат	солидно	образование,	както	
се	полага	на	едно	градско	дете	на	интелигент.	Затова	още	седемгодишна	
вземах	усилено	уроци	по	френски,	а	на	девет	и	по	пиано.	Ние	живеехме	в	
едно	мансардно	апартаментче	на	ул.	„Раковски“	и	„Поп	Богомил“,	близо	до	
Владайската	река,	където	пробитият	покрив	ни	създаваше	непрестанно	
неприятности	—	при	дъжд	капеше	над	главите	ни.	Всъщност	истинско	
жилище	нямахме,	 но	 имахме	немско	пиано,	 което	 стоеше	 в	тъмното	
вестибюлче	до	хладилника.	Едва	по-късно	успяхме	да	му	намерим	място	в	
стаята.	Тъй	като	имах	мощен,	естествено	поставен	глас	с	хубав	тембър	
и	пеех	непрекъснато,	разни	съседки	бяха	внушили	на	майка	ми,	че	трябва	
да	стана	оперна	певица.	И	въпреки	че	музикалният	ми	слух	не	беше	осо-
бено	добър,	тя	не	се	отказваше,	а	упорстваше.	Баща	ми	обаче,	който	по	
отношение	на	музикалните	ми	заложби	бе	особено	скептичен,	явно	е	имал	
други	намерения	и	дискретно	ме	е	насочвал	към	литературата.	Но	спо-
ред	мен	доста	е	прибързвал	с	авторите,	които	ми	носеше	да	чета	вкъщи,	
защото	не	отговаряха	на	възрастта	ми.	Във	втори	клас	—	на	осем-девет	
години,	вместо	да	ми	купи	книжка	с	приказки	(аз	самата	по-късно	си	на-
мерих	Андерсен	и	Братя	Грим	и	бях	очарована),	той	ми	купил	„Дон	Кихот“	
на	Сервантес	и	„Ад“	на	Данте	Алигиери.	Спомням	си,	че	през	зимата,	бях	
болна	от	ангина	и	лежах	в	спалнята.	Той	влезе,	остави	ги	на	леглото	и	
очакваше	с	нетърпение	моята	реакция.	Аз	поотворих	първо	„Дон	Кихот“	
и	наслуки	попаднах	на	сражението	му	с	вятърните	мелници.	„Какви	са	
тези	глупости!	—	възкликнах	и	захвърлих	книгата.	Отворих	„Ад“.	Стресна	
ме	още	първото	тристишие:

На	попрището	жизнено	в	средата
намерих	се	в	лес	тъмен	по	зла	чест,
че	правий	път	сбъркал	бях	в	мрачината
	 	 	 	 	 (Прев. К. Величков)

И	това	велико	произведение	последва	съдбата	на	първото.	Баща	ми	
ще	да	е	бил	отчаян,	защото	го	чух	да	казва	на	майка	ми:	„Детето	няма	
литературни	интереси“.	А	преди	това,	когато	двамата	обмисляха	пър-
вите	книги,	които	биха	искали	да	прочета,	чух,	че	тя	му	каза:	На	първо		
място	Жул	Верн	—	„Капитан	Немо“	и	нещо	от	Майн	Рид.	Децата	на	тая	
възраст	предпочитат	приключенските	четива.	„Но	явно	не	съм	била	от	
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средно	статистическите	деца.	Не	проявих	никакъв	интерес	към	тези	
автори.	И	родителите	ми	като	че	се	примириха	със	станалото.	Аз	бук-
вално	започнах	да	„гълтам“	книгите	на	Марко	Марчевски	за	деца-герои.

***
По	време	на	едно	двайсетдневно	гостуване	у	братовчедка	на	баща	ми	в	

Княжево,	през	лятната	ваканция,	трябваше	да	си	водя	дневник.	Но	никой:	
нито	учителката	ни,	нито	баща	ми	ми	бяха	казали	как	се	води	дневник.	И	
така	започнах	да	пиша	всеки	ден	какво	ми	се	е	случило.	Всеки	ден	по	няколко	
реда.	Докрая	на	пребиваването	си	не	си	направих	труда	да	прочета	какво	
е	излязло	от	този	„дневник“.	Като	се	върнах	у	дома	и	споделих	с	баща	си	за	
него,	той,	макар	и	късно,	прояви	интерес	и	пожела	да	го	види.	И,	разбира	
се,	се	хвана	за	главата.	Тогава	за	пръв	път	ми	каза:	„Дневник	не	се	води	
задължително	всеки	ден.	В	него	се	записват	все	пак	по-значими	събития.	
Иначе	дневникът	ти	ще	бъде	много	еднообразен,	какъвто	е	твоят.“	И	аз	
промених	тактиката	си.	Започнах	да	записвам	посещения	на	филми,	раз-
ни	мои	преживявания	на	екскурзии	—	да	се	опитвам	да	ги	анализирам,	да	
анализирам	прочетена	книга.	Картината	на	дневника	коренно	се	промени,	
въпреки	детския	наивитет.	И	когато	през	есента	отидох	на	училище	вече	
в	четвърти	клас,	оказа	се,	че	моят	дневник	е	един	от	най-интересните.

***
А	сега	един	най-ранен	спомен.	Когато	бях	в	забавачницата	към	12-то	

единно	училище	„Христо	Ясенов“,	учителката	ни	Вера	Пухлева	беше	рядко	
колоритна	личност.	По	външност	—	същинска	Кармен,	същинска	испанска	
циганка.	Тя	бе	мургава,	с	катраненочерни	очи	и	коси,	с	червен	карамфил,	
забоден	отстрани	в	рулото,	накичена	с	безброй	сребърни	гривни,	пръс-
тени	и	гердани.	Носеше	престилка	от	сив	сатен,	чиято	пола	бе	изцяло	
избродирана	с	макове.	Най-много	ме	привличаше	лъчезарната	£	усмивка.	
Освен	това,	доколкото	си	спомням,	тя	играеше	и	в	Кукления	театър	и	
оттам	ни	носеше	кукли,	с	които	ни	обучаваше	като	кукловод.	Често	ни	
водеше	и	на	представления	на	театъра.	Това	беше	учителката,	която	
просто	обожавах.	Пухлева	ни	четеше	приказки,	насърчаваше	ни	сами	да	ги	
преразказваме,	учеше	ни	да	пеем	песнички,	да	рисуваме	с	водни	боички,	да	
пишем	думички	с	пластелин	върху	дъска,	да	играем	с	мечетата,	куклите	и	
кончетата,	с	които	беше	пълна	стаята	с	играчките.	Аз	обаче	не	проявявах	
никакъв	интерес	към	тези	занимания.	Наблюдавах	ги	отстрани.	Такова	
поведение	на	едно		шестгодишно	дете	вероятно	£	се	е	сторило	странно	
и	тя	поиска	среща	с	радителите	ми.	Срещата	беше	ден-два	преди	Нова	
година	и	те	решиха	да	£	направят	новогодишен	подарък.	Купиха	£	едно	
големичко	портмоне	от	кафяв	валур	с	цип	и	баща	ми	постави	в	него	два	
гратисни	билета.	По	това	време	той	беше	директор	на	кино	„Благоев“	
и	кино	„Славейков“.	Аз	боготворях	своята	учителка	може	би	и	затова	че	
когато	другите	деца	започваха	да	играят,	тя	ме	повикваше	при	нея,	сла-
гаше	ме	на	скута	си,	прегръщаше	ме	и	ме	целуваше.	Тихичко	ме	питаше	
защо	не	играя,	защо	не	пея,	защо	не	рисувам.	Не	знаех	какво	да	£	отговоря	
и	мълчах.	Исках	да	£	кажа,	че	най-голямото	блаженство,	което	съм	изпит-
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вала	досега,	е	именно	да	седя	на	скута	£,	да	вдъхвам	упойващата	миризма	
на	парфюма	£,	да	прегръщам	нежната	£	шия,	да	допра	лице	до	гладката	
£	като	кадифе	кожа.	Такава	топлота	не	бях	получавала	от	никого.	Освен	
от	майка	ми,	която	обаче,	по	внушение	на	баща	ми,	беше	престанала	да	
ме	целува,	за	да	не	ме	разглези.

***
За	разлика	от	баща	ми,	аз	имах	жив	писател	пред	себе	си	и	можех	да	

го	виждам	всеки	ден.	И	въпреки	че	първата	ми	среща	с	книгата	не	беше	
успешна,	той	не	се	отказа	да	ми	носи	книги,	които	смяташе,	че	трябва	
задължително	да	прочета.	В	пети	или	шести	клас	ми	донесе	„Ана	Каренина“	
на	Толстой.	Това	беше	събитие	в	моя	живот.	Аз	толкова	бях	запленена	от	
романа,	че	го	четях	денонощно	и	знаех	цели	страници	наизуст.	Но	в	това	
беше	и	моята	драма.	Летвата	беше	вдигната	толкова	високо,	че	след	него	
никой	друг	не	харесвах.	Става	въпрос	за	писатели	от	ранга	на	Балзак,	на	
Зола.	Все	повтарях:	не	е	като	Толстой.	Баща	ми	по	едно	време		сериозно	
се	ядоса.	„Ти	няма	цял	живот	да	четеш	един	автор	и	една	книга.“	—	каза	
ми	той.	—	Има	толкова	много	и	различни	писатели,	които	може	да	не	са	
от	неговия	ранг,	но	те	също	са	големи	таланти	и	обогатяват	литера-
турния	процес.“	В	душата	си	знаех,	че	е	прав.	При	това	аз	трябваше	да	
чета	и	доста	писатели	от	западноевропейската	литература,	които	се	
изучаваха	в	училище	(Шекспир,	Гьоте,	Молиер).	Като	ученичка	в	десети	
клас	на	английската	гимназия	ми	попадна	в	оригинал	романът	на	Оскар	
Уайлд	„Протретът	на	Дориан	Грей“	—	интелектуална	проза,	която	не	е	
лека	за	възприемане,	още	повече	от	ученик.	Ала	психологизмът,	играта	с	
парадоксите,	изисканият	лекокрил	диалог,	изящният	декоративен	стил	
ме	поразиха	—	аз	и	сама	се	убедих,	че	освен	Толстой	има	и	други	интересни	
автори,	забележителни	с	други	свои	качества.	Уайлд	успя	да	ме	извади	
донякъде	от	здравата	прегръдка	на	Толстой.

***
„Това	не	е	къща,	а	работилница“	—	подхвърля	мама,	която	влиза	отвън.	

„Пак	ли	говорите	за	литература?“	Тя	беше	права.	Ние	не	си	давахме	сметка,	
че	на	човек,	който	стои	встрани	от	литературата	и	няма	професионал-
но	отношение	към	нея,	нашите	безкрайни	разговори	са	му	и	доскучавали.	
Въпреки	че	тя	имаше	вроден	вкус	и	ни	е	давала	в	това	отношение	ценни	
съвети.	Сега	особено	—	в	хола,	в	холната	стая	и	в	една	от	другите	стаи	
има	три	големи	библиотеки	и	трябва	да	призная,	че	има	книги	извън	тях	
почти	на	всяка	плоскост.	Много	често,	когато	влезе	външен	човек	(особено	
ако	не	е	професионален	литератор),	впечатлен	от	толкова	много	книги,	
които	нарушават	домашния	уют	и	започват	да	ме	поучават	как	по-лесно	
да	се	отърва	от	тях.	„Хвърляй“	—	ми	казват	някои.	Но	аз	отговарям,	че	
книгите	са	моя	климат,	те	са	и	инструмент	за	упражняване	на	професи-
ята	и	че	през	живота	си	не	съм	хвърлила	книга,	особено	ако	е	с	автограф.	
За	мене	книгата	е	свещена	и	би	било	кощунство	да	я	захвърля	в	някоя	
кофа	за	боклук.	Като	изследовател	и	критик,	аз	работя	едновременно	с	
много	книги,	речници,	енциклопедии	и	какви	ли	не	други	печатни	помагала,	
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така	че	не	виждам	смисъл	да	се	разделям	с	някои	от	тях	като	ги	нося	във	
вилата	или	на	село.	Защото	имам	добър	урок	винаги,	когато	съм	правила	
такива	опити,	те	са	се	оказвали	безуспешни,	защото	само	след	ден-два	
същите	тези	книги	са	ми	били	необходими.	Тази	огромна	книжна	маса	у	
дома	мене	не	ме	потиска	—	тук	става	въпрос	за	ред,	за	подреденост,	така	
че	да	бъде	хем	удобно,	хем	естетично.	Зная,	че	това	съчетание	се	постига	
извънредно	трудно,	но	при	добра	воля	не	е	невъзможно.	И,	разбира	се,	да	
не	се	прекалява	с	внасянето	на	нови	книги,	макар	че	всеки	литературен	
критик	е	обект	на	особено	„внимание“	от	страна	на	пишещите	и	пощата	
му	е	затрупвана	с	колети	с	книги.	Книги	се	раздават	и	подаряват,	разбира	
се,	и	при	други	удобни	случаи:	на	маса	в	заведение,	на	творчески	събрания	
и	срещи,	на	премиери.

И	така:	книгата	в	нашия	живот.	С	болка	трябва	да	признаем,	че	мяс-
тото	£	днес	не	е	това,	което	е	било	в	миналото.	Тя	е	изместена,	особено	
при	младите	поколения,	 от	 електронните	медии,	 от	Интернет	и	 от	
Фейсбук.	Възможностите	за	общуване,	за	получаване	на	информация,	кои-
то	дават	новите	технологии,	са	безспорни.	Но	книгата	пък	е	незаменима	
като	средство,	което	не	само	че	дава	информация,	но	те	кара	да	мислиш,	
превръща	те	до	известна	степен	в	съавтор.	Така	развива	интелекта.	Едно	
е	да	прочетеш	„Война	имир“,	съвсем	друго	да	получиш	информация	за	нея	от	
Интернет.	Тук	липсва	възможността	да	се	насладиш	на	майсторството	
на	писателя	на	едно	гениално	произведение.	В	това	отношение	всякакви	
съпоставки	са	изключени.	Аз	съм	убедена,	че	каквито	и	изобретения	да	
предлага	научно-техническят	прогрес	в	бъдеще,	той	не	може	да	измести	
напълно	хубавата,	стойностна	книга	от	съзнанието	на	читателите.

Сàìóèë — âúçñòàíîâêà ïî ÷åðåïà îò ïðîф. Гåðàñèìîâ
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ОТЗИВИ

Христо Черняев

РОДОПСКИТЕ 
РАЗКАЗИ 
НА ГЕОРГИ 
ГРИВНЕВ

Георги	Гривнев	е	автор	на	редица	кни-
ги	—	проза	и	поезия.	Роден	в	град	Ксанти,	
Беломорска	Тракия,	и	после	израснал	в	
прегръдката	на	Родопа,	той	носи	в	душа-
та	си	тихото	непомръкващо	очарование	
на	юга,	с	което	са	пропити	творбите	
му.	Който	се	е	докосвал	до	тях,	не	може	
да	не	се	е	развълнувал	от	поетичната	
виталност	на	неговата	дарба.	Помня	
добре	 книгите	му	 „Дизия	чанове“,	 „Да	
преплуваш	сълзата	си“,	„До	утре“,	„Ле-
гендата	на	кларнета“,	 „Два	 гряха“,	 „В	
сянката	на	Юзеница“	и	 „Зрението	на	
душата“,	 от	които	са	ме	 завладявали	
такива	творби,	 като	 „Вълчанският	
бук“,	 „Деветте	чучура“,	 „Към	небето“,	
„Обади	се,	Дамяне“,	както	и	разказите	за	
старовремския	художник	Петко	Клису-
ров	и	за	писателя	Георги	Пашев,	а	също	
разказите	„За	Ванчова	душа“,	„Чанкьово“,	
„Дяволът	и	девойката“,	„Глухият“,	„Пен-
чеджийската	воденица“,	 „Под	чуката“,	
„Дочевите	чанове“...
Впечатлява	 и	 книгата	 на	 Георги	

Гривнев	 „Като	 облак	ще	 си	 отида“,	 в	
която	той	се	извисява	като	истински	
талантлив	и	колоритен	белетрист.	В	
тази	 книга	 наред	 с	 другите	творби,	
ни	 запленяват	с	 оригиналното	 си	 из-
лъчване	разказите	 „Като	облак	ще	 си	
отида“	—	(за	интересната	съдба	на	чок-
манеца	Пею	Пеев),	„Мазолската	чешма“	
(за	 девойката	Рада	Орманска),	 „Сухи	
листа“	(за	еничаря,	който	след	години	
се	завръща	в	родното	си	село	Малево),	
„Враговската	мома“	(чийто	дух	обитава	
село	Мугла	и	 околността),	 „Селският	
бикоборец“	(за	павелския	рупец,	който	

без	страх	е	превил	врата	на	развилнелия	
се	бик	в	Станимака,	за	да	спаси	живота	
на	хората),	„Гаралията“	(горския	човек,	
който	прекарва	живота	си	в	планината,	
недалеч	от	село	Хвойна)...
Дарбата	на	Георги	Гривнев	бих	наре-

къл	природна,	защото	тя	не	е	придоби-
та	в	специални	институти,	и	в	това	
е	нейната	ценност.	Този	писател	има	
сетива	 на	 народопсихолог.	Неговият	
творчески	свят	е	многобагрен	и	одухо-
творен.	Дъхът	на	Родопите	се	 усеща	
във	 всяка	творба	 от	 книгата	 „Като	
облак	ще	си	отида“.
Че	Георги	Гривнев	е	писател	с	утвър-

дено	 оригинално	ярко	перо,	това	той	
е	доказал	в	поредицата	свои	книги,	за	
които	стана	дума,	но	особено	важен	и	
съществен	е	фактът,	че	Георги	Грив-
нев	 има	 какво	 още	 да	 ни	 разкаже,	 че	
продължава	 успешното	 си	 възходящо	
творческо	осъществяване,	за	което	сви-
детелсват	и	по-новите	му	книги	„АКО	
НЕ	СЕ	ВЪРНА“	и	„УТРИНЕН	ЗДРАЧ“.	Те	
също	са	едно	радостно	явление	и	една	
духовна	негова	победа	като	родоповед.	
В	новите	си	белетристични	творби	той	
още	 веднъж	доказва,	 че	 е	 великолепен	
краевед!	 Тези	 разкази	 са	 като	 поеми	
в	 проза,	 въплътили	 в	 себе	 си	 вековна	
жизнена	философия.	Явно	 е,	 че	 имаме	
пред	 себе	и	 един	 високодаровит,	 един	
необикновен	 майстор-писател	 със	
силна	творческа	 отдаденост.	Четей-
ки	разказите,	 човек	 бива	 завладян	от	
онази	магия	 ли,	 сладост	ли,	 проявени	
при	тяхното	раждане.	Да	не	 говорим	
за	присъщия	на	 автора	мек	 родопски	
говор,	който	сякаш	пее	от	редовете	на	
книгата.	Именно	затова	наричам	Геор-
ги	Гривнев	родоповед	от	знаменитата	
писателска	 фаланга	 на	Константин	
Канев,	 Христо	 Попконстантинов,	
Стою	Шишков,	Васил	Дечев,	Анастас	
Примовски,	 Георги	 Пашев,	 Николай	
Хайтов,	Станислав	Сивриев,	Светозар	
Казанджиев,	Димитър	Златев,	Никола	
Гитов,	Филип	Марински...	Като	високи	
творчески	 постижения	 в	 „Ако	 не	 се	
върна“	ще	изтъкна	разказа,	дал	заглавие	
на	книгата,	както	и	„Безсребреникът“,	
„Очи	 за	 доброто“,	 „Гривня	 девойка“,	
„Краят	на	 калайджилъка“	 (от	 които	
съм	визхитен	и	трогнат),	„Върхът	се	
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снишава“,	„Таванът“,	„Писмо	в	дувар“,	
„Куфарът“,	„Страх“,	„Единайстата“...
Георги	Гривнев	е	един	от	интересни-

те	съвременни	български	белетристи.	
Неговите	лаконични	творби	наистина	
звучат	като	легенди	със	своя	напевен	
родопски	 говор.	 Освен	това,	той	 не	
прекалява	 с	 диалектизмите,	 а	 ги	 из-
ползва	дотолкова,	доколкото	обогатява	
авторската	 си	 стилистика.	И	това,	
и	оригиналният	му	мъдър	подход	към	
проблемите,	 които	третира,	 прави	
творбите	му	 стойностни	и	 значими.	
Георги	Гривнев	е	роден	писател.	Той	не	
е,	както	споменах,	от	култивираните	
автори	и	в	това	се	състои	неговото	ав-
торско	достойнство.	Сякаш	самата	Ро-
допа	планина	го	е	откърмила	и	свойски	
благотворно	го	е	дарила	и	възпитала.	
Тъкмо	 затова,	 закърмен	 от	суровата	
романтика	на	планината,	той	по	един	
естествен	начин	принадлежи	към	писа-
тели,	в	белетристичното	творчество	
на	 които	преобладава	 лиричното	на-
чало.	 А	те	 са	 едни	 от	най-добрите	 в	
българската	литература.
Гривнев	пише	не	само	с	любов	—	той	

пише	със	страст,	което	говори	много.	
Творбите	 му	 имат	 особено	 ореолно	
изваяние.	Но	трябва	да	посоча,	че	и	де-
тайлите	в	тях	също	притежават	осо-
бена	обаятелност,	винаги	характерна	с	
родопските	си	нюанси.	Подобни	бисери	
в	творчеството	на	Георги	Гривнев	има	
немалко	и	те	дават	очарованието	на	
неговите	легенди.	И	прелест,	и	наслада	
излъчват	такива	моменти	като:	„Кольо	
косеше,	а	той	се	бухваше	в	сеното,	за-
ливано	от	песента	на	щурци.	Понякога	
там	и	спяха	—	толкова	бе	тихо	и	хубаво	
—	звездите	слизаха	на	пръсти	по	баири-
те,	къде	спираха,	кого	огряваха,	кога	се	
завръщаха?	Дали	от	техните	стъпки	
не	се	появяваха	самодиви?“		Или:	„Всеки	
втори	родопчанин	пее.	Ако	не	пее,	играе	
хоро	и	ръченица.	Ако	не	играе	—	сърцето	
му	пее	тъй,	че	лицето	му	се	разтваря	
ведро...“
В	своите	„Отломки“	Георги	Гривнев	

казва:	 „Планинецът	трябва	 да	живее	
така,	че	да	заслужи	поне	две	неща	—	сре-

бърния	звън	на	крайпътните	чешми	и	
синия	полет	на	птиците,	които	следи	
с	поглед,	дори	когато	няма	очи.“
Книгите	на	Георги	Гривнев	съдържат	

документални	разкази	и	легенди.	В	тях	
той	 ни	 подкупва	 с	 всеотдайното	 си	
вглеждане	 в	 бездънното	 сърце	 на	 ро-
допчанина.	 Творбите	му	 са	наситени	
с	малки	 радости	 и	 големи	тъги,	 със	
заредено	спокойствие	и	драматизъм.	В	
тях	се	оглежда	животът	на	родолюбци,	
на	майстори	на	чешми,	звънци	и	кили-
ми,	на	овчари	и	пастири.	Тези	творби	
преливат	от	волност,	от	човещина	и	
от	 земна	топлина.	И	най-вече	 в	тях	
кристализира	 българското	начало	 на	
обитателите	на	Родопа	планина.	Те	и	
затова	звучат	като	легенди	и	балади	за	
знайни	и	незнайни	герои	и	събития,	за	
кървави	някогашни	потурчвания	и	 за	
душевни	празници,	когато	сърцата	се	
взират	в	изгрелия	като	икона	над	тях	
образ	на	майка	България.	Нещо	наис-
тина	свято	се	долавя	в	тези	творби.	
Георги	 Гривнев	 им	 е	 вдъхнал	това,	 с	
което	сам	е	закърмен	—	прелестта	и	по-
езията	на	Орфеевата	планина.	Затова	
в	тях	сякаш	всичко	пее,	вълнува	се	и	с	
повея	на	южняка,	ведро	е	от	ведрината	
на	вековни	гори.
...И	 върви	 Георги	 Гривнев	 из	 Родо-

пите,	гледа	със	жадни	очи	живота	на	
обикновените	планински	хора	и	усеща	
пулса	на	този	нелесен	живот,	изпълнен	
с	превратности,	с	мъки	и	грижи,	но	и	с	
прости	радости,	които	правят	хляба	
сладък.	И	 някъде	 дълбоко	 във	 всичко	
това	 струи	тънкото,	но	живо	ручей-
че	на	оптимизма,	така	характерен	и	
присъщ	на	българина	от	този	прелес-
тен	край,	където	в	чистото	небе	мие	
челото	си	връх	Перелик	и	където	в	най-
голямата	тишина	 човек	може	 да	 чуе	
звуците	на	Орфеевата	арфа.
И	е	прав	Георги	Гривнев,	като	пише:	

„Легендата	 има	щастливата	 съдба	
да	 се	 ражда	 от	истината,	 но	 отива	
по-далече	от	нея	и	е	по-красива.	Така	
както	летящата	птица	е	по-красива	
от	кацналата“.
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Анита Коларова

„ДА ОГРАБИШ 
ПИКАСО“ —  
СРЕЩА С ЕДНА 
СИЛНА  
И ОРИГИНАЛНА 
ПОЕЗИЯ

Вниманието	 ни	 е	 привлечено	 от	
луксозно	издадената	у	нас	книга	на	Лео	
Бутнару	„Да	ограбиш	Пикасо“	—	избра-
ни	 стихотворения.	Сборникът	излиза	
в	 русенското	издателство	 „Авангард	
принт“,	 библиотека	Поетичен	атлас.	
На	 корицата	 —	 красива	 абстрактна	
репродукция	на	 „Две	 голи	фигури“	 от	
Пабло	Пикасо,	което	прави	книгата	още	
по-ценна.	Издание	за	библиофили.
„Да	 ограбиш	Пикасо“	 (заглавието	 е	

избрано	 от	 едноименното	 стихотво-
рение)	 ни	 среща	 с	 най-хубавите	 сти-
хове	 на	 румънския	поет,	 белетрист,	
есеист	и	преводач,	един	от	водещите	
днес	 писатели	на	Молдова.	 Завършил	
Университета	 в	Кишинев,	 основател	
на	П.Е.Н.	клуба	в	Молдова,	той	е	член	
на	 писателските	 съюзи	 на	Молдова,	
Румъния	и	Русия	и	на	Академията	на	
руския	авангард,	Москва.	Издал	е	близо	
сто	книги,	преведен	е	на	много	езици,	
известен	е	като	един	от	ревностните	
изследователи	на	руския	авангардизъм	
на	ХХ	век.
Подбор	и	превод	—	неуморният	Огнян	

Стамболиев,	нашия	известен	преводач	
от	румънски,	превел	такива	писатели	
като	Жан	Пол	Сартр,	Йожен	Йонеско,	
Емил	Чоран,	Мирча	Елиаде,	Лучиан	Бла-
га,	Никита	Станеску,	Марин	Сореску,	
Матей	Вишниек,	Мирча	Динеску	и	др.,	
той	прибави	 в	 своята	 забележителна	
колекция	и	две	години	по-младия	от	него	
приятел	Лео	Бутнару	(5	януари,	1949	г.).
Огнян	Стамболиев	е	преводач,	който	

съдбовно	познава	избраните	от	него	за	
превод	автори	от	задълбочено	изучаване	
на	творчеството	им	и	 от	лични	кон-
такти,	 датиращи	понякога	 с	 години.	
Прави	впечатление,	че	авторите	се	под-
бират	внимателно	по	техния	талант,	
принос	за	човечеството,	авангардизъм	
и	 неповторимост.	С	 качествата,	 на	
които	дава	приоритет,	Огнян	Стамбо-
лиев	изразява		своята	свобода	на	избор,	
изискан	вкус	и	стил,	но	не	прави	това	
от	екстравагантност,	а	от	вътрешна	
необходимост.	Книгата	 се	 открива	 с	
интересно	 интервю-разговор	 между	
поет	и	преводач,	 озаглавен	 „Поезията	
пристига	от	нищото	като	една	тай-
на“,	великолепна	мисъл	на	Лео	Бутнару,	
обясняваща	възгледа	му	за	творческия	
живот	на	поета,	както	и	участието	на	
подсъзнателното	в	него.	Наред	със	загла-
вия	като	„Филмографията	на	Бергман“,	
„Авторско	право“,	 „Ако	целуна	дланта	
ти“,	„Книгата	на	Ема,	правнучката	на	
Йов“,	 „Още	от	времето	на	Колумб“,	 „В	
очакване	на	Омир“,	 „Клошар“,	 „Див	ка-
питализъм“,	„Страсти	по	Достоевски“,	
„Екзекуцията	на	Андре	Шение“,	„Хорът	
на	операта“,	„Сократ“	и	мн.	др.,	над	260,	
тук	ще	прочетем	и	 чудесната	поема	
„Хипатия“	 с	интересното	двойно	пос-
вещение-антитеза	на	поета:	„В	памет	
на	 Хипатия,	 стигнала	 до	 върховете	
на	 математиката,	 философията	 и	
астрономията,	убита	зверски	през	415	
г.	В	памет	на	моя	дядо	Ипатие,	прост	
селянин	от	Негурени,	Молдова“.
Едновременно	класик	и	авангардист,	

Лео	Бутнару	не	предлага	текстове,	лес-
ни	и	леки	за	превод	дори	за	перфектно	
познаващ	езика	филолог.	Това	е	така	за-
ради	неочакваните	обрати,	философски	
теми	и	исторически	образи,	редки	наход-
ки,	занимателни	игри	на	езика,	с	които	
преводачът	се	справя	отлично,	за	да	ни	
докаже	за	пореден	път,	че	неслучайно	е	
първи	български	лауреат	за	превод	на	Ру-
мънската	академия,	носител	на	награди	
на	Съюза	на	преводачите	и	Министер-
ството	на	културата	в	България,	както	
и	на	Министерството	на	културата	в	
Румъния,	Съюза	на	писателите	в	Румъ-
ния	и	Румънския	културен	институт.

Лео Бутнару, „Да ограбиш Пика-
со“, подбор и превод Огнян Стамбо-
лиев, „Авангардпринт“, 2014.
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ПРЕСТИЖНА НАГРАДА  
ЗА ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ

На	II	световен	фестивал	на	поезията,	състоял	се	наскоро	в	Крайова,	
Румъния,	Огнян	Стамболиев	получи	голямата	награда	за	превод	за	ця-
лостна	творческа	дейност	от	Академията	„Михай	Еминеску“	и	Румънския	
културен	институт,	Букурещ.	Това	е	четвъртото	за	тази	година	прес-
тижно	отличие	за	нашия	известен	преводач	и	критик,	след	международ-
ните	награди	„Никита	Станеску“,	„Тудор	Аргези“	и	Салона	на	книгата	в	
Кишинеу,	Молдова.

В	богатата	програма	на	фестивала	взеха	участие	поети,	критици	
и	преводачи	от	34	страни	от	4	континента	и	дори	от	далечните	Чили	и	
Нова	Зеландия.

Сред	наградените	участници	бе	и	поетът	Хусто	Хорхе	Падрон	от	
Уругвай,	номиниран	през	т.г.	за	„Нобел“.

Иглика ПЕЕВА,
Радио Русе
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Д-р Елена Алекова

РАЗПОРЕДИТЕЛЯТ НА СМУТА  
Слово за книгата „Разпоредителите на смута“ 
на Христо Караславов

29 октомври 2014 г., Антикварна галерия „Енакор“ — София

Преди	 време,	 когато	четох	 стихосбирката	на	Христо	Караславов	
„Лято	за	изгнаници“,	ме	завладя	настроение,	близо	до	романтичното,	до	
високото,	до	свободата.	И	тогава	нарекох	момчето,	писало	онези	много	
„яростни“,	много	„грапави“,	много	силни	и	много	страстни	стихове,	рицар	
на	сънищата	и	на	птиците.	Доброволното	му	изгнаничество	тогава	ми	
се	стори	не	бягство	от	света,	преобърнат	от	катаклизмите	и	кризите	
на	прехода	с	главата	надолу,	а	търсене	на	пристанищата	на	Красотата,	
които	то	иска	да	открие	на	другите,	като	ги	дари	със	сънища,	илюзии,	
миражи,	мечти,	любов,	човечност.	А	неговите	„чудати	хора“		и	„млади	вар-
вари“,	„деца	на	неизвестността“		и	„менестрели	на	лятото“	(определения-
та	са	от	поезията	му)	ми	се	сториха	същества,	родени	сякаш	в	други	ери	
или	пришълци	от	други	галактики...	Имаше	в	това	съвсем	реално,	съвсем	
истинско,	съвсем	от	плът	и	кръв	момче	нещо	наистина	не	от	мира	сего,	
нещо	неуловимо	и	безкрайно.	Някакви	други	ветрове	бушуваха	в	рошавата	
му	глава.	Други	слънца	изгряваха	и	залязваха	в	широко	отворените	му	за	
живота	и	Нищото	очи.	Някакви	други	реки	пулсираха	в	жилите	му.	Туп-
тежите	на	други	планети	взривяваха	сърцето	му.	И	прииждаха	тогава	
едни	думи	в	главата	ми	и	сега	идват,	които	по	някакъв	начин	свързвах	
с	поезията	на	Христо	Караславов.	Те	са	на	руския	поет	и	литературен	
критик	Георги	Адамович	(1892,	Москва	—	1972,	Ница),	емигрирал	през	1923	
г.	в	Берлин	и	оттам	—	във	Франция:	

„Защо	на	шестнайсет	години,	на	прага	на	живота,	на	човек	му	е	така	
инстинктивно	тревожно,	защо	са	му	така	ясни	залезите,	защо	му	е	така	
близка	поезията,	 сякаш	тъкмо	на	 „прага“,	 „от	там“,	 за	последен	път	
го	призовават	да	се	озърне,	да	се	върне,	да	се	замисли?	А	след	това	човек	
става	инженер,	постъпва	в	банка	и	действително	до	самата	си	смърт	
не	се	озърта	за	нищо...“

Наистина	защо?	И	дали	това	инстинктивно	тревожно	вслушване	в	
шепота	на	отвъдното,	това	задавено	от	конвулсии	под	лъжичката	взиране	
в	ясните	залези,	това	потръпване	на	кожата	от	д¥сега	с	трансцедентал-
ното	наистина	са	безвъзвратно	загубени,	когато	човек	внезапно	порасне	и	
се	окаже	инженер,	банкер	и	пр.,	приклещен	в	капана,	в	пресата	на	живота?	

Опитах	се	да	видя	отговорите	в	романа	на	Христо	Караславов	„Раз-
поредителите	на	Смута“	(изд.	„Президент“,	София,	2014	г.)



114 ÏËÀÌÚÊ

*	*	*
Пречудна	книга	е	написал	Христо	Караславов.	Като	че	продължение	

на	родовата	традиция	—	детето	на	писателя	пише	книги,	каквито	случаи	
вече	има	в	нашата	литература	не	един	и	два,	т.е.	нещо	като	„наследяване	
на	занаята“,	като	„завещание“	—	от	бащата	на	сина.	При	Караславови	е	
иначе...	Като	че	продължение,	а	по	същината	си	—	„на	нож“	с	традицията,	
тотално	преобръщане,	 отрицание	 (като	мислене,	 като	усещане,	 като	
писане),	което,	разбира	се,	също	е	развитие	на	традицията...	Просто	—	
бащи	и	деца	(ако	заимстваме	тургеневото).	Слав	Хр.	Караславов,	баща	му,	
още	преди	време	го	е	предусетил	(вж.	цикъла	„Насаме	със	сина“	в	сборника	
с	негови	избрани	от	Христо	стихове	„Великото	пътуване“,	2012):

Със	мене,	синко,	всичко	старо	свършва:
часовникът
		 	 на	селските	петли,
горчилката	на	моя	селски	къшей,
от	който	нещо	
	 	 						все	ще	ме	боли.

Със	тебе,	синко,	новото	започва
и	пътят	ти	е	с	кожа
	 	 		 от	асфалт.
Ще	дойде	ден,
когато	ще	започна
чрез	тебе	да	приемам
	 	 	 този	свят.

*	*	*
Няколко	 са	 сюжетните	 линии,	 които	Христо	Караславов	 заплита,	

преплита	и	разплита	и	пак	заплита,	преплита	и	разплита,	и	пак...	и	пак...	
Понякога	ти	се	струва,	че	нямат	край,	защото	някоя	—	всяка!	—	от	тях	
внезапно	прекъсне.	И	отново	се	появи:	веднъж	—	като	заблуден	акорд;	друг	
път	—	като	ехо	от	нещо	изречено	или	премълчано;	трети	път	—	като	
мълния...	Или	река...	И	отново	пропадне	—	като	че	в	някакви	дълбочини	на	
повествованието,	където	през	тъканта	на	думите	прокопава	причудливи	
„гърла“,	„ждрела“,	„чудни	мостове“,	„каньони“...	

В	развитието	на	всяка	тема	усещането	е,	че	сме	тръгнали	от	някога	
отнякъде	и	не	вървим	на	някога	нанякъде,	а	като	че	се	въртим	в	кръг	по	
времената	и	по	пътищата	(на	героите).	И	като	че	пространството	се	
свива	на	кълбо,	на	топка,	на	точица,	която	го	отрича,	а	същевременно	
се	разширява	—	„просто	се	разтегля	по	ширината	си	и	се	раздърпва	по	
дължината	си“.	И	повествованието	се	върти,	и	животът...	Ето,	довчера,	
докато	бяхме	деца,	светът	ни	стягаше,	а	днес	броим	дните	до	своето	
завръщане,	защото	„пътят	към	къщи	става	все	по-дълъг“	(с.	282)	и	може	
да	не	го	намерим,	а	само	след	трийсет	години,	продължава	авторът,	све-
тът	ще	е	вече	толкова	огромен,	че	ще	трябва	да	си	стоим	само	в	стаята	
и	да	пресмятаме	колко	дни	им	трябва	на	тези,	с	колите,	за	да	идат	до	
края	на	квартала...	Но	и	това	е	звучало	при	Слав	Хр.	Караславов	(от	ци-
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къла	„Детство“	в	същия	сборник),	само	че	без	идеята	за	разширяването	
и	свиването	едновременно:

Моят	свят	беше	толкова	малък:
едно	цвете,
едно	дворче
и	една	пчела.
Във	огнището	зимно	—	пламък.
В	реката	—	стотина	огледала.
Мина	време,
светът	порасна:
една	тревога,
една	бомба
от	атом,
една
тежка	мисъл
до	болка
ясна
за	изгубената	тишина.
	 	 	 	 „Свят“

Сюжетите	са	побрани	в	три	части	на	романа.	Първата	—	„Джоб	за	
дребни	монети“	(с	Пролог,	Втори	пролог	—	за	сънищата“,	13	глави	и	„Епи-
лог“).	Втората	—	„Разпоредители	на	смута“,	сглобена	от	късове	на	раз-
лични	сюжетни	линии	по	принципа	на	мозайката,	които	в	крайна	сметка	
се	събират	в	едно	—	на	Централна	гара	в	София	(историите	на	Данаил	Г.	
Ванчов,	Ванан	и	дядката	от	влака	Плевен	—	София,	тъй	и	на	разказвача).	
Третата	—	„Евангелие	от	Асан“	(нещо	като	дневник	на	Асен).	

Както	темите	на	романа	текат	и	изтичат	нанякъде	и	пак	се	връщат	
там,	откъдето	са	тръгнали,	и	не	свършват,	и	пак	текат;	както	живо-
тът	тече	и	изтича	нанякъде	и	пак	се	връща	там,	откъдето	е	тръгнал,	
за	да	тръгне	пак,	така	и	сюжетите	на	романа	текат	и	изтичат,	и	пак	се	
връщат	там,	откъдето	са	тръгнали,	и	пак	текат...	Някакво	постоянно	
въртене,	завихряне...	Докато	се	превърнат	в	кълбо,	в	топка,	в	точица...	
А	същевременно	се	разширяват...

Сюжетните	линии,	да	не	забравя,	са	наситени	с	много	поезия,	уто-
пии,	мечти,	илюзии,	надежди,	кубчета	реалност,	светлина	и	мрак,	здра-
чевини,	любов,	обещания	и	сбъдвания...	И	са	толкова	много...	Детството,	
юношеството	и	 зрелостта	на	момчетата...	Музиката...	Старецът	и	
момичето...	Между	другото	—	кризата...	Самотата	с	лице	от	тъга	или	
тъгата	с	образа	на	самота,	или	просто	—	„антропологията	на	тъгата“	
(с.	208)	(последното,	както	се	досещате,	с	намигването	към	романа	на	
един	наш	съвременник)...	

И	още...	Скитничеството,	при	това	в	много	превъплъщения	—	ту	в	
забавно-весело	пътешествие	по	магистралите	и	криволиците	на	живота	
(„отвъд	града“	или	към	големия	свят,	който	все	повече	се	разширява	—	мо-
рето,	Ардино,	Мюнхен,	Брюксел,	Париж	или	Дижон,	Монтевидео	и	не	знам	
още	накъде...);	ту	в	безброй	шеметни	приключения	из	различните	етажи	
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на	въображението	(в	Страната	на	Сянката	ми,	в	Голямата	равнина	на	
Големия	 сън	или	 в	Междусънищните	пространства	и	просъницата...),	
които	спират	дъха	и	от	които	свят	ти	се	завива;	ту	в	прекрачванията,	
прескачането	—	опипом	—	в	отвъдното,	Отвъд,	„от	другата	страна“	(на	
времето,	на	света,	на	живота)...	

И	историята	на	Зверчето...	И	историята	на	Асен...	И	историята	на	
Мишел	Главата...	И	историята	като	че	на	Ицо,	но	дали	точно	неговата...	
Момичетата...	И	Любовта,	„по-малката	сестра	на	смъртта“	(с.	68),	ид-
ваща	в	багрите	и	изблиците	щастие	на	краткотрайното	чудо...	Бунтът	
и	примирението...	Смехът,	проявяващ	се	понякога	и	в	облика	на	детинска	
веселост,	друг	път	—	в	смразяващ	кикот...	И	над	всичко	—	свободата,	като	
„вятър	от	Белите	планини“	(с.	196)...

И	историята	на	Данаил	Г.	Ванчов,	странно	вплетена	с	историята	на	
Ванан,	а	двете	истории,	сбрани	накуп,	странно	подсказващи	или	докосва-
щи,	по-скоро	преминаващи	в	друга	една	като	че	странична	история	—	на	
дядката	от	влака	Плевен	—	София,	със	закономерната,	почти	физическа	
и	някак	изплъзваща	се	среща	на	тримата	на	Централна	гара	в	София...	
Да,	да,	историята	на	този	дядка	с	младостта,	зрелостта	и	старост-
та...	Младостта	му,	строго	фиксирана	в	дневника	на	Данаил	Г.	Ванчов	и	
сюжетната	някак	приумица	за	НЛО-то	и	зеленото	човече;	по-точно	—	в	
многообещаващия	юноша	Данчо,	попаднал	в	публичния	дом	някъде	в	Европа	
през	30-те	години	на	миналия	век,	преживял	през	40-те	бомбардировките	
на	София,	и	във	Ванан,	промержелял	като	спомен	в	главата	на	представи-
теля	на	Вселенското	търговско-развлекателно	дружество	с	неограничена	
отговорност,	изтърсил	се	внезапно	сред	храсталаците	край	София...	Зре-
лостта	му,	тръгнала	след	напускането	на	„галактическия	шоу-бизнес“	(с.	
127)	и	продължила	в	битуването	му	като	шеф	на	„дребна	шайка	сънищни	
разбойници“,	занимаващи	се	с	„еженощни	грабежи“	(с.	125).	Старостта	му,	
носеща	се	с	дядката	от	влака	Плевен	—	София...	

Понякога	четем	миналото	си	като	на	книга	и	то	ни	се	струва	чужд	
живот	(Ванан	чете	дневникът	на	Данаил	Г.	Ванчов)...	Понякога	не	искаме	
да	си	спомняме	за	миналото	и	ни	се	чини,	че	е	сън,	но	не	е	съвсем	сън,	а	и	
реалност	не	е,	нещо	като	междусънищни	пространства	е,	сред	които	се	
лута	това,	което	като	че	сме	били	(Ванан	в	просъниците	на	дядката	от	
влака	Плевен	—	София)...	Но	идва	момент,	когато	човек	се	среща	със	себе	
си.	Случва	се	това	да	стане	съзнателно,	когато	е	достатъчно	мъдър,	за	
да	се	примири	най-после	със	себе	си	и	да	си	прости.	Но	се	случва	и	да	е	не-
съзнателно	—	когато	човек	по	стечение	на	обстоятелствата	не	е	на	себе	
си	(я	от	стрес,	я	в	някаква	деменция)	и	тогава	му	е	все	едно.	Дядката	от	
влака	Плевен	—	София	не	разбира	какво	точно	става	с	него	и	дори	се	учуд-
ва	на	странното	същество	(Ванан),	което	го	е	навестило	изневиделица	и	
като	че	случайно	по	време	на	пътуването.	Вероятно	дори	не	си	спомня,	че	
всъщност	той	е	Данаил	Г.	Ванчов,	макар	и	да	споменава	името	му	и	нещо	
за	него	да	говори,	и	че	все	той	е	чудакът	с	артистичния	псевдоним	Ванан.	
Неслучайно	вече	е	просто	„дядката“,	защото	и	името	си	не	помни.	Авторът	
така	майсторски	е	предал	неговата	деменция,	че	май	и	ние	се	съмняваме	
дали	наистина	той	е	Данаил	Г.	Ванчов,	дали	той	точно	е	Ванан...
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Той	при	това	като	че	няма	детство.	Само	някъде	там,	в	началото	на	
дневника	му,	се	мярка	нещо	като	спомен,	че	„шугава	овца“	се	е	извъдил	—	„все	
едно	вършех,	а	друго	ме	теглеше“	(с.	141).	И	после	идва	покварата	—	дали	
в	Дижон,	дали	в	Париж...	А	после	—	шоу-бизнесът.	И	след	туй	—	разбойни-
чеството	из	междусънищните	пространства.	А	след	него	—	влюбването,	
което	тотално	обърква	нещата	(и	значи,	че	все	същата	шугава	овца	си	
е	останал)...	

Има	хора,	които	никога	не	са	били	деца	—	даже	като	деца.	Такъв	именно	
е	този	нелеп	дядка.	Нелеп,	нелеп,	но	съвсем	смислен,	закономерен	и	защи-
тен	като	персонаж	и	като	символ.	Защото	не	сте	ли	се	замисляли	—	по	
ирония	на	съдбата	тъкмо	такива	хора,	хора	без	детство,	без	спомени	за	
детство,	без	минало,	управляват	нашия	живот...	А	и	темата	за	бащите	
и	 децата,	тъй	причудливо	пречупена	през	неговата	история...	Данаил	
Г.	Ванчов,	който	няма	спомени	за	детството	си,	намира	„бумагите“	на	
баща	си	Генчо	В.	Ванчов	и	ги	преписва	—„дословно,	щото	ми	се	иска	да	има	
и	нещо	от	тейко	ми	в	тоя	ми	дневник...“	(с.	181).	Ванан,	главатарят	на	
сънищните	разбойници,	чете	дневника	на	Данаил	Г.	Ванчов	и	чрез	него	—	
записките	на	Генчо	В.	Ванчов.	Генчо	В.	Ванчов	е	старши	счетоводител,	
потомствен	 счетоводител,	 който	през	 30-те	 години	на	миналия	 век	
организира	неколцина	свои	млади	колеги,	за	да	изчислят	математически	
как	да	освободят	човека	от	влечението	му	към	война.	Удивителното	е,	че	
резултатите	от	„изследването“	и	„изчисленията“	им,	т.е.	програмата	
за	промяната	на	света,	която	тези	негови	по-млади	колеги	предлагат,	
съвсем	прилича	на	света,	в	който	ние	живеем	след	промяната	от	1989	г.	
Значи	нашият	свят,	светът	в	който	днес	живеем,	не	е	наш	патент,	а	е	
програмиран	някъде	между	двете	световни	войни.	И	го	програмират	„сче-
товодителите“,	т.е.	„инженерите“,	„банкерите“,	хората	без	детство,	а	не	
поетите,	т.е.	не	хората	с	будуващото	в	тях	дете,	което	непрестанно	се	
озърта	до	самата	им	смърт.	И	вече	програмиран	от	„счетоводителите“	
някога,	в	миналото,	нашият	свят	се	строи	днес	отново	не	от	децата	на	
поетите,	а	от	децата	на	„счетоводителите“,	мутирали	в	междусънищни	
разбойници,	крадци	и	мутри...

Синът,	осъществил	мечтите	на	баща	си...	Синовете,	материализира-
ли	бълнуванията	на	бащите	си...	Какво	по-човешко	и	по-човечно	от	това!

(...)

*	*	*
И	някак	повече	от	внезапно	дори,	макар	и	почти	някак	незабе-

лежимо	на	общия	фон	от	внезапности,	чудатости,	развъплъщения	
и	абсурди	—	в	края	на	втората	част	на	романа	—	прожекцията	на	
някакъв	филм	в	малък	салон	на	онова	кино	за	стари	френски	филми.	
Всички	гледат	матовия	екран,	сякаш	нещо	ще	започне.	И	изневидели-
ца	—	една	вежлива	дама:	разпоредителката!	В	синьо	елегантно	сако,	
с	яка	на	бели	ивици.	И	всички	са	в	такива	сака,	всички	те	—	„дребни	
разпоредители	 в	 киносалона	на	 безпокойството,	 в	 галерията	на	
хаоса,	зазидани	в	скришните	си	молитви,	уплашени	от	спрялото	
време,	разтърсени	от	собствените	си	оправдания	и	все	пак	хране-
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щи	надежда,	че	смутът,	същият	тази	господин	Смут,	поканен	от	
нищото,	ще	бъде	възпитан	посетител,	че	ще	ни	подмине	с	вежлива	
усмивка	и	чинно	ще	заеме	мястото	си,	което	уплашено	ще	му	по-
кажем	—	и	то,	това	място,	ще	бъде	някъде	далече,	далече	от	нас...“	
(с.	238).	
А	вие	какво	си	мислехте,	а?	РАЗПОРЕДИТЕЛИ	НА	СМУТА?...	Ха-

хахахахаха...	„Розовите	гащи	на	баба	ми...“	(с.	276),	както	би	казал	
Асан...	„Хауе,	хехено	ханне...“,	както	биха	изпели	„дъртите	мойри,	
онези	беззъби,	парцаливи	старици	от	странното,	малко	страшно	
селце	в	дъното	на	квартала	на	Бързо	движещите	се	очи“	(с.	225)...

(Със	съкращения)

Сàìóèëîâ íàäïèñ (993). Оòêðèò â ñ. Гåðìàí 
êðàé Пðåñïàíñêîòî åçåðî
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ЛИТЕРАТУРНО НАСЛЕДСТВО

Петър Парашкевов

МЪЛЧАНИЕТО ОКОЛО 
МОТИВАЦИЯТА НА СТЕФАН 
ВЕРКОВИЧ И ИВАН ГОЛОГАНОВ 
ПО АВТОРСТВОТО НА ПЕСНИТЕ 
ВЪВ „ВЕДА СЛОВЕНА“

	

Думата	 е	 за	 психологическата	 и	 от	тази	 гледна	точка	 —	 за	 цен-
ностната	личностна	мотивация	у	Стефан	Веркович	(1827—1893)	и	Иван	
Гологанов	(1839—1895)	при	ангажимента	им	да	записват,	отпечатват	и	
издават	български	фолклор	из	Чеч	и	Мървашко.	Психологическата,	тъй	
като	с	исторически	обусловената,	био/библиографската	и	естетическата	
им	мотивация	науката	се	е	справила,	но	още	при	първите	разисквания	
около	културното	наследство	на	двамата	възникват	въпросителни	по	
ценностната	им	реализация	като	личности	и	за	етическите	ценности,	
които	те	предлагат	като	знаци	в	онова	културно	наследство.	Обруга-
ването	на	делото	им	без	оглед	на	ситуацията,	сред	която	са	принудени	
да	осъществят	идеята	си	или	мълчаливото	подминаване	на	онази	ситу-
ация,	не	са	сред	приемливите	позиции	на	науката	в	наше	време	и	у	нас,	и	
в	чужбина.	Настоящият	акцент	върху	психологическите	и	ценностните	
аспекти	в	поведението	на	двамата	съхранители	на	част	от	българското	
културно	наследство,	конкретно	на	значими	цялости	от	българския	фол-
кор	из	Чеч	и	по	Мървашко,	има	за	цел	да	наруши	мълчанието	по	тази	тема	
в	момента,	когато	се	навършват	140	години	от	появата	на	първата	книга	
от	„Веда	словена“,	като	се	припомнят	някои	знаци	от	признаването	на	
българската	националност	в	рамките	на	Османската	империя	и	офици-
алното	признаване	до	степента	на	политически	актове,	подчертаващи	
съществуването	на	българска	нация	—	все	по	време,	когато	двамата	ен-
тусиасти	съхраняват/сътворяват	своите	„Веди“	(между	1860	и	1881	г.).

Стефан	Веркович	и	Иван	Гологанов	живеят	във	време,	когато	по	кон-
тинента	приключва	същностната	част	от	конфликта	между	последни-
те	вибрации	на	имперската	идеология	и	тя	е	окончателно	подменена	(в	
политическите	маневри	на	онова	историческо	време)	от	идеологията	за	
националните	приоритети,	от	идеологията	за	нациите.	Всеки	от	тях	е	
представител	на	една	от	тези	две	вибрации:	Веркович	мотивира	в	себе	си	
издателя	на	„Веда	словена“	продължително	—	първо	като	францисканец,	
после	като	илириец,	след	това	като	панславист,	накрая	като	завърнал	
се	към	вярата	в	Христа	Бога	—	по	францисканския	вариант	на	католици-
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зма;	в	последна	сметка	като	носител	на	тези	три	идейни,	по	същество	
глобалистични	концепции,	оцелели	до	своята	реализация	в	имперския	си	
вариант;	Гологанов	пък	оцелява	в	своята	реализация	като	българин	от	
Мървашко	и	Чеч,	изживяващ	последните	опити	на	Османската	империя	за	
европеизация	и	оцеляването	на	българската	нация	до	равнището	на	поли-
тическа	независимост	и	самостоятелна	държавност.	Взаимодействието	
между	двамата	е	диктувано	от	оперативното	тяхно	намерение,	но	всеки	
по	своя	интимна	мотивация	—	Веркович	опазва	своите	интимни	мотиви	
зад	глобалистични	декларации,	Гологанов	се	мотивира	пред	себе	си	като	
радетел	за	опазване	на	родното	културно	наследство.	Двете	посоки	на	
себеосъществяване	се	свеждат	до	събиране	и	издаване	на	фолклорни	пес-
ни	от	Чеч	и	Мървашко.	Конфронтацията	им	пък	произтича	от	техните	
равнища	на	овладяност	в	конкретната	идеологическа	ситуация	—	лока-
лизирана	(както	винаги)	между	степента	на	имперския	тип	глобализъм	
и	разрушаващата	неговите	реализации	по	Европа	национална	идея.	Ето	
как	изглежда	всичко	това	в	исторически	план:

Българските	възрожденски	значими	културни	центрове	през	ХIХ	в.	
са	в	Цариград,	в	Букурещ,	но	не	и	по	бъдещата	политически	независима	
българска	територия.	Главният	противник	за	развитието	на	българска-
та	култура	в	рамките	на	Империята	се	оказва	преди	всичко	културата	
на	единоверците,	на	православните	гръцки	приемници	на	елинската	кул-
тура,	на	Елада.	Този	противник	е	преди	всичко	по	българските	поселища,	
озовали	се	в	кризисни	за	империята	райони	—	в	т.	ч.	в	Серес,	в	Кукуш,	по	
Беломорска	Тракия	и	Егейска	Македония,	в	Мървашко	и	по	Чеч.	Там,	където	
е	фиксирано	присъствието	на	фолклорните	песни,	назовани	от	издателя	
си	„Веда	словена“.

Съпротивата	на	 българската	 култура	 е	 сякаш	не	 срещу	 османо-
турската	култура	(тя	остава	в	нашите	немногобройни,	но	достолепни	
възрожденски	издания	някак	премълчавана,	непрочетена,	незабелязана),	
а	срещу	невъзможността,	срещу	политическата	невъзможност	на	Импе-
рията	да	осигури	свободно	развитие	на	българската	култура.	Появилото	
се	в	условията	на	свои	и	чужди	имперски	доминации	български	тип	нацио-
нално	самосъзнание,	обективно	развилото	се	себепознание,	продължително	
формирало	тип	общество,	наречено	нация,	очертава	взаимно	преплитащи	
се	посоки	на	себеосъществяване	—	преди	всичко	по	пътя	на	интелекту-
алното	себеизвисяване;	и	после	—	като	следствие	от	интелектуалното	
себеизвисяване	—	по	пътя	на	националноосвободителното	движение,	на	
въстанията,	по	пътя	на	революцията	 (този	термин,	 „революция“,	 се	
оказва	напоследък	равностоен	на	българския	„въстание“).

Двете	посоки	се	преплитат:	сред	революционерите	са	най-видните	
лирици	и	белетристи;	при	това	не	всички	революционери	са	в	нелегалност,	
не	всички	са	„изкъшкани“,	не	всички	са	със	съдбата	на	хъшове;	а	много	от	
лириците	и	прозаиците	споделят	битието	на	хъшовете,	без	да	са	рево-
люционери	(в	смисъла,	влаган	в	това	понятие/термин	доскоро).	Битието	
на	българските	интелектуалци	се	преплита	и	с	поведението	на	европей-
ската	интелигенция	—	в	 опитите	си	да	осмисли	процесите	и	да	 заеме	
конструктивна	позиция	в	процеса	на	разлом	за	империите	и	конструиране	
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на	националните	държавности.	Особено	характерна	е	премълчаваната	
в	тази	връзка	личност	на	Ст.	Веркович:	той	оцелява	в	последна	сметка	
като	 българофил,	 но	 разколебан	 в	 своето	францисканство,	 озовал	 се	 в	
пределите	на	глобализационни	идеологии	от	типа	на	илирийството	и	сла-
вянофилството,	оказал	се	все	пак	овладян	от	славянофилството	си,	като	
сръбски	агент	със	сръбска	по	същество	политическа	мисия,	прикрита	зад	
уж	културно	пратеничество	в	Серес	малко	преди	началото	на	Кримската	
война	(1853—1856);	та	открил	по	време	на	онова	свое	„пратеничество“	в	
началото	на	петдесетите	и	през	шестдесетите	години	на	ХIХ	век	в	послед-
на	сметка	българите	с	тяхната	националноосвободителна	претенция;	и	
прозрял	истината	за	културното	присъствие	на	мърваците	и	помаците	
по	Мървашко	и	Чеч	като	българско	културно	присъствие.

Във	всичко	той	е	тласкан	все	от	своето	славянофилство,	но	подчи-
нявайки	се	и	на	тръпката,	която	вплита	в	усета	му	за	етика	избраната	
от	него	съзряваща	нова	негова	кауза	—	науката.	Това	е	кауза,	до	която	се	
домогва	през	десетилетията	на	етнически	прозрения	и	народоведство,	
та	до	фолклористика.	Кауза,	чиято	фундаментална	етична	претенция	е	
за	научна	достоверност,	пренебрегваща	другите	т.	н.	граждански	анга-
жименти,	пренебрегваща	през	десетилетията	скрупули,	формирани	от	
богословие,	илирийство,	славянофилство;	и	вплитаща	в	същото	време	онези	
скрупули	в	етиката,	изисквани	от	науката.	Не	е	трудно	да	си	предста-
вим	броженията	на	подобна	душевност	в	моментите,	когато	тя	прозира	
цялата	сложност	на	етническите	конфликти	от	четиридесетите	години	
на	ХIХ	в.	първо	в	Австроунгарската	империя,	където	е	неговата	родна	
Босна	и	където	в	ранната	му	младост	протича	революционната	трˆгика	
на	конфликта	от	1848	г.	между	австрийската	нация	(като	нация,	регу-
лираща	имперската	държавност),	италианската	и	унгарската	нации	(с	
претенциите	им	да	бъдат	национални	държавности).	Конфликт,	обявен	
понастоящем,	в	наше	време,	от	историографите	като	революция.

Какво	ли	е	било	страданието	на	славяните,	на	босненци,	хървати	и	
част	от	сърбите	в	Австроунгария,	за	да	тласнат	младежа	„сърбохърват“	
към	Францисканския	орден,	сиреч	към	богословие,	и	дори	към	духовен	сан	
в	редовете	на	онзи	орден!	Може	би	онова	страдание	тласка	момъка	от	
богословие	към	илирийство,	после	към	славянофилство.	За	да	се	назове	„сър-
бохърват“,	после	да	се	озове	сред	сърбите	—	при	министър	Гарашанин	—	(все	
още	зависим	външнополитически	от	Узун	кюпрюсю,	от	Високата	порта)	
и	да	поеме	мисията	на	агент,	който	трябва	да	докаже	със	средствата	на	
науката	една	истина/неистина	—	че	населението	около	Серес	и	в	самия	
град	не	е	гръцко,	че	е	славянско	и	че	е	в	последна	сметка	„прави	сорби“.

Дали	Веркович	не	пренебрегва	агентурната	си	задача?	При	подобни	
съображения	може	да	се	прозре	етичното	усилие	на	новопосветилия	се	в	
науката	и	открил	чрез	нея	българите	—	при	пренебрегване	на	агентурната	
задача	в	името	на	научната	истина	—	това	личи	в	заглавието	на	сборника	с	
народни	песни,	събирани	от	Веркович	и	издадени	от	сръбския	кралски	двор	
—	изписани	на	кирилица	и	посветени	от	събирача	и	записвача	Веркович	на	
сръбската	кралица	и	озаглавени	на	сръбски	(там	заглавието	гласи:	„Наро-
дне	песме	МАКЕДОНСКИ	БУГАРА	скупiо	стефанъ	и.	верковичъ.	Книга	прва.	
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ЖЕНСКЕ	ПЕСМЕ.	У	БЕОГРАДУ.	Правителственомъ	Книгопечатньомъ“	
1860	г.“;	и	на	титулната	страница:	„Не(й)ной	светлости,	премилостивой	
госпоiи,	 княгинъи	юлiи	михаила	 обреновича,	 роженой	 грофинъи	хуняди,	
ревностной	покровителъници	народнотъ	бразованя	и	напредка.	у	найве-
кой	покорности	посвечуе.	Скупителъ“).	Самите	песни	са	също	изписани	с	
кирилица	—	на	тогавашния	български	език,	по	същество	—	серски	диалект.

Всичко	това	—	четири	години	след	Кримската	война,	в	условията	на	
самостоятелното	от	1830	г.	Гръцко	кралство,	сред	преговори	между	Ва-
тикана	и	Кукуш	за	проникване	на	униатската	ватиканска	стратегия	на	
Балканите	—	за	сключване	на	т.	н.	уния	—	уния	за	отказ	на	православните	
кукушани	от	върховенството	на	вселенския,	цариградския	(но	гръцки!)	
патриарх,	формирал	стратегията	на	Гръцкото	кралство	за	погърчване	
на	кукушани,	на	серчани,	на	Беломорска	Тракия	и	Егейска	Македония,	пък	
и	на	всичко	българско.	Преговорите	между	Ватикана	и	Кукуш	през	1861	г.	
се	свеждат	до	преминаване	на	кукушани	под	егидата	на	папата.

*
След	всичко	това	протича	десетилетието	между	1960	и	1871	г.,	съ-

щностното	десетилетие	за	формирания	вече	като	личност	Веркович,	кое-
то	изисква	ново	внимателно	вглеждане	—	то	е	наситено	с	политически	ко-
зни,	сред	които	е	трудно	да	се	ориентира	дори	съвременният	изследовател,	
а	Веркович	взема	тогава	съдбоносни	за	себе	си	решения,	противостоящи	
на	намеренията,	с	които	го	ангажират	попечителите	му.	Така	например	
през	1961	г.	в	Цариград	се	водят	тайни	преговори	между	Илия	Гарашанин	
и	Маркос	Рениерис	за	подялбата	на	Македония	между	Сърбия	и	Гърция;	
преговорите	са	подновявани	през	1866—1867	г.	и	по-късно.	Организираното	
българско	националноосвободително	движение	пък	 е	 ознаменувано	 с	т.	
н.	четническа	тактика	на	Раковски,	съзряла	със	сформираната	от	него	
т.	н.	легия	и	сраженията	на	българската	легия	(на	страната	на	сърби-
те	—	по	време	на	Сръбско-турския	военен	конфликт	от	1862	г.)	в	Белград.	
Това	е	времето	на	Панайот	Хитов	и	Филип	Тотю	(1865	г.),	на	гибелта	на	
Хаджи	Димитър	и	Стефан	Караджа	(1868	г.),	времето	на	подмяната	на	
ТБЦК	(създаден	в	Букурещ	през	1866	г.)	с	БРЦК	(неговият	първи	програмен	
документ	—	Програма	на	БРК	—	излиза	през	август	1870	г.,	отпечатан	е	в	
руското	емигрантско	издание	„Народное	дело“	—	в	Женева).

Това	е	време	на	поредния	компромис,	който	правят	народите	на	ев-
ропейските	империи	с	вероизповеданията	си	в	името	на	националната	
си	идентичност.	И	мотивацията	на	„дипломатичните/дипломатически-
те“	Верковичеви	решения	в	името	на	онази	идентичност!	И	дързостта	
на	Веркович,	научната	негова	дързост,	да	обяви	още	в	първата	година	
на	онова	десетилетие	населението	на	Серес	за	„македонски	българи“.	Не	
е	ли	това	отказ	от	вероизповеданието,	от	францисканския	вариант	на	
католицизма;	ако	щете	—	отказ	на	Веркович	от	ранните	учители	и	попе-
чители,	отказ	—	заради	новото	поприще,	към	което	го	тласка	поривът	
му	по	избора	на	етнически	приоритет	в	сферата	на	следимперския	тип	
„глобализъм“	—	първо	между	илирийство	и	панславизъм,	после	—	от	пансла-
визма	към	претенциите	на	сръбския	кралски	двор,	накрая	—	към	етиката	
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на	научното	дирене,	което	го	обвързва,	макар	и	непряко,	с	българската	
политическа	кауза,	но	иззад	което	наднича	пак	францисканската	идея	за	
униатството.	Нещо	повече	—	той	е	до	такава	степен	обладан	от	всичките	
свои	нови/стари	интимни	верски,	„глобалистични“,	националистически	и	
научни	(етнологически	и	фолклористични)	пристрастия,	че	не	изоставя	
нито	едно	от	тях	и	за	всяко	от	тях	намира	свои	попечители,	дори	се	
завръща	(съзнавано/несъзнавано)	към	претенциите	на	католицизма	по	
отношение	на	българската	верска	идентичност,	за	което	не	пропуска	да	
отбележи	няколко	реда	в	своите	спомени	дори	Иван	Шишманов.

В	Иван	Шишмановия	„Дневник“,	появил	се	като	издание	в	наши	дни	
(през	2003	г.),	Шишмановите	дирения	за	връзката	между	дяковския	владика	
Йосиф	Щросмайер	и	българската	култура	(в	лицето	на	братя	Миладино-
ви	и	техния	фолклорен	сборник	„Български	народни	песни“),	акцентират	
върху	онази	претенция	на	Ватикана	към	овладяване	на	българското	ет-
ническо	духовно	пространство	от	католицизма	и	отбелязва	в	тази	връзка	
странните	на	пръв	поглед	контакти	между	Веркович	и	Щросмайер.	Откъс	
от	Шишмановите	спомени	за	личните	негови,	Шишманови	контакти	с	
хърватския	владика,	 в	които	е	отбелязан	извод	 за	подобни	намерения,	
инсинуирани	дори	не	от	центъра	на	католицизма,	а	от	периферни	негови	
структури,	като	Хърватско,	позволява	наблюдения	по	тази	тема.	Ето:

„...Като	му	благодаря...(на	Щросмайер	—	бел.	м.,	П.	П.),	аз	се	пазя,	раз-
бира	се,	да	повдигна	втория	въпрос,	който	ми	тежи	на	езика:	какво	е	могло	
да	бъде	участието	на	Щросмайера	в	íàшàòà óíèя...	За	основание	ми	
служи	един	любопитен	документ...,	едни	подробни	наставления	до	Драгана	
Цанкова	в	Цариград,	подписани	от	владика	Щросмайер	и	диктувани	от	
Дяково,	5	октомврий	1859	година...	Щросмайер	проявява	редки	познания	по	
топографията	и	етнографията	на	Македония.	Той	знае	напр.	как	трябва	
дя	се	постъпя	с	помаците,	ако	не	искаме	да	ги	имаме	за	неприятели...	
Документът,	за	който	става	дума,	и	който	съдържа	13	страници	дребно	
писмо,	áèäå îòêðèò ìåжäó êíèãèòå íà ïîêîéíèя Вåðêîâè÷à,	ако	и	
да	носи	подписа	на	владика	Щросмайера,	очевидно	е	писан	или	преписан	от	
самия	издател	на	знаменитата	„Веда	словена“...	До	оня	момент,	когато	
очите	ми	се	спряха	за	първи	път	върху	златните	политико-религиозни	
наставления	на	дяковския	епископ,	аз	бях	убеден,	че	неговото	участие	в	
нашето	възраждане	не	отива	по-далеч	от	съдействието	му	за	издаването	
на	Миладиновите	песни	и	платоничното	му	съчувствие	към	делото	на	
унията,	което	се	проявява	в	помощите	му,	дадени	çà âúçïèòàíèåòî íà 
ìëàäè áúëãàð÷åòà â Зàãðåáñêàòà óíèàòñêà ñåìèíàðèя...	Изведнаж	
това	мое	мнение	рухваше	и	аз	виждах	пред	себе	си	един	съвсем	не	безоби-
ден	Щросмайер,	един	човек	на	делото,	който	отлично	знае	да	си	служи	с	
кръста,	но	и	с	оръжието	на	най-опитния	карбонар...	Но	като	оставя	ше-
гата	настрана,	той	се	обръща	към	мене:	„Целият	тоя	документ,	синко,	е	
подложен“	—	ми	заяви	той	спокойно	—	„Моето	участие	в	унията	е	косвено	
и	датува	едва	îò 1861 ãîäèíà,	когато	за	пръв	път	реших	да	давам	за	
възпитанието	на	българчетата	в	загребската	ãðúêî-католишка	семи-
нария	известна	сума...	И	аз	посрещнах	извършения	акт	с	радост,	това	не	
може	да	почуди	никого,	който	познава	моите	идеи	за	унията...	Изискват	
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се	известни	отстъпки	и	от	католицизма,	и	от	православието...“	(болд.	
мой,	П.	П.).

*
Цитираните	откъси	от	Шишмановия	текст	предлагат	ориентир	по	

въпросите	за	онези	недоловими/доловими	трепети	у	индивида,	посветил	
се	на	сериозна	обществена	дейност	в	областта	на	културата,	когато	
посвещението	му	го	тласка	и	към	политиката.	Онези	трепети	са	доло-
вими	у	Веркович.	Нещо	повече	—	от	цитираното	у	Шишманов	става	ясно,	
че	Веркович	успоредява	съзнателно	своето	поведение	с	униатството,	въ-
преки	че	формално	изоставя	в	светския	си	живот	религиозните	мотиви.	У	
нас	дълго	време	се	мълча	по	темата	за	изоставените	от	него	всъщност	
стари	и	нови	негови	попечители	и	погубва	интимния	свой	живот.	Така	
например	Веркович	присъства	 в	Кукуш	—	на	акта	по	подписването	на	
споразумението	между	легати	на	папата	и	кукушки	първенци	—	споразу-
мение/була,	свързано	с	унията	и	противостоящо	на	религиозния	статут	
на	славяните	по	голяма	част	от	Османотурската	империя.	Той	присъства	
в	Кукуш	през	1861	г.,	през	годината,	в	която	Щросмайер	се	посвещава	на	
униатството.	Отбелязано	е	в	Шишмановия	цитат	(вж.	по-горе),	а	впослед-
ствие	и	от	Михаил	Арнаудов,	че	там,	в	акта	за	сключването	на	унията	
между	папските	легати	и	кукушките	първенци,	присъства	и	Димитър	
Миладинов	—	по-големият	от	братята	Миладинови,	съставителите	на	
другия	паметен	за	българската	култура	сборник	—	„Български	народни	
песни»,	появил	се	през	същата	1861	—	годината	на	кукушкото	принуди-
телно	и	 драматично	 „спасение“	 от	 гърцизма	 (спасение	 чрез	 в	някаква	
степен	спорно	от	етична	гледна	точка	приобщаване/неприобщаване	към	
Ватикана).	Което	личи	още	по	титулната	страница	на	„Български	на-
родни	песни“	—	сборникът	е	издаден	с	иждивенията	на	„епископ	босански	
или	дьяковички	и	сремски,	узпрестолникъ	на	негова	святостъ,	апостолъ	
управитель	на	белградска-та	и	смедеревска-та	епископия,	римски	граф	
и	т.	н.	Йосиф	Щросмайер“	—	в	Загреб.

*
Мълчи	се	у	нас	и	по	категоризацията	за	поведението	на	Вèñîêàòà 

ïîðòà	 (Уçóí êþïðþñþ)	в	създадената	ситуация	—	не	са	осмисляни	в	
пълнота	 османо	 гръцките,	 османо	 руските,	 османо	 европейските,	 ка-
толико	православните	и	християно	ислямските	последствия	от	поведе-
нието	на	султана,	който	изпраща	до	Вселенската	(всъщност	гръцката)	
патриаршия	през	1868	г.	два	проекта	за	разрешаване	на	българо-гръцкия	
църковен	 (по	 същество	 гръко-български	национален)	 въпрос.	Нали	Пà-
òðèàðшèяòà	 отхвърля	и	двата	проекта	 (сигурно	не	само	от	верски	
съображения).	Иларион	е	пък	онзи	български	православен	духовник,	който	
през	1871	г.,	е	прокламатор	този	път	на	всебългарския	отказ	от	същия	
Вселенски	патриарх.	Той,	Иларион,	отлъченият	през	1868	г.	от	гръкоман-
ския	тип	Вселенска	православна	църква	—	три	години	по-късно	е	начело	на	
т.	н.	Български	Великден,	когато	по	време	на	великденската	си	молитва,	
произнесена	в	цариградския	български	храм	„Свети	Стефан“,	споменава	
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името	на	падишаха,	но	не	и	името	на	вселенския	патриарх	—	знак	за	отказ	
по	всички	български	предели	(сигурно	не	само	поради	верски	съображения)	
от	православието	в	гръкоелински	вариант.

А òîâà å äåñåòèëåòèåòî, êîãàòî íà Вåðêîâè÷ å ïðåäñòàâåí 
Иâàí Гîëîãàíîâ.	Първата	тяхна	среща	—	по	Михаил	Арнаудов	—	е	през	
1865	г.(според	правнука	на	Гологанов	—	инж.	Христо	Спириев	—	Голога-
нов	е	запознат	с	Веркович,	когато	е	на	двадесетина	години,	значи	през	
1859—60	г.!).	Срещата	е	осъществена	от	православния	свещеник	Теодосий	
(1846—1926),	митрополит	в	Скопие	и	брат	на	И.	Гологанов.	Още	на	пър-
вата	среща	между	Веркович	и	Гологанов	става	ясно,	че	по	онова	време	
Гологанов	—	посветен	в	историята	на	своя	край	чрез	собствената	си	
битова	традиция,	но	и	чрез	съпоставка	на	своята	традиция	с	обучение-
то	си	по	програмите	на	тогавашната	гръцка	образователна	система,	
е	вече	изкушен	от	фолклора	на	своите	единоплеменници,	та	събира	из	
Мървашко	народни	песни.	Между	двамата,	между	Веркович	и	Гологанов,	
почти	веднага	е	уговорено	сътрудничество	в	тази	връзка	—	Гологанов	да	
събира	песенен	фолклор	и	да	описва	фолклорни	обреди	и	ритуали	из	Чеч	
и	Мървашко,	Веркович	да	заплаща,	да	редактира	и	да	издава	събраното,	
без	да	се	отказва	сам	от	събирачество.	За	всичко	това	са	необходими	
попечители	от	висок	ранг	и	средства,	с	което	се	ангажира	Веркович,	
тъй	като	дипломатическият	му	усет	го	все	още	обвързва	със	сръбския	
кралски	 двор,	 а	 неговата	 интелигентност	му	 позволява	 да	 потърси	
опеката	дори	на	Високата	порта,	после	 и	на	Санкт	Петерсбург;	 или	
поне	на	консервативната	българска	колония	в	Цариград.	Ето	няколко	
недоосмислени	и	дори	премълчавани	факта	за	поведението	на	Веркович	
по	време	на	взаимоотношенията	между	Високата	порта,	православието	
във	вселенския	му	вариант,	Ватикана,	и	българския	вариант	на	евро-
пейския	тип	революционни	нагласи	—	факти,	които	са	доказателство	
за	онази	странност:

Веркович	посещава	Цариград	през	1871	—	годината,	когато	малко	пре-
ди	това	или	току-що	Вèñîêàòà ïîðòà	декларира	ферман	(28	февруари	
1871	г.)	за	учредяването	на	Българска	екзархия;	когато	на	Народен	събор	
в	Цариград	се	приема	уставът	на	Българската	екзархия	(14	май	същата	
година)	и	е	представен	на	имперското	правителство	за	утвърждаване;	
когато	Пàòðèàðшåñêèяò ñúáîð	 в	Цариград	 обявява	 българската	
църква,	 българския	 екзарх	 и	 всички	 присъединили	 се	 към	Екзархията	
българи	 за	 схизматици	 (т.	 е.	 за	 отстъпници	от	православната	вяра).	
Датировката	подчертава	усилията	на	Високата	порта	за	европеизация	
на	османотурската	политика	до	степента	на	политическа	декларация 
çà ñúщåñòâóâàíåòî íà áúëãàðñêà íàöèя	в	рамките	на	империята	и	
нейното	равноправие	сред	народите/нациите	на	империята;	подчертава,	
че	всичко	това	е	в	порив	по	опазване	на	българското	етническо	простран-
ство	в	рамките	на	онази	империя	и	сл.	сочи	изключителната	гъвкавост	
на	Узун	кюпрюсю	в	отстояването	на	политическото	имперско	статукво	
по	Европа	—	в	противодействие	на	 гръцката,	 европейската	и	руската	
политика,	но	по	европейски	маниер.	Всичко	това	—	успоредено	в	светски-
те	сфери	на	българския	политически	живот	с	работа	по	окончателното,	
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официалното	въвеждане	в	българския	език	на	понятието/термин	„рево-
люция“	—	с	подмяната	на	БТЦК	с	БРЦК.

Мълчи	се	по	въпроса	с	кого	се	е	срещал	в	Цариград	през	1871	г.	Верко-
вич:	с	хора	на	Високата	порта	или	с	представители	на	консервативно	
настроената	част	от	българите	там!	Мълчи	се	също	по	въпроса	как	става	
тъй,	че	само	след	три	години,	през	1874	г.,	същият	Веркович	издава	—	пак	в	
Белград	(!?)	—	първата	книга	на	„Веда	словена“!	След	привидно	пренебрегна-
тата	през	1860	г.	агентурна	задача,	възложена	му	от	Гарашанин!	За	онези	
дипломатични	дипломатически	метаморфози	на	човека	Веркович	 също	
се	мълчи.	Те	се	оказват	твърде	деликатни	за	обсъждане,	тъй	като	след	
1874	г.	„сърбохърватът“	е	вероятно	вече	изолиран	от	своите	цариградски	
попечители,	та	е	в	Санкт	Петербург	—	в	качеството	си	на	народовед	и	
фолклорист,	който	шокира	научната	общественост	на	Русия	и	Европа	с	
познанията	си	по	етнология	и	фолклористика	на	Балканите.	И	се	превръща	
в	един	от	информаторите	на	руския	императорски	двор	за	пределите	на	
българското	етническо	пространство	по	Беломорието	—	информатор	в	
навечерието	и	по	време	на	Рускотурската	освободителна	за	българите	
война	от	1877—1878	г.	А	през	1881	г.,	пак	само	след	три	години,	този	път	
след	три	години	от	войната,	в	Санкт	Петербург	е	отпечатана	втората	
книга	на	„Веда	словена“	—	с	иждивенията	на	нейно	величество	руската	им-
ператрица	и	негово	височество	престоронаследника.	Скъсва	ли	Веркович	
с	Белград	по	онова	време	или	ухажването	му	прераства	от	сърбофилство	
в	 русофилство	—	 заради	 славянофилство.	Ето	българоруското	 заглавие	
от	1881	г.:

„ВЕДА	СЛОВЕНАХЪ.	Обрядни	песни	отъ	язическо	 время.	Упазени	 со	
устно	предание	при	Македоно-Родопските	Българо-помаци.	Собрани	и	из-
дани	Стефаномъ	Ил.	Верковичемъ.	Напечатано	со	пожертвованна-та	на	
Русски-те	ревнители	и	покровители	на	науката.	С.	ПЕТЕРБУРГЪ.	1881“.

*
В	заглавието	на	двете	книги	„Веда	словена“	личи	пълното	пренебре-

жение	към	събирача	на	т.	н.	 ведически	песни,	 към	Гологанов	—	там	не	
е	 отбелязано	името	на	 събирача,	 за	него	 дори	не	 се	 споменава.	Сякаш	
фактът,	че	Гологанов	е	приел	да	му	бъде	платено	за	това,	е	достатъ-
чен	за	Веркович	по	определяне	на	„авторството“	 (поръчан	е	фолклор,	а	
не	авторски	песни,	платено	е	за	това,	сл.	въпросът	за	авторството	не	
съществува	—	събирачът	на	фолклор	не	е	автор	на	събраното,	автор	е	
платецът,	събраното	е	негово,	на	Веркович!).	Нашата	наука	също	не	се	
заема	с	реабилитацията	на	българина	от	Мървашко.	Значимостта	на	
„Веда	словена“	се	приписва	Верковичу	още	в	писаното	от	Ив.	Шишманов	до	
Михаил	Арнаудов,	а	Гологанову	са	отредени	само	подозрения	и	обвинения	
(нали	Веркович	е	в	основата	на	цялата	интрига	по	издаването	и	се	оказава	
пръв	сред	европейските	интелектуалци,	поставящи	чрез	културни	факти	
проблемата	за	съществуването	на	българска	нация!).

С	реабилитицаията	на	Гологанов	се	заеха	интелектуалци	от	региона	
и	то	едва	около	и	след	Промяната	от	1989	г.	Сред	тях	прави	впечатление	
постоянството	по	тази	тема	на	Гологановия	правнук	Христо	Спириев,	
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който	се	ангажира	с	онази	реабилитация	вече	няколко	десетилетия.	Сред	
проявите	му	по	 благоевградските	медии	правят	впечатление	не	 само	
страстта,	с	която	защитава	събирача	на	„ведите“,	но	и	аргументите,	
до	които	се	домогва	в	онази	защита	—	аргументи,	които	специалистите	
по	филология,	диалектология	и	фолклористика	би	трябвало	да	използват.	
По	 онези	 аргументи,	 обединени	 в	 сборника	 „Статии	 за	 „Веда	 словена“	
(Благоевград,	2010	г.),	също	се	мълчи,	въпреки	че	там	са	припомнени	пуб-
ликуваните	до	излизането	на	сборника	доказателства	и	за	оригиналите,	
събирани	 от	Гологанов,	 и	 за	 възможностите	да	 са	те	 авторизирани,	
макар	и	 до	 известна	 степен.	 Това	налага	преосмисляне	на	 въпроса	 за	
приноса	на	двамата	в	попрището,	на	което	са	се	посветили.	В	заника	на	
своя	живот,	след	всичките	обиколки	по	Централна,	Югоизточна	Европа	
и	по	Азия,	Веркович	се	оказва	изоставен	от	своите	попечители,	озовава	
се	в	Източна	Румелия,	в	Пловдив,	после	—	в	пределите	на	Иван	Шишмано-
вото	хладнокръвие	—	и	почива	изоставен	от	всички.	Митарствата	му	по	
глобалистични	и	националистични	идеологеми,	чрез	които	да	мотивира	
и	прозренията	си,	и	прегрешенията	си,	се	оказват	мимикрия,	зад	която	
наднича	укоризнено	първоначалният	му	обет	пред	десетте	Божии	запо-
веди.	Вероятно	оневиняването	идва	чрез	крайния	резултат	на	делото	му	
—	който	е	несъмнено	положителен.	Дали	това	оневинява	и	двамата	пред	
самите	тях	в	преддверието	към	Вечността!?

Оневинява	ли	положителният	резултат	личността	—	пред	себе	си	
—	като	самата	тя!?	Официалното	завръщане	—	след	1989	г.	—	на	Глобали-
зма	към	религиозните	максими	като	идеология	за	сетен	път	доказва,	че	
човечеството	погубва	 в	настоящето	 възможностите	 си	 за	преоценка	
на	миналото.	А	бъдещето	е	отново	непознаваемо!	Писано	е,	че	Гологанов	
пък	е	оценен	по	достоинство	само	от	Стефан	Стамболов,	но	се	мълчи	по	
въпроса,	защо	той,	Гологанов,	се	отказва	от	установяване	в	освободените	
предели	на	България,	което	му	е	предложено	от	същия	онзи	Ст.	Стамбо-
лов	—	от	тогавашния	министър-председател	на	България;	и	предпочита	
да	доживее	дните	си	в	Мървашко,	протестиращ	против	обсебването	на	
своя	труд	—	с	писма	до	своя	някогашен	благодетел,	до	Веркович,	превър-
нал	се	в	ликвидатор	на	Гологановото	присъствие	във	„Ведите“.	Гологанов	
е	ням	свидетел	на	погромите,	 сполетели	неговия	роден	край	 след	 1878	
г.	—	при	завръщането	на	турците	като	властници	по	онези	български	
предели,	останали	в	робство.	В	„Статии	за	„Веда	словена“	личи	опитът	
на	културната	общественост	в	Благоевград	да	реабилитира	Гологанов,	
но	темата	би	трябвало	да	стои	отново	пред	националните	равнища	на	
българската	наука,	пред	БАН.	Би	трябвало	да	се	преодолее	скептицизмът	
към	естетическите	качества	на	Гологаново-Верковичевите	записи	—	скеп-
тицизъм,	заменен	от	мълчание	по	темата	за	естетическата	по	съще-
ство	и	по	принцип	специфика	на	всеки	фолклорен	запис.	Нали	Веркович,	
когато	се	среща	с	помашко/мървашкия	песенен	фолклор,	има	пред	себе	си	
съвършенството	на	„Народне	песме	македонски	бугара“,	записано	от	него	
самия	под	диктовката	на	Дафина,	на	българската	Омирка	от	Серес.	А	
инж.	Спириев	поднесе	вече	не	едно	обяснение	за	причините,	поради	които	
„ведите“	изглеждат	неугледни	в	художествено	отношение.	Впрочем	това	
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мълчание	е	нарушено	след	Промяната	—	през	периода	1991—1997	г.	се	появиха	
изумителните	шест	изследвания	по	историята	на	първобългарите	—	от	
Петър	Добрев,	а	през	2010	г.	Светлозар	Попов	издаде	„Българският	Коледа	
във	„Веда	словена“.	Предстои	обдумването	на	тези	изключителни	ерудити.

Р.S.	Впрочем	Св.	Попов	е	вече	негативно	настроен	към	Михаил	Арна-
удов	и	обвинява	М.	Арнаудовото	изследване	за	„Веда	словена“	от	1968	г.	
директно	като	„...	апотеоз	на	пролетарската	нетърпимост	и	ксенофобия,	
с	изрази,	присъщи	повече	за	един	милиционер,	нежели	за	академично	величие.	
С	това	„Веда	словена“	става	забранена	и	опасна	тема	за	изследвания,	през	
следващите	години	опитите	за	работа	по	нея	са	изключително	оскъдни.	

Кðåïîñò íà Сàìóèë êðàé Пðåñïà
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ХОРИЗОНТИ

СЕДЕМ ПОЕТИ ОТ ХАВАНА

НАНСИ  МОРЕХОН (1944)

ПРИСТАНИЩЕТО НА ХАВАНА

Пîä îãíåíîòî ñëúíöå äðåìяò
        êàìåíîäåëöè, êàðóöàðè è õàìàëè,
çàåëè êåя íà Хàâàíà.
       Зàñïàëî å è ñèíьîòî ìîðå.
Äî ïàðàïåòà õëàïåòî òúìíîêîжî
       ïîõàïâà ìàíãî.
Äàëå÷å íяêîé çàãëóшàâà
      ìúêàòà ñè ñ ðîì.
А îщå ïî-íàòàòúê ëîäêà áúðçîõîäíà
      ãîíè õîðèçîíòà,
ãîòîâà äà îòëåòè â íåáåòî.
      Зàñïàëèòå õàìàëè áúëíóâàò,
ïîíåñëè âúðõó ðàìåíåòå ñè
      íåâîëè, ãðèжè è òîâàðè
êðàé ñèíьîòî, íåâåðîяòíî ñèíьîòî ìîðå.

ФАЙАД ХАМИС (1930—1988)

ПАРИÆ, УЛИЦА „АПОЛИНЕР“

Кîãàòî â çäðà÷à, ñëåä äúжäà ñëó÷àåí
Пàðèж ïîòúâà â ñúí
             ïîäîáíî íà ïðèñòàíèщå ñ êîðàáè çàñòèíàëè,
êîãàòî фàáðè÷íèòå êîìèíè çàäèìяò
íî íå ïî-ñèëíî îò óãàðêà ìåжäó çúáèòå íà ïðîñяêà,
êîãàòî ïî óëèöàòà îïóñòяëà
             çà ìèã ñå ìåðíå шàïêàòà íà Аïîëèíåð,
îò ìúêà, ïåïåë è çàáðàâà èçòúêàíà,
êîãàòî âèäя,
            ÷å àñфàëòúò å ïîêðèò ñ âîäà,
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à ìîêðèòå ïëîщàäè íàïîìíяò çàëèâè
çà ìóäíè ðèáè —
íà óëèöà „Гèéîì Аïîëèíåð“
ïëóâàò êîëè è êðяêàò ìîêðè жàáè,
òîãàâà êàòî òúðêàëящè ñå êàìúíè 

è êàòî ñèëåí ðîì,
íå, êàòî âúçïàëåíî îò áóðяòà íåáå —
ãëàñúò íà Аðìñòðîíã ñå ðàçíàñя.
             А ïîñëå — òîâà å íåèçáåжíî! —
ñðåä òîçè ìîêúð ñâяò òóðèñòèòå ñå âòóðâàò
ñ ÷àäúðè, î÷èëà è шëèфåðè,
à фîòîêàìåðèòå íà íяêîè îò òяõ
çàâèíàãè ïîãëúщàò çàëåçà

2
è ñ íåãî 
ìîяòà íåяñíà ñяíêà —
çàõâúðëåíà êàòî íåíóжíà âåщ
âúðõó ïàâàжà.

ХОСЕ  МАРТИНЕС  МАТОС (1930)

РОÄЕН ГРАÄ

Вå÷åð 
çàòîïëåí îò ëú÷èòå íà ñëúíöåòî,
âяòúðúò íåжíî äîêîñâà
ìîяòà ðèçà.

Иçòè÷âàì äî õúëìà,
çà äà òå âèäя öяë —
ìîé ðîäåí ãðàä —
êúñ÷å ïàìóê,
êîåòî ìîðíî äèшà
â íîçåòå ìè.
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ЛУИС  РОХЕЛИО  НОХЕРАС (1944)

ПЕВЕЦ

Рàçáèðà ñå,
ïåâåöúò îò Сàíòяãî —
íå å âèåíñêè âèðòóîç,
íî âèðòóîçúò îò Вèåíà —
íå å ïî-íàäàðåí îò íåãî.
Тîé íåîòëú÷íî òå äúðжè
âúâ ïëåí íà ñâîяòà âèðòóîçíîñò
è òè íå ñå çàìèñëяш,
íå çàáðàâяш âñè÷êî,
è íå ïîòúâàш âúâ ìå÷òè...

Äà, âèðòóîçúò îò Вèåíà —
ãî ñëóшàш è àïëîäèðàш 
êàòî òèïè÷åí âèðòóîç.

Пåâåöúò îò Сàíòяãî —
ãî ñëóшàш ïðîñòî
êàòî ïåâåö
                è òîëêîç! 

ВИКТОР  КАСАУСКАС (1945)

ТАЙНИТЕ  НА  ТВОРЧЕСТВО

Тè ñòàâàш îò áþðîòî.
Äîâîëåí îò ñåáå ñè,
îòèâàш äà ïîõàïíåш 
íà ìàñàòà,
îñòàâèë èçïúñòðåí ñ áóêâè ëèñò.
Пðåêúñâàш ïî ñðåäàòà ðàçêàçà.
Зàðяçâàш:
ìúжà-ñòðîèòåë, êîéòî ïúëçè ïî ñêåëå,
жåíàòà — â îáяòèяòà íà ñúïðóãà ñè,
äåòåòî, êîåòî èñêà äà îòêúñíå öâåòå â ïàðêà.

И åòî ãè —
îñèðîòåëè áåç òåá,
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íåïîäîçèðàщè, ÷å ïðîäúëжåíèåòî íà жèâîòà èì
çàâèñè åäèíñòâåíî îò òâîåòî ïåðî...

Äà, ïðåç âåêîâåòå áóêâèòå
ñà ðàжäàëè âñè÷êè îíèя ëþäå, 
êîèòî äîðè íå ñà âîþâàëè —
ñúщî êàòî òåá —
íî ñà ïîçíàëè ëþáîâòà, ñòðàäàíèяòà,
ñòðîèëè êúщè, ïúòèщà, ìîñòîâå.

И åòî ãè ñåãà ïðåä òåá...
Зàêóñèë ñè,
çàâðúщàш ñå íà òâîåòî áþðî
è âèжäàш:
ìúжúò îò ñêåëåòî å ïàäíàë, íî íå ëîшî,
жåíàòà ñå ïðåãðúщà ñ äðóã,
äåòåòî öâåòåòî îòêúñâà...

РОЛАНДО  ТОМАС  ЕСКАРДО (1925—1960)

БЯГСТВО  ОТ  ГРАÄА

Пîíяêîãà àç áяãàì îò ãðàäà —
îò âå÷íèя ìó шóì è ñóåòàòà.
Пîòúâàì íàäàëå÷å èç ïîëяòà —
áåçóìåö ñðåä çåëåíà ïóñòîòà.

4
Кðåщя è ïåя ëóäèòå ñè ñòèõîâå,
ïðåïúëíåíè îò èñòèíè è îò èçìèñëèöè.
И â òîçè ïîëåò äúðçúê è íèêîìó íåíóжåí,
ìå ñëåäâàò ñàìî âяòúðà è ïòèöèòå.



  Седем поети от Хавана   133

РОБЕРТО  ФРИОЛ (1928)

БЕЗ  ЗАВРЪЩАНЕ

â åñåíòà íà çàêúñíåëèòå ïðèçíàíèя
ïîñëåäíèòå ëèñòà
                     íà ïîжúëòяëàòà áåçêðàéíîñò
çàïî÷âàò ñâîåòî äúëãî ïúòóâàíå
                     áåç çàâðúщàíå.

çâåçäèòå çàëèâàò êàòî íå÷àêàí äúжä
                      äóìèòå íà íåïîçíàòà ïåñåí
 è óìîðåíè çàñïèâàò 
                      â öàðñòâîòî íà ìðàêà

                                     Подбор и превод:
                                     ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ
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Жао Лихон — Китай

Жао Лихон	e роден	в	Шанхай	през	1952	г.	и е	един	от	най-даровитите	
поети,	есеисти	и	учени	на	съвременен	Китай.	Започва	да	пише	през	1970	
г.	Завършил	в	Китай,	днес	той	е	професор	по	китайска	литература	към	
Университета	на	Източен	Китай	и	Университета	„Дзияо	Тон“,	Шанхай.	
Досега	Жао	Лихон	е	публикувал	над	70	тома	поезия,	проза,	литературна	
критика,	изследвания,	посветени	на	китайски	и	европейски	художници,	
репортажна	литература,	студии	за	изтъкнати	музиканти.	Има	множе-
ство	литературни	отличия.	Някои	от	неговите	стихотворения	и	есета	
се	изучават	в	училищата	и	в	университетите	в	Китай.	

Още	от	съвсем	малко	момче	той	има	две	мечти	—	винаги	горещо	е	искал	
да	стане	музикант	или	художник.	Но	по	време	на	Културната	революция	
в	Китай	16-годишният	Жао	Лихон	е	изпратен	на	остров	Чонмин	заедно	с	
други	младежи	от	града,	на	които	е	наложено	да	обработват	селскосто-
пански	земи.	Изолиран,	млад,	самотен,	уязвим,	той	е	потресен	до	такава	
степен,	че	не	е	в	състояние	да	приказва.	Поетическото	развитие	на	Жао	
Лихон	в	продължение	на	40	години	го	превръща	в	художник	и	блестящ	ком-
позитор	на	словото.	Едно	от	ранните	му	стихотворения	—	„Очакване“,	е	
станало	химн	на	любовта	в	Китай:

Аз	чакам
въпреки	километрите	помежду	ни...

Ти	си	облакът,
аз	съм	небето.

Ти	си	птицата,
аз	съм	гората.

Ти	си	вятърът,
аз	съм	платното	на	лодката.

Неговата	поезия	е	метафорична,	дълбока,	бликаща	от	сърцето,	вли-
ваща	се	направо	в	кръвта	на	читателя.	

От	друга	страна	за	есетата	на	Жао	е	в	сила	известната	китайска	
притча	за	семенцето	на	лотоса	—	то	може	отново	да	поникне,	след	като	
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е	стояло	на	суша,	борило	се	е	с	мрака,	надделяло	е	над	неблагоприятните	
условия	и	е	оцеляло	в	продължение	на	хиляда	години.	Такова	е	творчеството	
му	—	разбираемо	за	сърцата,	упорито,	горещо,	с	дъх	на	пролет	и	живот.	
Ето	какво	казва	мъдрецът	Жао	Лихон:	„Ако	си	запазил	надежда,	носиш	в	
сърцето	си	семенце	от	лотос,	оцеляло	хиляда	години“.	На	него	принадлежи	
и	прозрението:	„Ако	ти	си	изгубил	цвета	си,	това	не	означава,	че	светът	
е	останал	без	цветове.“

И	още	едно	светло	послание	на	мъдреца	Жао	Лихон:
Аз	мисля,	че	има	едно-единствено	нещо,	което	може	да	убегне	от	из-

питателния,	всевиждащ	поглед	на	Бога	—	това	е	сърцето	ми.	Знаеш	ли	за	
какво	мисля,	на	какво	се	надявам	и	какво	очаквам	с	такова	нетърпение?	
Не,	Господи,	ти	не	знаеш	и	аз	няма	да	ти	кажа.	Грешиш,	ако	мислиш,	че	
знаеш	всичко,	защото	всичко	е	отворено	за	погледа	ти.

Що	се	отнася	до	сърцето	ми,	там	аз	съм	Бог,	Господи.

НОЩ КРАЙ ÌОРЕТО

По	време	на	пътешествие	с	кораб	през	нощта	аз	седях	на	палубата	
на	кърмата	с	трима	млади	приятели,	наблюдавах	морето	и	от	време	на	
време	вдигах	поглед	към	пространството	над	главата	си.

Над	спокойното	и	равно	като	пътека	море	цареше	непрогледна	тъмни-
на,	корабът	ни	предизвикаше	малки	вълни,	увенчани	с	корони	от	бяла	пяна,	
сякаш	двигателят	предеше	нишки	от	бяла	коприна,	които	изчезваха	в	да-
лечината,	разтворила	се	в	мрака.	В	черната	нощ	морето	и	небето	се	бяха	
слели	и	чертаеха	видимата	линия	на	хоризонта.	Вдигайки	поглед	нагоре,	не	
успях	да	потисна	едно	изненадано	—	„О!“	—	ярки	и	светли	звезди	светеха	над	
мене,	като	че	се	опитваха	да	украсят	огромния,	обичайно	мрачен	небесен	свод	
по	необикновен,	изпълнен	с	много	динамика	и	магия	начин.	Имаше	толкова	
много	звезди,	пръснати	така	близо	една	до	друга,	че	на	небето	не	оставяше	
пространство	по-голямо	от	човешка	длан	без	блещукащо	небесно	светило.	
Звездите	подмигваха	една	на	друга,	като	че	водеха	разговор	на	някаква	тайн-
ствена	тема.	Млечният	път	сияеше	над	главата	ми	и	въобще	не	приличаше	
на	„път“	—	беше	по	скоро	люлка	от	полупрозрачна	мъгла,	окачена	между	звез-
дите,	натежала	от	звездни	приказки	сред	безкрайното	небе.	Глухите	звуци	
на	докосващите	стените	на	кораба	вълни,	които	се	задържаха	в	ушите	ми,	
постепенно	зазвучаха	сякаш	от	някъде	много	далеч	—	не	успявах	да	ги	различа	
от	стоновете	на	морето	или	от	шепота	на	звездния	свод...

Метеор	проряза	нощното	небе	и	потъна	в	морето.	Неговият	полет,	
мимолетен	и	бляскав	като	звездно	предсказание,	изпрати	искри	в	очите	
ни	и	трепет	в	сърцата.	Ала	никой	от	нас	не	предрече	чудо,	защото	всеки	
ден	води	нощ	след	себе	си	и	всяка	нощ	метеори	разсичат	небето...

—	Пожелай	си	нещо!	Ако	изречеш	желанието	си	на	глас	преди	да	е	угас-
нал	блясъкът	на	метеора,	желанието	ти	ще	се	сбъдне	—	изрече	тихо	един	
от	младите	ми	приятели.

Това	предложение,	родило	се	вероятно	сред	примитивните	вярвания	на	
човека,	прозвуча	напълно	естествено	—	като	магия,	случила	се	пред	очите	
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ни,	и	никой	в	този	миг	не	я	отхвърли	като	наивна	и	нелепа	приумица.	И	
така,	изпълнени	с	очаквания,	ние	вперихме	погледи	в	осеяното	със	звезди	
небе	—	всеки	с	пожелание,	донесло	усмивка	на	устните.

За	нещастие	тази	нощ	не	се	появи	друг	метеор.	Може	би	защото	ме-
теорите	знаеха,	че	човешките	желания	не	зависят	от	неща,	падащи	от	
небето.	Унесът,	в	който	бяхме	изпаднали,	постепенно	се	превръщаше	в	
напразно	очакване.

В	края	на	краищата	напрегнатите	ни	очи	откриха	нова	цел	в	далечния	
край	на	едва	видимата	част	от	морето.	Там,	на	изток,	се	появи	светло	
бляскаво	петно	и	хоризонтът,	по-рано	обвит	изцяло	в	лепкав	мрак,	сега	
постепенно	ставаше	по-осезаем,	по-различим.	Белият	блясък	сякаш	изви-
раше	от	глъбините	на	морската	шир	и	макар	че	беше	слаб,	осветяваше	
ивица	от	небето.	Вдигнах	глава	и	както	по-рано	видях	едрите	ярки	звезди;	
огледах	се	и	установих,	че	морето	продължава	да	бъде	черно	и	непроница-
емо.	В	такъв	случай	откъде	струеше	този	тайнствен	бял	блясък?

Спогледахме	се,	неспособни	да	дадем	каквото	и	да	било	обяснение.
—	Дали	светлината	идва	от	някой	далечен	остров?
—	Може	би	от	някой	голям	кораб...
—	Може	би.
Дори	хората,	изказали	тези	предположения,	не	им	вярваха,	затова	

замълчахме.	Наблюдавахме	белия	блясък	в	далечината,	в	умовете	ни	на-
пираха	нови	и	нови	всевъзможни	обяснения,	които	след	кратък	размисъл,	
отново	се	оказваха	несъстоятелни.	

Тази	нощ	природата	ни	изуми	със	своята	тайнственост	и	непред-
сказуемост!

Белият	блясък	неусетно	се	разрастваше,	звездите	в	осветената	част	
от	небето	избледняха	и	изчезнаха	в	светлината,	извираща	от	катранено	
черното	море.	В	далечината	хоризонтът	се	виждаше	все	по-добре	и	служе-
ше	като	ясно	очертана	граница,	разделяща	небето	и	морето.	Под	сивия	
небесен	купол	мастиленият	мрак	на	морето	се	надигаше	и	разпиляваше	
неспокойна,	дива	пяна.

Тайнственост,	любопитство	и	мъничко	страх	—	всички	тези	емоции	вла-
дееха	умовете	ни,	ала	накрая	взехме	единодушно	решение	—	ще	продължим	да	
наблюдаваме	това	явление,	дори	ако	се	наложи	да	останем	на	палубата	през	
цялата	нощ.	Искахме	да	разкрием	истината	за	фантастичния	бял	блясък!	
Струваше	ни	се,	че	изведнъж	сме	се	превърнали	от	спокойни	пътници,	на-
слаждаващи	се	на	звездното	небе,	в	ентусиазирани	търсачи	на	приключения,	
които	тръпнат	от	вълнение	пред	ново	откритие.	Никой	не	изричаше	нито	
дума,	всички	погледи	бяха	впити	в	далечното	светло	място	сред	морето.

—	Пожар!	—	изкрещяхме	почти	в	един	глас	ние.
За	миг	от	хоризонта	точно	под	белия	блясък	изригна	огромна	сфера	

от	тъмночервена	светлина	—	сноп	непокорни	пламъци,	огряващи	безбреж-
ното	море,	бледи	лъчи,	които	не	излъчваха	топлина.

—	Луната!	—	извикахме	отново	в	един	глас	ние.
Луната	изгряваше	над	морето!	Съвсем	обичайно	природно	явление,	случ-

ващо	се	всеки	ден,	ни	бе	объркало	и	държало	в	напрежение	толкова	време.	
Изглеждаше	смешно,	но	никой	от	нас	не	се	засмя.	Взирахме	се	напрегнато	
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в	луната,	която	се	появи	изведнъж,	без	никакво	предупреждение.	Лунният	
изгрев	над	морето	беше	нова,	невероятна	гледка	за	всеки	един	от	нас.

Луната	 се	 откъсна	изцяло	 от	морето	—	нащърбен	полумесец	през	
последните	дни	на	месеца,	с	изключително	неправилна	форма	като	огро-
мна	борова	шишарка	или	къс	нажежено	желязо,	което	ковачът	току-що	е	
сложил	да	изстива	на	безопасно	място.	Каква	прекрасна	гледка	беше	хори-
зонтът!	В	огромното	пространство	между	небето	и	морето	изгрялата	
луна	изглеждаше	самотна	и	бледа;	не	я	посрещнаха	оцветени	в	сребристо	
облаци,	не	се	появиха	земни	твари,	тръпнещи	от	вълнение	след	изгрева	£.	
Тя	плаваше	сама,	спокойна,	хладна	и	сдържана	към	всичко	наоколо.

Хората,	станали	свидетели	на	лунния	изгрев,	едва	ли	биха	могли	да	
останат	безразлични	към	тази	гледка.	Всички	ние	на	борда	разтворихме	
широко	очи,	за	да	не	пропуснем	нито	една	подробност.	Погледите	ни	све-
теха	от	радост,	копнеж,	стремления	—	така	невъзможно	красиво	изгле-
ждаше	морето	с	кристалните	си	вълни	под	лунната	светлина.

Луната	се	издигаше	все	по-високо,	грееше	по-ярко,	светлината	£	от	
тъмночервена	 стана	 златиста.	В	небето	искреше	мек,	 хладен	блясък,	
създаващ	чувството,	че	кацналата	на	небето	луна	никак	не	е	далеч	—	като	
че	бе	възможно	да	се	гмурнеш	в	нея	и	да	я	вземеш	в	ръка...	Нямаше	я	вече	
тъмната	нощ,	целият	свят	се	къпеше	в	меките,	ефирни	лунни	лъчи.

Пътека,	застлана	с	лунна	светлина,	се	появи	над	морето	—	тя	водеше	
от	мястото,	където	бяхме	застанали,	до	светлата	ивица	на	изгрева.	Все-
ки	човек,	вдигнал	поглед	към	луната	на	небето,	можеше	да	си	представи,	
че	нозете	му	тъкмо	в	този	момент	са	стъпили	на	лунната	пътека	—	и	
е	напълно	възможно,	ако	продължи	по	нея,	тя	да	го	заведе	до	Двореца	на	
вечния	студ,	построен	сред	облаците...	

Звездите	над	главите	ни	също	се	бяха	променили.	Като	че	бяха	ста-
нали	по-малко	на	брой;	по-палавите	сред	тях,	които	си	бяха	подмигвали	
една	на	друга	твърде	енергично,	сега	се	криеха	някъде.	Млечният	път	
също	беше	изчезнал,	звездният	шепот	бе	съвсем	притихнал.	Безкрайното,	
обсипано	със	звезди	небе	мълчаливо	наблюдаваше	луната	и	морето.

Нощта	под	блясъка	на	лунните	лъчи	бе	толкова	спокойна!
Още	един	метеор!	Оставяйки	след	себе	си	искряща	опашка,	метеорът	

разряза	огромна	част	от	пространството	на	нощното	небе.	Бе	значи-
телно	по-ярък	и	свети	много	по-дълго	от	първия.	За	жалост	всички	си	
забравихме	желанията,	които	бяхме	измислили	за	новия	метеор,	затова	
просто	гледахме	с	радостни	очи	звездното	небе,	морето,	издигащата	се	
все	по-високо	луна	и	пътеката,	посребрена	с	лунна	светлина...

	 	 Риф	на	черните	скали,	Далиан,	август	1983	г.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОÄАТА

Преди	много	години	по	време	на	пътешествие	в	планината	Хуаншан,	
се	наслаждавах	на	великолепните	пейзажи,	разкрили	се	пред	очите	ми;	
наред	с	величествените	скали,	реки	и	извори,	най-дълбоко	впечатление	
оставиха	в	съзнанието	ми	планинските	борове.
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Когато	говоря	за	борови	гори	в	планината	Хуаншан,	първата	карти-
на,	изплувала	в	ума	ми,	е	тази	на	Гостоприемния	бор,	който	ви	посреща	
с	„добре	дошли“	—	неповторимият	начин,	по	който	изглежда	това	дърво,	
е	придобил	широка	популярност	поради	красивите	пощенски	картички	и	
снимки,	разпространени	сред	стотици	хиляди	природолюбители	и	турис-
ти.	Ясно	си	спомням	сцената,	когато	минахме	край	Гостоприемния	бор.	
Звездата	на	планината	Хуаншан,	Гостоприемния	бор,	привличаше	всички	
туристи.	Всеки	искаше	да	бъде	поздравен	с	„добре	дошъл“	от	дървото	—	
звезда:	това	означаваше,	че	е	изтъкнат	гост	на	планината;	хората	се	
редяха	на	дълга	опашка,	за	да	си	направят	снимки	под	фантастичната	му	
корона.	Някои	гости	намираха,	че	не	е	достатъчно	просто	да	застанат	
до	бора	и	някой	да	ги	фотографира,	затова	позираха	в	най-невъобразими	
пози	—	някои	се	притискаха	плътно	към	ствола,	други	се	снимаха,	увиснали	
на	някой	клон...	Така	че	красивият	Гостоприемен	бор	бе	лишен	завинаги	
от	спокойствие	и	тишина.	Около	него	непрекъснато	се	носеше	глъч,	той	
бе	уморен;	земята	при	корените	му	беше	утъпкана	от	ентусиазираните	
туристи	и	бе	твърда	като	бетон,	кората	му	бе	протрита	от	толкова	
много	докосвания.	Когато	видях	за	пръв	път	Гостоприемния	бор,	дърво-
то	проявяваше	очевидни	признаци	на	застаряване	и	умора.	Грациозната	
„ръка“	на	бора	—	дълъг	клон,	издигащ	се	към	долината,	бе	увиснал	равно-
душно	под	собствената	си	тежест	и	би	се	откършил	от	ствола,	ако	я	
нямаше	дървената	подпора,	която	го	поддържаше.	Макар	че	изпитвах	
искрена	тревога	за	Гостоприемния	бор,	и	аз	се	наредих	на	опашката	и	си	
направих	снимка	под	дървото	както	всички	останали	туристи.	След	като	
се	прибрах	у	дома	и	проявих	снимката,	се	оказа,	че	дървената	подпора,	
подкрепяща	увисналия	клон,	привлича	най-силно	вниманието,	а	Гостопри-
емния	бор	зад	мен	приличаше	на	изнемощял	старец	с	патерица...

В	планината	Хуаншан	има	безчет	борове	с	фантастични	форми,	сред	
които	Гостоприемния	едва	ли	щеше	да	спечели	първото	място.	Промък-
вайки	се	по	полузабравени	пътеки,	попадайки	в	долини,	където	нямаше	
нито	пътища,	нито	пътепоказатели,	аз	видях	много	високи	и	прави	като	
стрели	борове	—	опрели	върховете	си	небето,	тихо,	 спокойно	изложили	
на	показ	неописуемата	си	прелест,	която	смайва	посетителите	като	
истинско	чудо	на	природата	и	живота.	Тези	борове	растат	при	крайно	
неблагоприятни	условия	и	проявяват	изключителна	устойчивост:	успяват	
да	се	задържат	върху	гигантски	скали;	изкривените	им	корени	намират	
невидими	пукнатини,	попадат	в	тях,	дълбаят,	пробиват	камъка	като	
клин	от	стомана,	неотклонно	с	неотслабваща	упоритост,	изтръгвайки	
хранителни	вещества,	необходими	за	живот;	развиват	мощни	стволове,	
стъбла,	клони	и	вечно	зелени	листа.	Оцеляването	им	зависи	от	шепа	земя	
в	цепнатините	между	канарите	—	тези	дървета	постигат	нещо	много,	
много	повече	от	това	просто	да	оцелеят!	Те	се	борят.	На	места,	където	
цари	тишина,	спуснала	се	над	планината	сякаш	от	някакъв	друг	свят,	
боровете	устояват,	растат	въпреки	неблагоприятните	условия,	въпреки	
яростта	на	стихиите,	и	са	удивително	жизнени	с	толкова	малко	подкре-
па,	получена	от	майката	природа.	Вярно	е,	че	тези	безименни	дървета	
остават	непознати	за	външния	свят,	ала	нима	анонимността	не	е	ис-
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тинска	благословия	за	тях?	Без	врявата	на	ентусиазираните	туристи,	
без	шумотевицата	на	влюбените	в	забавленията	тълпи,	дърветата	са	
свободни	да	се	наслаждават	на	ведро	спокойствие,	на	всичко	в	природата,	
което	ги	обкръжава.	Те	продължават	да	виреят	бурно	и	мощно	в	привична	
за	тях	среда,	стига	да	не	ги	засегнат	вулканични	изригвания,	свлачища	
или	брадвите	на	дърварите.	Какво	ще	се	случи,	ако	някой	ги	открие,	ако	
ги	прослави	надлъж	и	шир	и	тези	бедни	дървета	се	превърнат	в	звезди	в	
света	на	човека?	Просто	елате	и	погледнете	Гостоприемния	бор	—	него-
вата	старческа	немощ	ще	спре	дъха	ви!

Що	се	отнася	до	това	какво	е	положението	на	Гостоприемния	бор	
днес	—	нямам	никаква	представа,	признавам	си.	Може	би	той	все	още	се	
издига	край	пътя,	посрещайки	с	„добре	дошли“	бодрите	туристи;	може	
би	специалистите	по	горски	масиви	са	намерили	различни	средства,	за	да	
удължат	неговия	живот	и	запазят	изяществото	на	короната	му.	Въпреки	
всичко	не	вярвам	особено	в	такова	подмладяване.	Ала	съм	убеден,	че	онези	
безименни	борове,	оставайки	неизвестни	никому,	ще	стават	все	повече,	
по-млади,	по-прекрасни,	защото	са	надмогнали	всички	бедствия	и	небла-
гоприятни	условия,	с	които	ги	е	сблъскала	природата.	Те	са	завоювали	
правото	си	на	оцеляване	и	растеж	с	храбрата	си	борба.	Те	живеят	днес,	
ще	живеят	и	утре.

В	нашия	свят	човекът	открива	красотата	на	пейзажа,	за	жалост	
отново	човекът	я	унищожава.	Преди	много	години	неколцина	мои	приятели	
посетиха	Джиучжайгоу,	място	с	изключителна	красота	в	Сичуан	—	по	това	
време	все	още	не	така	широко	известно	сред	хората.	Когато	се	върнаха,	
ми	разказаха	за	тихата,	ненатрапчива	красота	на	приказното	царство	
Джиучжайгоу	с	такива	подробности,	че	останах	дълбоко	очарован.	

—	Тръгвай	веднага	натам,	не	губи	нито	минута,	ако	наистина	искаш	
да	го	видиш	—	предложиха	ми	те.	—	Едва	ли	ще	остане	нещо	от	очарова-
нието	на	пейзажа,	щом	в	долината	започнат	да	прииждат	хиляди	хора!

Думите	им	ми	прозвучаха	малко	преувеличено,	 но	 си	помислих,	 че	
може	би	имат	право	—	в	ума	ми	се	завърна	мисълта	за	Гостоприемния	
бор.	По-късно,	за	голямо	мое	съжаление,	пропуснах	редица	възможности	да	
отида	до	Джиучжайгоу	и	започнах	да	се	тревожа,	че	никога	няма	да	зърна	
„истинското	лице“	на	това	неповторимо	място.	Най-сетне,	миналото	
лято,	въпреки	всички	превратности	на	съдбата,	все	пак	успях	да	стигна	
там.	Непрекъснатите	дъждове	бяха	повредили	част	от	пътната	мрежа	
и	в	долината	не	бяха	пристигнали	твърде	много	хора.	Пред	очите	ми	се	
разкри	прекрасен	пейзаж,	наситен	с	тиха,	уникална	красота	—	потънали	в	
тучна	зеленина	планини	надничаха	изпод	воал	от	облаци	и	мъгли,	прозрачни	
ручеи	бълбукаха,	носейки	се	със	стряскаща	скорост	сред	горите;	диви	цве-
тя	цъфтяха	по	ливадите	и	планинските	склонове...	Това	място	наистина	
бе	приказно	царство.	Но	при	по-внимателно	наблюдение	отблизо	веднага	
проличаваха	щетите,	нанесени	от	човешката	ръка,	които	нарушаваха	
естествената	прелест	на	пейзажа	и	се	забелязваха	буквално	навсякъде	
в	тази	вълшебна	земя	на	приказките.	Дърварите	бяха	оставили	отчет-
ливи	следи	—	гората	бе	осеяна	с	дънери	на	отсечени	дървета,	по	реките	
и	в	езерата	на	платформи	бяха	наредени	внушителни	товари	от	греди	
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(вероятно	съвсем	скоро	щяха	да	ги	транспортират	по	предназначение).	
Открих	съвсем	пресни	следи,	определено	дело	на	туристи	—	пластмасови	
бутилки	и	кутии	се	носеха	по	течението	на	прозрачните	бързеи,	цели	
флотилии	в	най-разнообразни	ярки	цветове	с	пагубно	въздействие	върху	
естествения	пейзаж.	За	огромен	парк	като	Джиучжайгоу	тези	вредни	про-
яви,	дело	на	човека,	едва	ли	представляваха	непоправими	щети,	но	кой	би	
могъл	да	гарантира,	че	те	не	предвещават	истинска	опасност	в	бъдеще?

Ако	аз	бях	дърво	в	девствена	гора,	бих	предпочел	да	се	наслаждавам	
в	самота	и	тишина	на	природните	чудеса,	отколкото	името	ми	да	е	из-
вестно	на	целия	свят	и	шумно	човешко	множество	да	изпада	в	умилителен	
възторг	пред	мен	—	освен	ако	хората,	твърдящи,	че	обичат	природата	и	
уникалната	£	красота,	наистина	разбират	и	умеят	да	я	ценят	и	опазват.	

	 		
16	март	1993	г.

Бележки за автора: Здравка Евтимова
Превод: Лиан Ханджий и Здравка Евтимова
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БЪДЕЩА КНИГА

Георги Константинов

ЧОВЕК ЗА СПОДЕЛЯНЕ.  
ВТОРА ЧАСТ 
(Необикновени случки  

в моя обикновен живот)1

ПРОЩАЛНИЯТ ÄЕБЮТ НА ПЕТЯ ÄУБАРОВА
	
За	кой	ли	път	си	мисля	за	нея	—	южния	овал	на	лицето	£,	замислените	

тъмни	очи,	ученическите	къси	плитки,	неученическите	£	стихове,	които	
тя	ми	подаваше	с	престорено	безразличие...	Не	зная	как	и	защо	се	размесиха	
толкова	причини	и	обстоятелства,	та	точно	аз	през	годините	трябваше	
често	да	споделям	своя	далечен	спомен	за	нея	с	безброй	непознати	хора.

А	всъщност	твърде	малко	я	познавах	лично.	Така	се	случи,	че	съм	
свързан	повече	с	нейните	юношески	творби	и	с	нейните	книги,	появили	
се	на	бял	 свят	след	 смъртта	£,	 отколкото	със	 самата	нея.	Длъжен	
съм	 да	 повторя	 и	 потретя,	 че	 я	 познавах	 недостатъчно,	 че	 моят	
личен	спомен	за	нея	е	дорисуван	с	предположения	и	тихо	преклонение	
пред	младата	£	дарба,	че	познавам	повече	онова	свое	чувство	за	нея,	
а	 не	точно	 нея.	 Упреквам	 се	 —	 за	 кой	 ли	 път	 —	 че	 преувеличавам	 за	
себе	 си	онези	три-четири	разговора	между	нас,	 онези	две-три	писма	
на	тема	 „литература“	 до	Бургас	и	 обратно,	 че	 вероятно	 в	нейните	
юношески	очи	съм	бил	някакъв	намръщен	редактор,	готов	да	спести	
похвалата	и	нескриващ	критичната	дума.	А	самият	аз	тогава	бях	най-
младият	главен	редактор	в	софийските	литературни	издания	—	близо	
до	Христовата	възраст	—	и	не	обичах	да	влизам	в	ролята	на	живял	и	
препатил	 литературен	ментор.	 Често	 съм	 чувствал	 неудобството	
да	водя	или	мълчаливо	да	слушам	ерудирани	разговори	за	тайните	на	
поезията,	 да	 изричам	 или	 да	 преглъщам	 оценки	 за	 неоценимото,	 да	
търся	обяснения	за	необяснимото...

Неведнъж	 съм	 разказвал	 как	 след	 първата	 си	 среща	 с	 Петя	 в	
редакцията	 на	 ученическото	 списание	 „Родна	 реч“	 ние,	 двамата	 с	
благородния	и	незабравим	Григор	Ленков	повтаряхме:	„Необяснимо	нещо	
е	талантът!“,	препрочитайки	пак	стиховете:

	
Един	далечен	фар	като	око	на	гларус,
изпълнено	със	морска	светлина,
повика	ме	при	себе	си.

1	Втората	част	на	„Човек	за	споделяне“	е	под	печат	в	издателство	„Хермес“	—	Пловдив.
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Не	зная	—	
да	ида	или	тука	да	стоя.
Поглеждам	към	морето.
То	люлее	и	себе	си,	и	хиляди	звезди	—	
като	златни	отпечатъци	от	пръсти...
	 	 	 	 	 („До утрото“)

Не	мога	 да	 възстановя	тогавашното	 си	 усещане	 от	докосването	
си	до	тези	редове.	Но	ето	—	и	в	този	момент	бих	повторил,	че	такава	
пластична	 картина	 на	 нощното	 море,	 на	 неговата	 магнетична	 и	
загадъчна	необятност	все	още	не	съм	срещал	в	съвременната	ни	поезия...	
А	 в	 деня	на	тази	първа	 среща,	 станала	 в	 редакцията	на	 „Родна	реч“,	
(намираща	се	на	софийската	улица	„Калоян“	№	10),	Петя	беше	само	на	
14	години!	И	сигурно	затова,	по	причина	на	ранната	си	възраст,	тя	не	
дойде	в	редакцията	сама	—	влезе	при	нас	заедно	със	своята	майка	Мария	
Дубарова,	поздрави	смутено	и	без	да	прибави	нито	дума,	ни	подаде	свитък	
листове,	изпълнени	с	машинописни	редове...	Като	че	ли	не	държеше	да	чуе	
веднага	нашето	мнение	за	стиховете	—	все	поглеждаше	неспокойно	към	
вратата.	И	чак	когато	слабичкото	чернооко	момиче	и	неговата	майка	
излязоха	от	стаята,	моят	колега,	талантливият	преводач	и	поет	Григор	
Ленков	(също	загинал	после	трагично)	обърна	удивения	си	поглед	към	мен.	
И	пак	ще	повторя	онези	думи,	които	си	казахме	по	повод	на	прочетените	
Петини	стихове:	„Необяснимо	нещо	е	талантът!“...

Та	това	бургаско	момиче,	на	чиито	стихове	се	удивлявахме,	беше	още	дете!
Възрастта	на	Петя	представляваше	известно	затруднение	и	за	нас.	

Беше	лятото	на	1976-та	година,	момичето	трябваше	да	влезе	наесен	в	
7-ми	прогимназиален	клас.	Ние	харесахме	много	нейните	стихове,	но	се	
чудехме	как	да	ги	публикуваме	в	нашето	„средношколско“	литературно	
списание.	 Трябваше	 да	 спазим	 обявеното	 от	 самите	нас	 изискване	 за	
възраст	на	литературните	ни	сътрудници.	Наложи	се	да	направим	малка	
мистификация	—	под	името	на	Петя	Дубарова	сложихме	традиционното,	
но	преувеличено	допълнение,	че	тя	е	ученичка	в	8-ми	гимназиален	клас	на	
Бургаската	английска	гимназия...	И	след	няколко	месеца	стихотворението	
„До	 утрото“,	 както	 и	 други	 нейни	творби,	 се	 появиха	 в	 списанието,	
придружени	от	нашата	—	не	 съвсем	точна	—	 информация	 за	младата	
авторка.	 И	 въпреки,	 че	 я	 „повишихме“	 в	 осмокласничка,	 пак	 имаше	
читателски	гласове,	които	с	изненада	ни	питаха:	„Възможно	ли	е	тези	
зрели	 стихотворения	 да	 са	 написани	 от	 ученичка?“	 А	 един	 от	 най-
известните	наши	поети,	пишещи	за	деца,	също	изрази	подозрение,	че	тези	
стихотворения	са	от	възрастен	автор,	скрил	своите	години.	И	насаме	
ми	призна,	че	такива	творби	той	самият	трудно	би	могъл	да	създаде...

После,	след	тази	първа	среща,	виждах	Петя	още	3—4	пъти,	предимно	на	
литературните	семинари,	които	„Родна	реч“	организираше	всяка	година	с	
младите	сътрудници	на	списанието	по	време	на	пролетната	ученическа	
ваканция.	Срещнах	 се	 с	 нея	 веднъж	и	 по	 времето,	 когато	 участваше	
в	 снимките	на	известния	игрален	филм	на	 ученическа	тема,	 съхранил	
завинаги	нейния	физически	образ.
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С	една	дума:	 виждал	 съм	Петя	Дубарова,	 разговарял	 съм	 с	нея,	 но	
истинското	ми	 запознанство	 със	 съвсем	младата	 поетеса	 (не	 знам	
защо,	 но	 определението	 „поетеса“	 някак	не	подхожда	на	 спомена	ми),	
та	истинското	ми	запознанство	с	това	полудете-полудевойка	започна,	
когато	останах	за	по-дълго	време	с	творбите	£...

	Иначе	и	не	можеше	да	бъде!	Петя	беше	цялата	във	своите	стихове:	
умна,	 наблюдателна,	 артистична,	 влюбена	 в	морето	 (в	 едно	 свое	 есе	
тя	иска	 да	 го	побере	цялото	под	покрива	на	 един	дом),	 вярна	на	 своя	
роден	 град	Бургас	 и	 неговите	 слънчеви	 улици,	 завиждаща	на	 чайките	
за	техния	 безграничен	полет,	търсеща	навсякъде	 синьо	небе	 и	 вярно	
приятелство.	 Пред	 по-малко	 познати	 хора	тя	 като	 че	 ли	 нарочно	
оставяше	впечатлението,	че	не	са	много	нещата,	които	я	вълнуват;	че	по	
характер	е	пестелива	на	думи	и	жестове;	че	няма	навика	да	споделя	своите	
момичешки	радости	и	тревоги...	Ала	тъкмо	стиховете	я	издаваха	—	беше	
готова	да	се	развълнува	от	първия	сняг	и	есенния	листопад,	от	летящия	
гларус	и	от	свършека	на	лятната	ваканция,	от	това,	което	вижда	около	
себе	си,	и	от	това,	което	е	отвъд	хоризонта.

	Беше	готова	да	даде	(въпреки	неголемия	си	житейски	опит)	свой	от-
говор	на	всеки	мъчителен	въпрос,	надвиснал	над	нейния	ден,	изповядваше	
в	стиховете	си	своята	жажда	за	споделяне,	въпреки	че	извън	стиховете	
разговорите	с	непознатите	хора	очевидно	я	притесняваха...	Всъщност	
това	случайно	отбелязано	от	мен	противоречие	(и	сигурно	то	не	е	един-
ственото)	ми	изглеждаше	още	тогава	обяснимо	и	логично	—	Петя	Дубарова,	
като	всеки	истински	поет,	можеше	да	говори	най-добре	за	себе	си	в	сти-
хове.	Тук	не	оставям	встрани	и	лирическата	£	проза,	която	по	същество	
е	част	от	нейния	поетически	свят.

	Тя	сигурно	си	е	имала	свои	училищни	или	къщни	делнични	грижи,	но	
поезията	беше	нейният	истински,	напълно	правдоподобен	живот,	беше	
първата	от	„двете	Пети“	(според	името	на	един	от	нейните	разкази).	
Струва	ми	се,	че	там	Петя	е	действителната	Петя	Дубарова.	И	това	е	
така	—	въпреки	въздушната	игра	на	въображението,	въпреки	условност-
та	на	лирическия	език,	въпреки	художествената	измислица	—	доколкото	
измислицата	можеше	 да	 съществува	 в	 нейните	юношески	признания.	
Вероятно	някой	проницателен	литературовед	ще	анализира	в	близък	или	
далечен	ден	писмата	£,	страниците	на	нейния,	старателно	воден,	дневник,	
и	главно	—	самите	нейни	стихотворения,	за	да	установи	доколко	е	условен	
езикът	на	поезията	£.	Но	знам,	че	понякога	и	самата	правдоподобност	
може	да	е	условна	в	света	на	изкуството	—	трудно	може	да	се	докаже	дали	
един	поет	„изобразява“	своя	ден,	или	живее	своя	ден	под	невидимия	и	нежен	
диктат	на	своето	творчество.

Лично	на	мен	ми	се	струва,	че	Петя	взимаше	и	подреждаше	някои	от-
делни	знаци	на	света	около	себе	си:	морето,	гларусите,	дъждът,	зимата,	
училищната	стая,	Бургас	—	за	да	създаде	свой	втори	свят,	в	който	духът	
£	се	чувства	по-волен	и	по-защитен...

Казах	малко	по-горе,	че	тя	е	правдоподобна,	че	тя	е	истинска,	въпреки	
играта	на	поетическото	въображение.	Но	усещам,	че	не	е	много	на	място	
думата	„въпреки“.	Не	въпреки,	а	тъкмо	поради	красивата	волност,	поради	
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необятния	си	хоризонт,	поезията	я	привличаше	всекидневно	и	непреодо-
лимо...Съдя	дори	само	по	това,	че	Петя	почти	през	целия	си	„съзнателен“	
живот	се	е	изповядвала	пред	белия	лист,	че	поезията,	също	като	морето,	
я	дърпаше	всеки	ден	към	своите	сини	глъбини...	И	това	привличане	сигурно	
е	било	взаимно,	защото	безусловно	Петя	носеше	в	сърцето	магнитната	
искра	на	истинската	поетическа	дарба.	Затова	и	нейните	стихове	бяха	по	
своему	привлекателни,	по	своему	магнетични.	Ако	трябва	само	с	няколко	
думи	да	се	обясни	необикновената	им	притегателност,	бихме	могли	да	
кажем	—	причината	е	в	тяхната	художествена	простота,	пролетната	
им	искреност,	 вроденото	чувство	към	красотата	на	 българския	 език.	
Познавам	и	нейните	най-ранни,	съвсем	детски	стихове.	Още	там	при-
съства	поетът:

	
Като	пулса	на	сърцето
бодро	тупкат	капки	вън.
Колко	чудно	и	красиво
всичко	туй	е,	като	в	сън.
	
Златосребърни	прашинки.
В	своя	танц	проблясват	те.
Леко	удрят	се	в	стъклата,
сякаш	чука	там	дете.
	
Да	не	говорим	за	по-късните	£	стихотворения,	есета	или	кратки	раз-

кази	—	там	ще	срещнем	неочакваната	юношеска	мъдрост	на	една	дарба,	
чиито	корени	все	още	ще	бъдат	загадка	и	за	близките	£	хора.	Всъщност	
появата	на	Петината	 литературна	дарба	 е	 внезапна	и	 в	 значителна	
степен	наистина	необяснима	—	 без	 увод	и	 заключение,	 без	 редуване	на	
сполуки	и	несполуки.	Както	вече	съм	писал	за	тази	дарба-чудо:	можем	да	
я	сравним	с	избликването	на	нов	извор	в	планината,	разместил	тревите	
и	камъните,	зърнал	слънчевите	лъчи	и	заприпкал	надолу	по	склона...	Или	
като	цвета	на	морето	—	той	много	рядко	зависи	от	самото	море,	а	от	
небето	—	с	облаци	или	без	облаци,	от	нежния	залез,	от	могъщия	изгрев.

Стана	дума	за	това,	че	даже	в	нашия	придирчив	литературен	живот	
първите	стихове	на	Петя	Дубарова,	публикувани	в	списания	и	вестници,	
бяха	възприети	като	щастлива	изненада.	Вече	споменах	за	мнението	на	
Григор	Ленков	и	за	оценката,	която	им	даде	един	известен	писател	за	
деца,	но	не	само	те	—	мнозина	други	хора	на	перото	забелязаха	тогава,	че	
в	градината	на	нашата	най-млада	поезия	се	е	появило	необикновено	цвете.	
Изключително	странно	и	ценно	беше	това:	познавахме	редица	възрастни	
автори,	пишещи	добре	за	вълненията	на	юношите,	но	за	пръв	път	един	
автор,	едва	достигнал	юношеска	възраст,	изразяваше	„отвътре“	—	автен-
тично	и	талантливо	—	вълненията	на	своите	връстници.

Убеден	съм,	че	за	разлика	от	многото	официално	признати	и	луксозно	
издадени	стихотворства,	простичките	лирически	изповеди	на	Петя	Ду-
барова	носят	неповторима	искреност	и	идващо	от	небето	вдъхновение.	
Наистина	е	учудващо	как	са	се	родили	толкова	ярки,	даже	в	известен	сми-
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съл	—	професионално	овладени	—	поетически	изблици.	Спомням	си	например	
нейното	хубаво	стихотворение	„С	дъжда“,	публикувано	в	списание	„Родна	
реч“	на	втората	година	от	сътрудничеството	£:

От	спуканите	вени	на	небето
потича	неспокоен	и	студен,
съзира	ме,	заглежда	се	във	мен,
с	езици	хладни	близва	ми	лицето.
	
Той	ту	се	свива	в	локва	пред	нозете,
треперещ	като	коте	от	вода,
ту	бяла	електрическа	звезда
във	него	се	оглежда	като	цвете.
	
Заслушвам	се	и	чувам	как	над	мене
със	капки	черни	като	вишнев	сок
той	удря	по	циментовия	блок
и	нещо	му	говори	със	звънтене.
	
Във	тази	нощ	сама	съм	в	тъмнината,
но	нищо	не	навява	самота,
защото	е	изкуство	под	дъжда
да	можеш	да	говориш	със	водата.
	
Четях	тези	куплети	и	си	казвах,	че	само	някои	от	големите	наши	

поети	—	Николай	Лилиев	или	Гео	Милев	—	са	ни	оставили	такива	стихове	
за	дъжда...

	Но	дъждът	неочаквано	се	превърна	в	леден	сняг.
	Още	тогава	си	давах	сметка	каква	загуба	понесе	младата	ни	поезия	

в	онзи	декемврийски	ден	на	1979-та	година,	когато	ни	зашемети	вестта,	
че	тя	самата	е	сложила	край	на	живота	си.	И	неведнъж	съм	си	представял	
каква	висота	щеше	да	достигне	Петината	дарба,	ако	беше	издържала	на	
догматизма	и	бездушието,	ако	имаше	възможност	да	размахва	криле	в	
поетическото	небе	още	много	години...	Но	освен,	че	е	неповторима,	даро-
витата	душа	е	и	болезнено	ранима.	В	тази	истина	се	крие	отговорът	на	
мъчителния	въпрос	—	защо	ръката	на	Петя	се	е	протегнала	към	чашата	
с	убийствена	доза	лекарство...

И	все	пак	—	защо?	Прекия	повод	за	това	драматично	решение	ми	раз-
кри	тогава	едно,	малко	закъсняло	(пристигнало	в	редакцията	към	края	на	
декември	1979-та	година),	писмо	от	нейната	преподавателка	по	български	
език	Н.	Стефанова:

„..Петя	посегна	на	живота	си,	поради	една	страшна	несправедливост.	
Под	давление	на	директорката,	учителският	съвет	взема	решение	да	£	се	
намали	поведението	с	една	единица.	Причини:	повреден	детайл	на	машина	
в	Бирената	фабрика,	където	учениците	са	на	производствена	практика.	
Обвиняват	Петя,	но	не	е	доказано,	че	тя	го	е	повредила...Преди	да	заседава	
учителският	съвет,	майката	(също	учителка)	се	среща	с	директорката	
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и...моли	да	не	се	наказва	толкова	строго	дъщеря	£.	Мотиви:	Петя	няма	
провинения	за	такова	наказание.	Майка	£	се	страхува,	че	това	наказание	
ще	обезвери	дъщеря	£,	ще	прекърши	амбициите	£,	че	ще	се	случи	нещо	лошо...

	Но	среща	бездушие.	Отговорът	е,	че	за	да	се	заздрави	дисциплината	и	
укрепи	авторитета	на	гимназията,	ученичката	трябва	да	бъде	наказана.	
Значи,	избрана	за	изкупителна	жертва!...“

	После	научих	и	други	тъжни	подробности	в	тази	конкретна	случка.
Различни	хора	по	свой	начин	ми	обясняваха	случилото	се,	но	виждах	

почти	една	и	съща	картина.	Детайлът	на	машината	 (малък	брояч	на	
бутилки)	 е	 повреден	 —	така,	 на	шега	 —	 с	 участието	на	 доста	 голяма	
група	ученици.	Работничките	на	лентата	се	оплакват	от	направената	
пакост,	която	пречи	да	се	измери	правилно	изработената	от	тях	нор-
ма.	А	в	училището	обвиняват	и	наказват	само	Петя.	На	всичко	отгоре	
—	не	 се	намира	неин	 съученик,	 който	да	потвърди	пред	 учителите,	 че	
лекомисленото	прегрешение	 е	 общо....	И	Петя	трябва	 сама	 да	понесе	
последствията	от	тази,	изплетена	от	дребни	подлости	и	догматика,	
ученическа	случка.	Всъщност	—	не	успява	да	го	понесе...

	
А	сега	би	трябвало	да	разкажа,	колкото	се	може	по-накратко,	нещо	за	

което	рядко	съм	си	позволявал	да	говоря	—	историята	на	първата	книга	
на	Петя	„Аз	и	морето“,	излязла,	за	жалост,	след	трагичната	£	смърт...

Решението	да	събера	Петините	стихотворения	и	да	направя	всичко	
възможно	за	тяхното	издаване	възникна	в	мен	не	само	като	мое	литера-
турно	решение,	а	и	като	интуитивна	съпротива,	като	лично	противо-
поставяне	на	ранната	и	несправедлива	смърт.	Издаването	на	нейната	
книга	се	превърна	в	кауза	за	мен	—	особено	след	като	се	сблъсках	с	първия,	
твърде	неочакван,	издателски	отказ.	Още	при	първото	ми	запитване	за	
евентуално	издаване	на	книгата,	 когато	предоставих	 за	прочит	само	
част	от	ръкописа,	от	софийското	издателство	„Народна	младеж“	избър-
заха	да	ме	предупредят:	„Не	е	възможно	да	издадем	стихосбирката.	Не	
публикуваме	такива	книги.	Ако	го	направим,	това	означава,	че	поощряваме	
самоубийствата	сред	младите	хора...“

Бях	силно	огорчен	от	този	категоричен	отговор.	Та	само	трагичната	
смърт	ли	виждаха	те,	защо	не	се	развълнуваха	от	хубавите	стихове?	Нима	
не	знаеха	—	никак	не	са	малко	талантливите	ни	поети,	които	по	различни	
причини	и	при	различни	обстоятелства	сами	са	се	разделяли	с	живота	си.	
И	всички	те	—	от	Пейо	Яворов	и	Димитър	Бояджиев	до	Цветан	Спасов	и	
Пеньо	Пенев,	макар	и	по	различен	начин	сложили	край	на	своя	живот,	си	
приличат	по	това,	че	са	гледали	на	света	с	очи	на	поети,	докато	светът	
ги	е	гледал	с	други	очи.	В	онзи	трагичен	декември	и	Петя	Дубарова	се	на-
реждаше	в	тяхната	незабравима	редица.	С	едно	тъжно	допълнение	—	Петя	
Дубарова	беше	най-младата	поетическа	дарба	между	тях...

Бях	обзет	от	нерадостни	размисли,	но	продължих	да	подготвям	за	
печат	прощалния	дебют	на	Петя.	До	голяма	степен	ме	подтикваха	към	
това	и	трогателните	писма	на	майката	Мария	Дубарова,	без	тя	самата	
да	е	имала,	разбира	се,	такава	конкретна	цел.	Значителна	част	от	тези	
писма,	заедно	с	други	вълнуващи	страници,	писани	от	други	хора,	аз	пре-
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доставих	някога	на	покойния	Веселин	Андреев,	(пишещ	книга	за	Петя),	и	
за	жалост	все	отлагах	да	си	ги	поискам	обратно.	Така	и	не	ги	получих.	По	
чудо	са	запазени	в	моята	архива	само	някои	от	тези	вълнуващи	страни-
ци.	Ето	малък	откъс	от	писмо	на	Петината	майка,	което	носи	датата	
9-ти	декември	1979	година:

„Драги	Георги	Константинов!	Георги,	мило	момче!	Простете	ми	тона	
на	писмото.	С	трепереща	ръка	Ви	пише	една	злочеста	майка.	Загубихме	
Петя	завинаги.	Тя	стана	жертва	на	бездушието...	Много	нейни	другари,	
пък	и	непознати	младежи	желаят	да	прочетат	още	написано	от	нея...
Вярвам	Ви	и	чакам!...“

	Не	само	майката,	но	и	моите	колеги	в	„Родна	реч“,	както	и	младите	
сътрудници	на	списанието,	горещо	желаеха	да	видят	непубликувани	до-
сега	творби	на	Петя	—	след	като	тя	беше	имала	приживе	близо	двадесет	
публикации	в	списанието	ни.	Ала	заедно	с	отпечатването	в	„Родна	реч“	
на	непубликуваните	творби,	аз	продължавах	да	вървя	към	по-значителна-
та	творческа	цел	—	издаване	на	първата	книга	на	трагично	загиналата	
17-годишна	поетеса.	Междувременно	написах	писмо-отговор	до	майката.	
Случайно	съм	запазил	един	от	двата	мъчителни	варианта	на	това	писмо.	
Ето	откъс	от	него:

„...В	тези	дни	всички	ние	преживявахме	голяма	болка	от	случилото	се,	вли-
заме	в	редакцията	както	всеки	път,	работим	нещо,	а	непрекъснато	мислим	за	
нашата	Петя,	за	нейните	чудесни	стихотворения	и	разкази,	написани	умно	
и	талантливо,	припомняме	си	думи	от	кратките	срещи	с	нея,	страдаме	за	
нея,	боледуваме.	В	списанието	непрекъснато	получаваме	писма	от	познати	и	
непознати,	изпълнени	с	много	скръб	и	обич,	десетки	млади	хора	се	вълнуват	
дълбоко	от	тежката	и	несправедлива	загуба	на	такова	голямо	дарование,	на	
такава	звезда	в	небето	на	нашата	млада	поезия.	Дано	общото	ни	страдание	
и	падналата	слана	в	душите	ни,	отнеме	малко	от	вашата	скръб,	скъпи	роди-
тели.	Дано	ярката	следа,	която	Петя	остави	в	литературата	и	в	паметта	
на	стотици	хора,	бъде	за	вас	светлинката	на	идващите	дни...

Убеден	съм,	че	в	идващите	години	младите	и	вдъхновени	творби	на	
Петя	Дубарова	ще	продължават	да	размахват	утринни	криле,	че	нейните	
стихове	ще	подават	дружеска	ръка	на	много	хора...Нашето	списание	ще	
направи	всичко	възможно	за	издаването	на	нейна	книга	—	с	публикувани	
и	непубликувани	досега	нейни	творби	—	която,	вярвам	това,	ще	съхрани	
вечно	смисъла	на	нейния	млад	живот	в	поезията	ни.	Това,	което	Петя	
Дубарова	ни	 остави,	 има	 значителна	 художествена	 стойност,	то	ще	
си	намери	своето	трайно	място	в	нашето	изкуство,	в	нашия	живот...“	
(Доколкото	преценявам	сега,	писмото	ми	е	написано	на	следващия	ден	
подир	писмото	на	Мария	—	10	декември	1979	година).

Написах	 отговори	 и	 на	 други	 писма,	 изпратени	 до	мен	 по	този	
трагичен	повод	—	на	поета	Христо	Фотев,	на	Петината	учителка	по	
български	език,	на	няколко	ученика	от	Бургаската	английска	гимназия,	
на	един	неин	почитател	от	Пазарджик	и	др.

Ето	още	един	писмовен	откъс	—	този	път	от	друго	писмо	на	майката:
„...Видяхме	 се	 с	Христо	Фотев.	Той	ни	 даде	 да	прочетем	 (на	мене	

и	съпруга	ми)	Вашето	писмо	до	него.	Много	ме	развълнува	това,	което	
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правите	за	Петя	(за	нейната	книга).	Мъката	ми	не	намаля,	но	се	стегнах,	
почувствах	се	задължена	да	живея.	Христо	Фотев	ми	каза,	че	идващата	
седмица	ще	ходи	в	София	и	ще	се	срещне	с	Вас.

...	Стайко	—	съпругът	ми	—	Ви	е	изпратил	заедно	с	двете	тетрадки	
стихове	(	разбрахме,	че	сте	ги	получили)	и	снимка	на	Петя.	Аз	Ви	изпращам	
и	друга.	Използвайте	едната	или	другата	по	свое	предпочитание...Някои	
данни	за	Петя,	които	може	би	ще	потрябват:

Петя	Стайкова	Дубарова.
Ученичка	от	Х-г	клас	на	Политехническата	английска	гимназия	„Гео	

Милев“	—	Бургас.	Родена	на	25	април	1962	година	в	Бургас,	починала	на	4	
декември	1979	година“.

Бих	цитирал	още	няколко	откъса	от	различни	писма,	запазени	като	
по	чудо	в	моята	архива,	но	усещам,	че	трябва	да	се	ограничавам	в	такова	
цитиране.	Дори	сега,	след	повече	от	три	десетилетия,	всяка	скръбна	дума	
от	тези	писма	предизвиква	късна	болка	в	нейните	близки	хора.	Неслучайно	
цялото	ми	същество	се	е	съпротивлявало	толкова	десетилетия	да	публи-
кувам	и	един	ред	от	тези	писма...

Затова	спирам	дотук	—	след	цитираните	няколко	пасажа.	Вероятно	
читателят	е	разбрал,	че	с	тях	искам	да	обясня	кое	допълнително	под-
тикваше	моето	решение	за	издаването	на	„Аз	и	морето“	—	на	Петиния	
прощален	дебют,	както	го	нарекох	тогава.

	Веднага	ще	кажа:	книгата	едва	ли	щеше	да	се	появи	на	бял	свят,	
ако	не	беше	съдействието	на	Петините	родители,	а	после	и	на	младия	
(тогава)	директор	на	Варненското	издателство,	литературния	критик	
Панко	Анчев.	Обърнах	се	към	това	„черноморско“	издателство,	след	като	
разбрах,	че	книгата	на	Петя	няма	как	да	излезе	в	София.	

И	 досега	 си	 спомням	поисканата	 от	мен	 среща	 с	 директора	 на	
Варненското	издателство,	която	стана	в	писателското	кафене	на	улица	
„Ангел	Кънчев“	№	5.	Панко	Анчев	беше	дошел	в	столицата	по	друг	повод,	но	
намери	време	да	поговорим	за	издаването	на	Петината	книга...Всъщност	
не	говорихме	дълго.	Панко	Анчев	пое	в	ръцете	си	готовия	ръкопис,	прочете	
го	внимателно,	после	ме	погледна	с	разбиращ	поглед.	И	не	ми	върна	обратно	
ръкописа,	а	грижливо	го	сложи	в	чантата	си	и	го	понесе	към	слънчева	Варна.

И	така	стихосбирката	„Аз	и	морето“	 (заглавието	беше	поставено	
от	мен,	но	беше	взето	от	стихотворение	на	Петя)	излезе	от	печат	в	
библиотека	„Кълнове“	на	Варненското	издателство	на	27	юни	1980	година.	
Съставител	и	предговор:	Георги	Константинов,	редактор:	Панко	Анчев,	
художник:	Владимир	Иванов,	тираж:	1159	бройки.

Там	са	и	моите	редове	за	Петините	стихове:	„Тези	стихове	са	наистина	
удивителни	за	възрастта	£:	живи	искри	от	светлината	на	бургаското	
слънце,	весели	пръски	от	вълнението	на	родното	море,	внезапно	докосване	
до	големите	житейски	истини,	изненадващи	за	едно	момиче	на	юношеска	
възраст,	но	не	и	за	една	родена	поетеса.	Петя	Дубарова	вече	не	е	между	
нас,	но	тя	ще	остане	завинаги	седемнадесетгодишна,	неуспяла	да	завърши	
предпоследния	клас	на	гимназията.	Остави	ни	утехата,	че	е	създала	тези	
хубави	стихотворения,	от	които	наистина	може	да	се	построи	„дом,	в	
който	да	се	побере	морето“...
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Ето	—	това	 е	 кратката	история	на	 първата	Петина	 книга.	Ще	
допълня	само	това.

Петя	Дубарова	живя	кратко	и	шеметно,	понесена	от	неспокойствието	
на	своята	рано	съзряла	дарба,	гадаеща	в	утринната	мъгла	острите	завои	
на	живота,	но	още	твърде	неопитна,	твърде	крехка,	за	да	се	справи	с	
тях.	Живя	само	толкова,	колкото	да	напише	своите	вълнуващи	стихове.	
Завистта	и	 безсърдечието	предизвикаха	нейния	 самоубийствен	жест,	
който	прекъсна	—	толкова	рано!	—	талантливия	£	път.	Ала	поезията	на	
Петя	Дубарова	 всекидневно	побеждава	 смъртта,	нейните	 стихове	ще	
живеят	и	в	утрешните	дни.

Вече	нейното	Аз	се	слива	с	вечното	море.
	
1990—2013
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ПИСМО ДО РЕДАКЦИЯТА

Атанас Тончев

ДОТОГАВА, ДОКОГАТО... 
Писмо-отговор

Писмото	на	Найден	Вълчев	до	сп.	„Пламък“,	поместено	в	предния	брой	
под	заглавие	„И	докога?“,	много	ме	изненада	и	огорчи.	Защото	не	съзрях	в	
него	познатия	ми	уравновесен,	прецизен	и	обективен	автор,	когото	винаги	
съм	тачил,	ценил	и	обичал.	Никога	през	над	60-годишната	ни	безсенчеста	
дружба	не	съм	помислял	дори,	че	някога	ще	застанем	един	срещу	друг	и	
ще	си	кажем	горчиви	думи.	Затова	пристъпвам	към	отговора	си	на	пис-
мото	му	с	нежелание	и	болка.	Но	съм	принуден,	защото	в	него	има	много	
неистини	и	незаслужени	упреци	към	мен,	неверни	твърдения	и	обобщения.	
Поводът	на	това	творение	е	интервюто	ми	с	Елена	Вапцарова	от	1952	г.	
Тогава	ние	с	Найден	и	още	десетина	военнослужещи	—	начеващи	творци	
на	словото,	основахме	литературен	кръжок	в	Пловдив	с	името	на	Никола	
Вапцаров,	 който	продължи	 своята	дейност	няколко	 десетилетия	 след	
уволнението	ни.	Един	летен	ден	всички	заедно	отидохме	в	гр.	Банско	да	се	
срещнем	с	майката	на	поета	по	случай	10-годишнината	от	разстрела	му	и	
аз	използвах	срещата,	за	да	направя	споменатото	си	интервю.	То	обхваща	
много	съществени	моменти	от	личния,	обществения	и	творческия	живот	
на	Вапцаров,	включително	и	свидетелстването	на	Елисавета	Багряна	на	
процеса	в	1942	г.,	но	което	заема	само	една	пета	част	от	целия	обем	на	
интервюто	ми.	Найден	обаче	се	спира	тъкмо	на	тази	част	и,	минавайки	
почти	транзитно	през	много	по-важни	моменти	от	нея,	разгръща	на	цели	
5	страници	от	всичко	7	в	списанието	една	тотална,	силно	пристрастна	
апология	на	Багряна	и	масиран	щурм	с	несъстоятелни	твърдения	и	упреци	
към	мен	и	срещу	всеки,	чието	мнение	не	съвпада	с	неговото.	От	самото	
начало	той	почва	да	прави	с	подигравателен	език,	което	най	ме	заболя,	
произволни	и	обидни	„квалификации“.	Още	на	втория	ред	„съобщава“	със	
сардоничен	подтекст,	че	в	страниците	на	списанието	се	е	появил	„още	
един	съдник	на	Елисавета	Багряна“	за	свидетелстването	£	на	съдебния	
процес,	подкрепяйки	съобщението	си	с	три	фрази	от	контекста	на	ин-
тервюто	ми,	отнасящи	се	до	поетесата:	„проиграла	единствената	въз-
можност“	за	спасяването	на	Вапцаров,	„теглила	му	куршума“	и	„пратила	
го	в	гроба“.	Малко	по-долу	повтаря	епитета	вече	поименно	(да	не	би	да	
не	се	е	разбрало	кой	е):	„ñúäíèêà Тîí÷åâ“.	А	трите	цитирани	фрази	са	
изречени	не	от	мен,	а	от	Вапцарова	и	аз	никъде	в	цялото	си	интервю	не	
съм	казал	нито	една	подобна	дума.	Тоест	епитетът	ñúäíèê	не	се	отнася	
за	мен,	а	за	майката	на	безсмъртния	поет.	Вълчев	отлично	знае	това,	но	
го	е	премълчал	и	така	то	тихомълком	се	прехвърля	на	мой	гръб.	За	съжа-
ление	той	продължава	и	по-нататък	с	подобни	епитети	и	квалификации,	
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с	които	не	аз,	а	той	неусетно	влиза	в	ролята	на	съдник,	но	не	на	Багряна,	
а	на	всички,	които	са	изрекли	нещо	неелейно	за	Вечната	и	святата.

Пак	от	началото	на	срещата	с	Вапцарова	почват	и	неточностите,	
а	 по-натам	и	нелепиците	 в	писмото	на	Найден.	Например	той	пише:	
„ние	и	моряците	успяхме	да	влезем	в	къщата	на	Вапцарови“,	сякаш	много	
трудно		случайно	сме	се	промъкнали	в	нея.	А	срещата	ни	бе	предварително	
уговорена	и	баба	Лена,	както	всички	в	Банско	я	наричат,	ни	очакваше.	Там	
бяхме	само	кръжочниците	и	никакви	моряци	нямаше.	Но	не	за	това	съм	се	
заел	с	отговор	на	Вълчевото	писмо.	Главните	причини	са	обидния	епитет,	
лепнат	ми	от	Найден,	нелепиците	и	неверните	обобщения,	които	прави	
по-нататък	в	него.	Разбира	се,	аз	не	отричам	изцяло	писмото	му	и	бих	
подкрепил	редица	моменти	в	него,	ако	бе	очистено	от	тези	недомислия,	
обиди,	обобщения	и	ако	не	се	разпиляваше	извън	породилия	го	повод	с	клю-
карски	истории,	преплетени	в	една	словесна	еквилибристика.

Свидетелските	показания	на	процеса	имат	една	цел	—	да	 се	 спаси	
живота	на	Вапцаров.	А	в	писмото	на	Вълчев	съвсем	ясно	проличават	три	
цели:	да	развие	тезата,	че	каквото	и	да	бяха	казали	свидетелите,	щеше	да	
е	без	значение,	понеже	присъдата	му	е	предрешена;	да	се	оневинят	изцяло	
Багряна	и	Щъркелов	и	да	се	внуши,	че	всички,	които	се	стремят	да	анали-
зират	детайлите	в	процеса,	вярвайки,	че	е	имало	някаква	възможност	да	
се	избегне	смъртната	присъда,	всъщност	искат	да	ги	очернят.	Затова	
Найден	е	съсредоточил	всичките	си	усилия	и	дарби	в	тази	насока.	Аз	също	
съчувствам	на	Багряна	в	положението,	в	което	е	изпаднала	и	вярвам,	че	
искрено	е	искала	да	помогне	на	Вапцаров,	ала	и	не	мога	да	си	затворя	очи-
те	пред	неопровержимия	факт,	че	тя	наистина	не	е	направила	каквото	
е	могла	и	каквото	е	трябвало.	Не	са	достатъчни	за	мисията	£	само	едно	
кимване	с	глава	и	едносрични	отговори	на	питанията.	Въпреки	стресо-
вото	£	състояние,	тя	е	могла	да	каже	поне	едно	убедително	изречение	за	
поета	Вапцаров	и	поезията	му.	Но	не	го	е	сторила,	което	е	обезсмислило	
цялото	£	свидетелстване.	Има	и	още	един	факт	в	подкрепа	на	мнението	
ми.	Отначало	в	групата	с	Вапцаров	е	подсъдим	и	Младен	Исаев.	Когато	
председателят	на	 съда	 освободил	Багряна	и	тя	 си	тръгнала,	Исаев	 се	
провикнал:

—	Господин	председателю,	моля	задайте	същите	въпроси	на	свиде-
телката	и	за	мен.

Той	се	съгласил	и	я	върнал.	Тогава	тя	говорила	подробно	за	него	според	
собствените	£	думи.	Е,	как	само	преди	минута	не	е	могла	да	говори	за	
Вапцаров	поради	стреса	си,	а	за	Исаев	е	могла?	И	още	нещо	за	предреше-
ната	присъда	на	Вапцаров.	Когато	баба	Лена	моли	на	колене	Борис	III	да	
пощади	сина	£,	царят	казва:

—	Той	се	бори	срещу	мен	и	държавата,	той	иска	моята	смърт,	защо	
аз	да	отменям	неговата?

А	нима	Младен	Исаев	като	комунист	не	се	е	борил	срещу	него	и	дър-
жавата,	за	премахване	на	монархията	и	монарха?	При	това	той	е	бил	
по-известен	и	много	по-опасен	—	изявен	антифашист	и	участник	в	Сеп-
темврийското	въстание,	активен	член	на	БКП	още	от	1927	г.,	деен	член	
на	Централната	военна	комисия	при	ЦК	на	БРП,	осъждан	по	Закона	за	
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защита	на	държавата,	автор	дотогава	на	4	стихосбирки,	включващи	и	
бунтовно	съдържание.	Но	силното	и	убедително	застъпничество	на	Елин	
Пелин	смекчило	положението	му	(а	може	и	показанията	на	Багряна	да	са	
помогнали)	и	той	се	отървал	само	с	интерниране	в	концлагер.	Значи	въз-
можността	да	се	спаси	живота	на	Вапцаров	с	помощта	на	свидетелите	
не	е	била	изключена	и	не	е	било	без	значение	какво	ще	кажат	те	и	как	ще	
го	кажат.	На	подобна	евентуална	възможност	разчитали	близките	му.	
Затова	така	 болезнено	 реагира	Елена	Вапцарова	 и	 казва	 директно	на	
Багряна,	когато	се	засичат	в	самолета	за	Варшава.

„Ако	твоят	син	беше	заплашен	от	осъждане	на	смърт,	аз	щях	да	се	
боря	като	орлица,	за	да	го	спася!	Но	ти	не	направи	това,	а	смънка	нещо	
под	носа	си	като	беззъба	баба	и	толкоз.	С	това	го	прати	в	гроба.“

Когато	използва	в	писмото	си	това	нейно	изказване	обаче,	Найден	
цитира	 само	третото	изречение,	 а	пропуска	първото,	 което	напълно	
изяснява	негативното	отношение	на	Вапцарова	към	Багряна.

Още	 по-нелепа	 е	тоталната	 защита	 от	Вълчев	 на	Константин	
Щъркелов.	И	той	е	обещал	да	свидетелства	в	полза	на	поета,	но	в	съда	
се	отметнал	с	лъжата,	че	познава	Вапцаров	само	като	дете	и	сега	няма	
представа	за	него.	А	Найден	възкликва	съчувствено:	 „Какво	е	можел	да	
стори	плахият,	разколебан	глас	на	Щъркелов?“	Много	е	можел!	Защото	бил	
един	от	най-приближените	до	Кобургите.	Затова	Фердинанд	му	изкупил	
цялата	изложба,	а	песента	му	„Разлъка“	била	любимия	шлагер	на	Борис	
III.	Но	той	не	е	направил	дори	това,	което	Багряна	е	сторила,	а	се	изсулил	
като	мокра	връв	с	една	лъжа.

Много	ме	изненадаха	и	думите	на	Найден	за	Вапцаров	в	годините	преди	
процеса.	„Каквото	щем	да	си	говорим	с	късна	дата	—	пише	той,	—	тогава	
Никола	Йонков	не	е	бил	известен	поет,	не	е	имал	публично	признание,	макар	
да	се	вестявал	сред	писатели,	художници,	артисти“.	И	туй	не	е	съвсем	
вярно.	В	онова	време	Никола	Йонков	не	„се	вестявал“,	тоест	идвал	от	дъжд	
на	вятър,	а	е	бил	в	ядрото	на	лявата	ни	интелигенция.	Той	е	сътрудни-
чел	активно	на	седмичния	вестник	за	литература,	изкуство	и	критика	
„Кормило“.	Затова	името	му	е	в	челото	на	списъка	на	сътрудниците	на	
вестника,	редом	с	Людмил	Стоянов,	Георги	Караславов,	Орлин	Василев,	
Ангел	Тодоров,	Христо	Радевски,	Николай	Хрелков,	Мария	Грубешлиева,	
Ламар,	Младен	Исаев,	Светослав	Минков,	Александър	Жендов,	Илия	Бешков,	
Николай	Шмиргела	и	др.	—	все	хора	от	културния	елит	на	нацията.	Те	са	
го	знаели	и	познавали.	За	съжаление	не	всички	са	ценяли	поезията	му	и,	
ако	използвам	и	аз	думите	на	Чудомир	за	Димчо	Дебелянов,	са	„били	слепи	
за	нея“.	А	след	като	тя	получи	световно	признание,	Младен	Исаев,	Георги	
Караславов	и	др.	изведнъж	„прогледнаха“.	Даже	Младен	Исаев	написа	„Пое-
ма	за	Вапцаров“.	Значителна	част	от	хората	в	това	интелектуално	ядро	
обаче	са	съзнавали	значимостта	на	Вапцаровите	стихове	и	са	го	ценяли	
като	творец.	Именно	затова	главният	редактор	на	„Кормило“	Пантелей	
Матеев	го	привлича	за	сътрудник	на	вестника,	Борис	Ангелушев	рисува	ко-
мините	на	стихосбирката	му	„Моторни	песни“,	а	Христо	Радевски	£	става	
редактор,	макар	че	не	е	по	вкуса	му	стихосложението	на	поета,	но	съзира	
и	цени	дълбокото	съдържание	на	творбите	му.	Още	непопулярният	лите-
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ратор	Александър	Муратов	пише	положителен	отзив	за	стихосбирката	му	
„Светослав	Минков	казва	добри	думи	за	него	в	жестокото	време	през	1940	
г.,	а	Теодор	Траянов	отива	по	свое	желание	на	процеса	да	свидетелства	за	
него,	но	не	е	допуснат,	понеже	не	бил	надлежно	призован.	Неслучайно	и	не	
кой	да	е,	а	тогавашният	председател	на	Съюза	на	българските	писатели	
Стилиян	Чилингиров	убеждава	Багряна	да	свидетелства	в	съда,	а	Матвей	
Вълев	£	носи	Жендовия	екземпляр	на	„Моторни	песни“	да	добие	представа	
за	творчеството	му.	Тези	факти	показват,	че	и	в	онова	време	Вапцаров	не	
е	бил	толкова	неизвестен.	Ех,	тогавашните	литературни	корифеи	като	
Йордан	Бадев	например,	не	са	забелязвали	Вапцаровите	стихове,	а	и	да	са	
ги	забелязвали,	не	са	ги	зачитали	по	политически	причини.

На	стр.	125	от	списанието	Найден	Вълчев	пише:
—	Драги	Тончев	(колко	съм	му	драг,	вече	пролича),	ще	използвам	стих	

на	поета:	„може	да	съм	мнителен,	но	си	ми	съмнителен“.
Съмненията	му	 са	 споделените	думи	и	мисли	на	Елена	Вапцарова	

пред	мен	—	дали	са	истински	и	точно	такива.	Само	се	съмнява,	но	никъде	
не	казва:	„това	не	е	вярно,	онова	не	е	така.“	А	аз	съм	ги	записал	точно,	
защото	средното	ми	образование	е	търговска	гимназия,	в	която	задъл-
жително	учехме	стенография	и	съм	я	ползвал	неотменно	докато	излязат	
касетофоните.	Впрочем	някои	от	тези	думи	и	мисли	тя	ги	е	казвала	не	
само	пред	мен	и	който	се	е	интересувал	от	тази	тематика,	все	някъде	ги	
е	срещал.	Единствената	разлика	е	че	тя	говореше	със	своя	банскалийски	
диалект	и	аз	изрично	съм	казал	в	публикацията	на	разговора	ни	в	книгата	
си	„Докосване	до	съкровеното“	и	в	сп.	„Пламък“,	че	„ще	предам	думите	£	
литературно“.	Със	същия	диалект	тя	е	говорила	и	пред	белорусина	Нил	Ги-
левич,	заведен	при	нея	от	Найден	и	може	би	оттам	идват	съмненията	му.

На	същата	125	стр.	Вълчев	възкликва:	„Какво	става	с	милата	наша	
Родина?“	И	цитира	двайсетина	кални,	долни	и	отвратителни	заглавия	на	
публикации	за	Багряна,	извлечени	от	изданията	на	жълтата	преса.	Наис-
тина	гадост!	Но	се	питам:	защо	ги	е	напъхал	в	писмото	си,	занимаващо	
се	с	моето	интервю,	в	което	няма	и	следа	от	такива	словесни	гнусотии?	
И	чак	почти	в	края	на	другата	страница,	той	изплюва	камъчето:	„има	
съзвучие	между	писаното	от	Тончев	и	писаното	по	тристахилядните	
издания“.	Още	една	гадост!

Но	той	не	спира	и	дотук.	Обхванала	го	е	манията	да	ръси	всякакви	
епитети	и	„квалификации“	в	обобщен	вид,	подвеждайки	под	един	знаме-
нател	несъвместими	неща	и	хора,	които	нямат	нищо	общо	едни	с	други.	
В	 случая	пак	 опира	 до	темата	 „Багряна“.	След	 като	 е	 обявил	 с	много	
поетични	фрази	 и	метафори	 високия	 £	 словесен	 връх	Мусала,	той	 се	
спуска	стремглаво	надолу	и	стига	до	храсталака	и	тинята.	А	храста-
лакът	и	тинята,	представени	пак	обобщено,	за	него	са	хора,	дръзнали	
да	кажат	нещо	неславословно	за	Вечната	и	святата,	или	за	Амазонката	
и	Кукувицата	—	бродница.	Може	те	да	са	историци,	литературни	кри-
тици,	изследователи,	общественици,	които	добросъвестно	се	стремят	
да	изяснят	някаква	истина,	свързана	с	нея,	може	и	да	са	долни	гадняри,	
клюкари,	клеветници	и	прочее,	които	търсят	само	кал	под	ноктите	£	и	
булевардни	сензации	—	няма	значение.	За	Вълчев	те	са	„ниски“	и	„низки“	
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субекти	и	с	дребните	си	амбиции	„се	напъват	да	ровичкат	и	си	казват	—	я	
да	ритна	по	кокалчетата	аз	тази	Багряна,	защото	знаете	ли	че...	че...	И	
занареждат...	И	си	казват	—	белким	се	чуе	покрай	нейното	и	моето	име“.	
И	разбира	се,	пак	всички	камъни	са	в	моето	интервю,	защото	тъкмо	тук,	
след	тези	излияния	той	прави	своята	констатация:	„има	съзвучие	между	
писаното	от	Тончев	и	писаното	по	тристахилядните	издания“.	Не	казва	
какво	е	писаното	от	мен,	а	имало	съзвучие.	След	всичко	това	как	човек	да	
не	си	помисли	—	значи	и	Тончев	гледа	да	ритне	Багряна	по	кокалчетата,	
пък	белким	се	чуе	покрай	нейното	и	неговото	име.	Гадничко	нали?	Само	
че,	ако	попитам	Найден	къде	е	видял	всичко	това	в	моето	интервю,	как	
ще		го	покаже,	като	никъде	го	няма?	Но	за	такива	случаи	Стефан	Цанев	
е	съчинил	нова	съвременна	поговорка:	„Ти	оплюй	човека,	пък	той	нека	се	
бърше	после“.

Накрая	стигам	до	глобалния	въпрос,	поставен	в	заглавието	на	Найде-
новото	писмо:	„И	докога?“	В	конкретния	случай	и	в	Найденовия	смисъл	той	
означава:	докога	ще	ровичкате	из	живота	и	поведението	на	Багряна,	макар	
че	тя	вече	е	в	отвъдния	свят?	Но	аз	ще	потърся	отговора	му	в	по-широк	
мащаб.	Вярно	е,	че	поетесата	е	в	отвъдния	свят	от	цяло	десетилетие.	
Но	Христо	Ботев	е	там	от	138	години.	През	цялото	това	време	и	при	него,	
както	при	Багряна,	десетки	люде	„ровичкат“	из	живота	и	съдбата	му.	И	
тук	част	от	тях	са	користни,	злонамерени	люде	и	простаци,	които	тър-
сят	жълти	сензации,	някои	дори	го	изкараха	терорист.	Ала	другата	част	
са	 сериозни	 хора	—	историци,	 изследователи,	 писатели,	 общественици,	
които	искат	да	узнаят	цялата	истина	за	всичко	около	гибелта	на	гения	
в	Околчица	и	най-вече:	чий	куршум	го	е	пронизал	—	османски	или	български?	
И	досега	този	въпрос	не	е	изяснен	напълно,	но	никой	не	нарежда:

—	Спрете	да	ровичкате!	Каквото	се	е	установило	дотук,	това	е!
Затова	търсенето	продължава	и	ще	продължава	дотогава,	докогато	

тайната	се	разкрие	напълно.	Така	е	и	с	казуса	Вапцаров	—	Багряна.	Неслу-
чайно	драмата	около	разстрела	на	поета	и	свързаните	по	някакъв	начин	с	
нея	хора	вълнува	обществото	вече	седем	десетилетия	и	интересът	му	към	
нея	не	секва.	Защото	и	там	има	немалко	загадки,	недомлъвки	и	неизяснени	
тайни.	Ала	Найден	Вълчев	не	знам	защо	не	разбира	това,	а	в	цялата	тая	
картина	вижда	като	далтонистите	само	белия	и	черния	цвят.	Белият	
цвят	пред	очите	му	е	бялото	сияние	на	словесния	връх	Мусала	и,	ако	някой	
съзре	там	някакво	петънце,	тежко	му	и	горко!	А	черният	цвят	за	него	е	
тинята,	в	която	някакви	„ниски“	и	„низки“	все	се	напъват	да	ровичкат,	да	
тровят	и	да	чернят,	да	ритат	Багряна	по	кокалчетата,	та	„белким	се	чуе	
покрай	нейното	име	и	тяхното.	От	една	страна	го	разбирам	—	работил	е	
две	десетилетия	до	Багряна	и	обаянието	£	над	него	е	нараствало	все	пове-
че.	Но	не	разбирам	как	тези	обясними	човешки	чувства	са	се	превърнали	в	
тотална	пристрастност	към	нея	и	в	нихилистична	подозрителност	към	
хора,	които	търсят	истината	в	живота	и	проявите	£.	Не	е	ли	разбрал,	че	
колкото	и	които	да	се	напъват	да	затворят	очите	и	да	запушат	устата	
на	хората,	занимаващи	се	не	само	с	поезията,	но	и	с	живота	и	делата	£,	
няма	да	успеят?	Сериозните,	добронамерените,	обективните	историци,	
изследователи,	писатели,	общественици	и	други	търсачи	на	истината,	
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ще	продължават	своите	дирения	дотогава,	докогато	приключат	мисията	
си.	Няма	да	спрат	своите	клюкарски,	скандални,	булевардни	публикации	и	
жълтите	издания,	колкото	и	да	го	желаем.	Защото	такъв	е	животът,	а	
той	е	по-силен	от	нас	и	неподвластен	на	никого.	Можем	само	да	пожелаем	
на	умните,	талантливите	хора	на	перото,	сред	които	продължавам	да	
считам	за	такъв	и	Найден	Вълчев,	въпреки	нашия	случай,	много	внима-
телно	да	наблюдават	едните	и	другите	и	да	не	смесват	всички	и	всичко	
в	общия	кюп,	а	добре	да	премислят	и	да	преплавят	през	три	води,	както	
той	пише	в	една	от	стихосбирките	си,	онова,	което	са	решили	да	кажат	
преди	да	насочат	стрелите	си	към	някого	или	някъде.

Пðåìèåðà íà Лåðìîíòîâèя áðîé 3, 2014 ã. íà „Пëàìúê“ âúâ 
Вåëèêî Тúðíîâî
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Хроника „Пламък“
	
	

ПРЕÌИЕРИ НА ЛЕРÌОНТОВСКИЯ БРОЙ

През	месец	октомври	т.г.	се	състояха	няколко	премиери	на	Лермонтов-
ския	брой	на	списание	„Пламък“	в	София,	Велико	Търново	и	Плевен.	Броят	
беше	представян	пред	многолюдната	публика	с	уводно	слово	от	поета	Ге-
орги	Константинов,	главен	редактор	на	списанието,	а	после	прозвучаваха	
стихове	от	великия	поет,	изпълнявани	от	актьори	и	от	негови	преводачи.	
Присъстваше	и	директорът	на	Руския	културно-информационен	център	
в	София	г.	Виктор	Баженов.

Тук	поместваме	уводното	 слово	на	 главния	редактор	на	 списание	
„Пламък“.

	
Уважаеми	читатели	и	почитатели	на	поезията.	Днес	тук	ни	е	съ-

брала	200-годишнината	от	рождението	на	великия	руски	поет	Михаил	
Лермонтов,	която	е	отбелязана	със	специален	брой	на	литературното	
списание	„Пламък“.

Михаил	Юриевич	Лермонтов.
Наричали	са	го	—	още	при	неговата	поява	—	„втория	Пушкин“,	„руския	

Байрон“—	така	са	предвиждали	и	обозначавали	високото	му	място	в	ру-
ската	и	световната	поезия.	А	Михаил	Лермонтов,	независимо	от	прекло-
нението	си	и	към	Пушкин,	и	към	Байрон,	вече	два	века	се	извисява	като	
звезда	със	самостоятелна	светлина.

	 Защото	той	не	 само	блести	в	плеядата	на	 гениалните	 световни	
поети,	но	до	ден-днешен	изумява	света	с	огромното,	почти	безгранично	
богатство	на	 своето	творчество,	 създадено	 в	 зашеметяващо	 кратко	
време	 —	 от	първото	му	юношеско	 стихотворение	 „Пролет“	 („Весна“),	
писано	на	14	години,	до	хилядите	страници	поезия	и	проза,	сътворени	до	
27-годишната	му	възраст,	когато	загива,	както	знаем,	в	трагичен	дуел.	
Това	става	в	град	Пятигорск,	Кавказ.

Специалният	брой	на	 списание	 „Пламък“,	 излязъл	 с	 благородната	
помощ	на	Руския	културно-информационен	център	в	София,	и	който	е	
изпълнен	с	много	текстове	от	и	за	Лермонтов,	напомня	отново	за	това	
богатство	—	още	повече,	че	отбелязваме	през	този	месец	октомври	200	
години	от	рождението	на	великия	поет.

Геният	Лермонтов	е	оценен	още	приживе	от	големите	умове	на	Ру-
сия.	Белински	го	нарича	„голямата	надежда	на	руската	литература“,	а	
Толстой	казва	след	смъртта	му:	„Ако	това	момче	беше	живяло	по-дълго,	
нямаше	да	има	нужда	нито	от	Достоевски,	нито	от	мен!“

Михаил	Юриевич	Лермонтов	е	роден	през	октомври	1814-та	година	
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в	Москва,	но	всъщност	детството	му	преминава	в	имението	Тархани,	
Пензенска	област,	сега	—	село	Лермонтово.	Майка	му	Мария	умира,	когато	
той	е	на	две	години	и	половина,	а	баща	му	Юрий	Лермонтов,	който	има	
шотландски	аристократически	корени,	се	самоубива	по	емоционални	при-
чини	—	умира	също	рано.	Бъдещият	гениален	поет	израства	под	грижите	
на	 своята	баба	Елизабета,	 строга	руска	аристократка	от	известния	
род	Столипинови.	Момчето	още	от	ранна	възраст	боледува	често,	зара-
ди	което	се	е	налагало	да	пътува	неведнъж	до	различни	лечебни	курорти	
в	Северен	Кавказ.	Романтичните	пространства	на	величавия	Кавказ	не	
само	пленяват	съвсем	рано	душата	му,	но	те	многократно	се	появяват	и	
по-късно,	до	самия	край	на	житейската	му	и	творческа	съдба.	Поезията,	
Кавказ	и	житейският	път	на	поручик	Лермонтов	се	преплитат	наистина	
съдбовно.	Неслучайно	Кавказ	могъщо	проблясва	и	в	поемите	на	Лермон-
тов	—	такива	поеми	като	„Мцири“	и	„Демон“	—	и	в	десетките	му	бляскави	
стихотворения,	и	в	знаменития	му	роман	„Герой	на	нашето	време“,	и	в	
разказите	му,	даже	в	немалко	негови	писма.	Разбира	се,	не	само	сияние-
то	на	Кавказ	вдъхновява	неговата	мощна	дарба	—	знаем	колко	прекрасни	
страници	 за	 любовта,	 за	руската	природа,	 за	историята	на	Русия,	 за	
вълненията	и	проблемите	на	съвременното	нему	общество	е	написал	той.

Ние	сме	се	постарали	да	публикуваме,	преведени	на	български,	откъси	
или	изцяло,	една	значителна	част	от	прочутите	му	творби.

Сред	преводачите	на	Лермонтовите	творби	ще	 срещнете	такива	
имена	на	класици-преводачи	като	Андрей	Германов,	Григор	Ленков,	Любен	
Любенов,	Стоян	Бакърджиев,	Найден	Вълчев,	Петър	Велчев	до	по-новите	
негови	преводачи	Димитър	Горсов,	Димитър	Златев,	Татяна	Любенова,	
Димитър	Карачивиев	и	др.	Броят	е	илюстриран	предимно	с	картини	и	
рисунки	от	самия	Михаил	Лермонтов.

	Но	да	се	върнем	към	житейския	и	творчески	път	на	Михаил	Юриеивич	
Лермонтов.	На	13-годишна	възраст	бъдещият	велик	поет	учи	в	Москва,	
в	гимназия,	скоро	след	това	постъпва	в	Благородния	пансион	към	Мос-
ковския	университет.	Вече	споменахме,	че	по	това	време,	през	1828-ма	
година,	когато	е	14-годишен,	той	публикува	първото	си	стихотворение	
„Пролет“.	Това	стихотворение,	както	други	юношески	стихотворения	на	
Лермонтов,	също	са	намерили	място	в	нашия	специален	брой.

Споменаваме	Благородния	московски	пансион,	където	са	влизали	само	
деца	с	аристократическо	потекло,	но	Михаил	Лермонтов	скоро	го	напуска	
—	поради	конфликт	с	преподавателите	—	и	постъпва	във	Военното	училище	
в	Санкт	Петербург.

След	 завършване	на	 училището	поручик	Михаил	Лермонтов	 вече	 е	
офицер	в	хусарски	полк	в	Царское	село.

И	точно	там	през	 1837	 година	той	 сътворява	 своето	 знаменито	
стихотворение	 „На	 смерт	поета“,	 посветено	на	трагичната	 гибел	на	
Александър	Сергеевич	Пушкин.	В	това	стихотворение,	както	знаем,	той	
освен	болката	от	смъртта	на	поета,	изразява	и	своето	яростно	презре-
ние	към	подлостта,	интриганството	и	догмите	на	 заобикалящото	го	
общество.	Това	стихотворение	предизвиква	негодуванието	на	висшите	
кръгове	в	Русия,	и	лично	на	царя	Николай	Първи.	Поетът	е	изпратен	да	
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служи	в	драгунска	част,	на	предни	бойни	позиции	в	сраженията	с	чечен-
ските	бунтовници	в	Кавказ.

След	около	година,	по	настояване	на	видни	руски	писатели,	начело	с	
поета	Жуковски,	той	получава	възможността	да	се	върне	Москва,	където	
продължава	своята	гениална	литературна	дейност.

Тогава	написва	десетки	стихотворения,	няколко	от	ярките	си	поеми	
и	драми,	тогава	създава	и	романа	„Герой	на	нашето	време“,	който	със	
своята	обществена	и	емоционална	правдивост	отново	разгневява	царя	
и	царедворците	около	него.	През	1840-та	година	ненавистта	към	него	се	
подсилва	и	от	участието	му	в	дуел	със	сина	на	френския	посланник.

Лермонтов	е	съден	от	военен	съд	и	отново	е	пратен	в	Кавказ.	След	
близо	година	му	е	позволено	да	тръгне	отново	към	Русия	и	към	нови	въз-
можности	за	литературна	работа,	но	по	пътя	е	предизвикан	да	участва	
в	друг	дуел	—	с	офицера	Мартинов	—	в	който	дуел	Лермонтов,	както	знаем,	
пада	убит.

	В	нашия	специален	брой	сме	отделили	видно	място	на	статията	
„Убийството	на	Лермонтов“	от	Рудолф	Баландин	в	превод	на	младия	поет	
Георги	Ангелов.

Изключително	интерсно	е	и	изследването	„Шотландските	струни	на	
Лермонтов“	от	Владимир	Бондаренко	в	превод	на	плевенската	поетеса	Та-
тяна	Любенова,	където	се	разказва	за	родството	на	великия	руски	поет	с	
именити	шотландски	предци	—	включително	видни	люде	на	перото,	между	
които	и	Томас	Лермонт,	един	от	най-бележитите	шотландски	писатели	
в	дълбокото	минало.

В	броя	може	да	прочетете	и	стихотворение	от	известния	наш	поет	
Матей	Шопкин,	посветено	на	Лермонтов.	Пак	от	Матей	Шопкин,	познат	
на	всички	ви	поет,	родом	във	Великотърновския	край,	е	публикуван	и	от-
зив	за	предишния	ни	брой,	съдържащ	впечатляващи	творби	на	повече	от	
50	автори	от	старопрестолния	град.	Отпечатили	сме	и	кратка	бележка	
за	предстоящата	премиера	на	лермонтовския	брой	във	Велико	Търново	
и	Плевен.

	Но	нека	не	разказвам	цялото	съдържание	на	лермонтовския	брой	на	
„Пламък“.	Ще	изразя	още	веднъж	своята	благодарност	към	Руския	цен-
тър	с	ръководител	Виктор	Василиевич	Баженов	за	благородната	помощ	
и	към	всички	вас,	които	зачетохте	със	своето	присъствие	и	внимание	
200-годишнината	от	рождението	на	великия	руски	поет	Михаил	Юриевич	
Лермонтов.	И	разбира	се,	за	оказаното	внимание	към	списание	„Пламък“	
—	едно	от	малкото	наши	литературни	издания,	предоставило	просторно	
място	за	нашата	и	световната	поезия.

Няма	да	скрия,	че	изпитваме	творческа	гордост	от	издаването	на	
този	лермонтовски	брой.	Такива	поети	като	Михаил	Лермонтов	живеят	в	
благодарната	памет	на	човечеството	с	векове,	защото	те	одухотворяват	
и	извисяват	смисъла	на	нашия	земен	живот.
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ПЛАМЪК
ЕДИНСТВЕНОТО	БЪЛГАРСКО	СПИСАНИЕ
ЗА	ЛИТЕРАТУРА,
НАДЖИВЯЛО	ДЕСЕТИЛЕТИЯТА!
90 ГОÄИНИ —
   ТВОРЧЕСКИ ПЛАÌЪК!
АБОНИРАЙТЕ СЕ! СЕГА Е ÌОÌЕНТЪТ!

ПЛАМЪК	ЩЕ	ИЗЛИЗА	В	4	ГОЛЕМИ	КНИЖКИ	ГОДИШНО.
ЦЕНА	НА	ОТДЕЛНА	КНИЖКА	—	6	лева
ГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	24	лева
ПОЛУГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	12	лева
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