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Внезапното поколение

Мартин Петрушев  
актьор и поет

И ПОСЛЕ ТИШИНА 

Събота	по	обяд.	Площад	„Славейков“	пред	Столична	библиотека.	Каме-
рите	на	БНТ	са	включени.	Снимат	ни	за	литературно	предаване,	докато	
ние	от	СътвоРиМи	правим	импровизации	като	използваме	книгите	на	
случайни	хора,	които	влизат	и	излизат	от	библиотеката.	Така	правим	и	
на	нашите	представления,	но	тогава	хората	освен	книги	носят	снимки	на	
флашки,	предмети,	картини	и	всичко	друго,	което	пожелаят	да	включат	
в	нашето	пътешествие	по	пътя	към	неизвестното.	Освен	това	каним	
писатели	или	поети	с	техните	последни	книги	и	думите	от	тях	се	вдигат	
от	хартията	и	се	качват	на	нашия	космически	кораб.	

Сега	пред	Столична	библиотека,	поканените	бяхме	ние.	Импровизи-
рахме	около	половин	час	и	питахме	влизащите	и	излизащите	отвътре,	
дали	могат	да	ни	прочетат	по	едно	изречение	от	книгите,	които	носят.	
Завихри	се	страхотна	творческа	атмосфера	—	музика,	театър	и	лите-
ратура	 се	 разлетяха	 във	 въздуха.	Корици	на	 книги,	 изречения,	 глави	и	
журналистически	текстове	се	заблъскаха	да	си	проправят	път	в	нашата	
импровизация.	

Когато	пътешествието	приключи	и	се	приземихме,	ненадейно	видя-
хме	в	библиотеката	да	влиза	Йосиф	Сърчаджиев,	който,	както	знаете,	
след	тежкия	претърпян	инсулт	се	движи	затруднено.	Въпреки	че	бяхме	
кацнали,	все	още	не	бяхме	изключили	двигателите	и	го	попитахме	дали	
може	да	се	включи	с	някоя	книга.	Той	извади	„Прелестите	на	изневярата“	
—	пиеса,	която	в	момента	поставя	в	Сатиричния	театър	и	ни	прочете	
пасаж	отвътре.	Бяха	реплики,	свързани	с	надеждата	и	мъката	и	докато	
се	усетим,	камерите	отново	бяха	включени,	а	ние	изплитахме	история	
от	прочетените	думи.	

Във	всичките	ни	импровизации	посоката	и	ритъмът	до	голяма	степен	
зависят	от	човека,	който	е	срещу	нас	и	този	път	се	случи	магия.	Занани-
захме	рими	и	текстове,	пропити	с	мъка	и	безнадеждност,	някаква	пое-
зия,	която	сякаш	не	идваше	от	нас.	Лицето	на	големия	актьор	се	оживи,	
докато	ни	слушаше	и	той	добави	„И	вяра,	и	вяра!“	

Тогава	ние	обърнахме	мъката	и	обрисувахме	бъдещето	на	литерату-
рата	и	театъра	като	наша	религия	и	вярване.	Беше	транс,	беше	танц.	
Беше	литургия	от	думи.	Бяхме	толкова	близко	един	до	друг,	че	значенията	
на	думите	един	и	друг	изчезнаха.	

Точно	преди	да	приключим,	 видях,	 че	репортерката	и	човекът	зад	
камерата	се	бяха	просълзили,	а	зад	тях	се	бяха	събрали	хора	и	подаваха	
глави	от	двете	им	страни.
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И после аплодисменти. 
До нас беше царят на поклоните. 
И той ни благодари. 
И после тишина. 
И ние благодарихме. 
Нещо невидимо мина през въздуха.
Той се усмихна, обърна се и тръгна по стълбите.
И после тишина.

Чàсò îò ó÷àсòíèöèòе â сúáèðàíèяòà íà ìëàäè àâòîðè 
„Пëàìúê 13“ â äîìà íà Äîðà Ãàáе (13 íîеìâðè 2017)
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Нова поезия

Александра Ивойлова

СТИХОТВОРЕНИЯ

ÌИНАЛО
  По Харолд Пинтър

Ìèíàëîòî е òâîяò áàщà,
êîéòî õðàíè íеòúðïеëèâèòе êó÷еòà — 
„ëàé, сêèìòеíе, îòúðêâàõà се â êðàêàòà ìó“.
Ìèíàëîòî сà òâîéòе сесòðè — 
„íàðè÷àõà íè êîêè÷еòà“.
И âяòúð,
âяòúð â êîсèòе òè с öâяò íà ëешíèê — 
„ìàé÷èíèòе áяõà òàêèâà“.

Тîé — âе÷е е сëяï.
Пúðâèя ïðîëеòеí öâяò
äðóãè сеçîíè îòíесîõà.
И îíеçè — íеòúðïеëèâèòе êó÷еòà — 
òè÷àò íàâяðíî сëеä íея
â îáëà÷íèòе сеëеíèя
(„êîсèòе £, êîсèòе £ с öâяò íà âяòúð“...)

Тîãàâà? Кàêâî сè òîãàâà?
Кàìúê íàâяðíî — 
ïëî÷à îò äðеâíîсòòà.
И ÷еòеì éеðîãëèфèòе-ðàíè,
÷еòеì ëþáîâ è îìðàçà — 
íî íèêîãà òî÷êà, íèêîãà êðàé
                                   çà âе÷íîòî ìèíàëî.

IN MEMORIAM
  На Станка Пенчева

„Ве÷е ще çíàеш ïúòя“, ìè êàçà,
êîãàòî, çàëóòàíà â ìàëêèòе óëè÷êè,
çàêúсíяõ çà äîìà £,
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à â ðúêàòà ìè ðîçàòà
îòðîíè ëèсòеíöе...

„Ве÷е ще çíàеш ïúòя“, ìè êàçà,
è íà÷еðòà âúðõó ëèсò
çàâîя,
ïðеëеç íàä çàìëúêíàëè ðеëсè,
óëèöàòà ïîêðàé ðеêà,
                            îáãðàäеíà с òîïîëè...

Äíес òàçè êàðòà
îòâежäà â íеáеòî — 
êúì еäíà çâеçäà с òîïúë áëясúê,
êúì еäíà çâеçäà с ïóëс íà сúðöе,
с ïóëс íà сòèõ.

Äíес èìàì çâеçäíàòà êàðòà:
âе÷е ще çíàя ïúòя,
         ще çíàя ïúòя.

31.05.2014

ЗА ÌОЯ ÑÌЕТКА

Лóè Аðàãîí çàяâяâà:
„Зà ìîя сìеòêà!“
Тðяáâà ìúжêà сìеëîсò,
òðяáâà îãðîìíà ìúжесòâеíîсò — 
ãëàâèòе èíêðóсòèðàíè с äèàìàíòè,
ãëàâèòе íà жеíèòе ïðîäàäеíè
äà çàâúðòèш êàòî îáðú÷è
                          â ðúöеòе íà äеöàòà
è äà ïðеäâèäèш îíàçè èãðà íà ïðесêî÷èêîáèëà
с ðеêèòе îò сúëçè,
êîèòî äеíяò òè ïðîëèâà
(ïðîëèâàò ãè íàшèòе âсе îще).
„Зà ìîя сìеòêà!“
Тðяáâà ìúжесòâеíà сòðàсò,
òðяáâà сòðàсòíà îáðе÷еíîсò — 
äà ðàçòâîðèш äеáðèòе сè òúé íàäúëáîêî,
äà се èçòðúãíеш îòòàì — 
îãúí îò ãðúäòà íà çеìяòà,
äà се èçëееш â сòðàшеí îãúí,
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äà áúäеш ïëàìòящàòà ãðàíèöà,
ïëàìòящàòà ðàçãðàíè÷èòеëíà âяðà
ìежäó óòðе è âäðóãèäеí — 
êîãàòî âсè÷êè жèâееì с â÷еðà.

ÑÌÚРТТА НА АПОЛИНЕР

Пîä òâîя óòèõíàë ïðîçîðеö
òúëïàòà áóшóâà: „Äîëó Ãèéîì!“

Нî òè сè âе÷е
òîëêîâà ãîðе — 

÷е Рóсî Ìèòíè÷àðя — 
â сâеòëèíàòà íàé-èсòèíсêà — 

ðèсóâà îòíîâî
íàìесòî çâеçäèòе
òâîя ïîðòðеò.

ПАБЛО ПИКАÑО

Кàçâà:
ïîсëеäíèяò óäàð íà ÷еòêàòà,
ïîсëеäíèяò óäàð âúðõó ïëàòíîòî,
âúðõó îáеêòà — 
е óäàð ïðàâî â сúðöеòî,
puntilla1 çà ÷еðíèя áèê,
çà сòðàсòòà,
çà сèíьîòî èëè ÷еðâеíîòî...
Äà çàâúðшâàш âсяêà êàðòèíà — 
òîесò êðàяò, êàçâà — 
êðàяò íе е ìîяòà сòðàсò,
êðàяò íà âсè÷êî
       çàòâîð е.

Зàòîâà òîé, õóäîжíèêúò,
èìà âèíàãè
     еäíà êàðòèíà áеç êðàé — 
íеäîâúðшеíà,

1 Исп. — смъртоносен удар при корида.
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íеïîíяòíà — 
êàòî сëúíöеòî,
            êîеòî се êðèе â íîщòà — 
сëúíöеòî,
            êîеòî сàìî î÷àêâàò — 

Еäèí сâîé ïîðòðеò
â ðàìêà îò âе÷íîсò

АРИАÄНА
  По картина на Джорджо де Кирико

Оòсúсòâàщèòе çàêúсíяâàò.
Ãîäèíà âе÷е Аðèàäíà,
îìîòàíà â сâîéòà íèшêà,
сïè.
Зàсòèíàë âëàêúò е,
äèìúò се âòðеí÷âà
           â êîëîíàäàòà íà äíèòе,
ïëàòíàòà êîðàáíè èçäóâà
èëþçîðеí âяòúð.
Ñïè Аðèàäíà...
Ñúíóâà êàê ðàçсè÷à ïúò
ïðеç âúçеëà íà âðеìеíàòà,
êàê се çàâðúщàò êîðàáè è âëàêîâе
òàì, îòêúäеòî òðúãíàëè сà íяêîãà.

Ñïè Аðèàäíà...
Ìèòúò се âêàìеíяâà áàâíî
è îò áðеãà се ðîíяò ïесú÷èíêè.
Нàäежäà
         çà îòсúсòâàщèòе 
                 íяìà.

ПАРТИТА ЗА ÑОЛО ЧЕЛО
  In memoriam

Ìсòèсëàâ Рîсòðîïîâè÷
çàсòàíà îò ëяâàòà сòðàíà
          íà
Йîõàí Ñеáàсòèяí Бàõ
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          è çàсâèðè:
Пàðòèòà çà Ñîëî Чеëî

И òúìíèíàòà çàòðеïòя
è се ïðеâúðíà â çâóê
И íîщòà ïðîãîâîðè
è îòãúðíà сâîяòà òàéíà
И сïящèòе — êîèòî сúíóâàõà
è áóäíèòе — êîèòî âèжäàõà è ÷óâàõà
è ãëóõèòе — êîèòî сàìî âèжäàõà
è сëеïèòе — êîèòî сàìî ÷óâàõà
          è
âсеêè          âсеêè — 
êîéòî áе â òàçè ìóçèêà
îò ãëàâàòà äî ïеòèòе
÷àê äî êîðеíèòе сè â çеìяòà
è äî êðèëеòе сè â íеáеòî —
âсеêè â òîçè ìèã
èëè âúâ òàçè âе÷íîсò
        ïî÷óâсòâà
        â сеáе сè

   Ñúçäàòеëя

Зäðàâêà Лèсèéсêà •
Кàðòèíà
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Ивайло Диманов

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТИТАНИК

Ñòàðàòà êúщà íà òàòêî
се е êèëíàëà íàä ðеêàòà
êàòî äúíеð, óäàðеí îò ãðúì.
Зàä íея сâúðшâà сâеòúò.
Няìà êîé äà óäàðè êàìáàíàòà.
Ãîðсêèяò ïóсêà âèíèëîâà ïëî÷à
с „Ìíîãàя ëеòà“.
И íà Веëèêäеí, è íà Зàäóшíèöà.
Тàòêî îáè÷àше „Ìíîãàя ëеòà“...
Ñòàðàòà êúщà се е ïðèâеëà
äà ïèе âîäà îò ðеêàòà.
Вúòðе е ïëесеí, ïðîãíèëà òúãà.
И öяëà ãîäèíà е есеí...
В ïîжúëòяëà òеòðàäêà îòêðèâàì
ëèсò, èçïèсàí îò ìîяòà äеòсêà ðúêà:
„ЧРÄ, сêúïè òàòêî. Оáè÷àì òе!“
Ñãúâàì ëîäêà îò ëèсò÷еòî
è я ïóсêàì â ðеêàòà.
Ìîя „Тèòàíèê“ õóêâà íàäîëó,
êúì ìàõàëàòà íà ãîðсêèя...
Нàä ïðèòèõíàëîòî сеëöе,
ïîäïðяíî íà äесíèя õúëáîê,
çàçâó÷àâà „Ìíîãàя ëеòà“.

АКО

Аêî Ñëúíöеòî сâúðíе íà сеâеð,
Ñëúíöеòî — òîя сòàð еìèãðàíò...
Аêî çúðíà áèсеð â ðèáíà êîíсеðâà
èëè íèìфà â ãðàäêèя шàäðàâàí.
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Аêî Феяòà â çëàòíà êàðеòà,
щîì óäàðè ÷àсîâíèêúò â ïîëóíîщ,
íè ïðеâúðíе â Рîìеî è Æóëèеòà,
еé-òàêà, çà ðàçêîш!

Аêî áîсèòе сòúïêè íà сïîìеíà
се сòîïяò сðеä áеçáðежíèя îêеàí.
Аêî àç òе öеëóíà сúс ïîãëеä,
à òè ïðèìàëееш îò îáè÷ è сâяí.

Аêî â òèõàòà есеííà óòðèí
се сúáóäя с ïîðàсëè êðèëе
è сëó÷àéíî áеçжè÷íèяò ðóòеð
äîëîâè êîсìè÷есêè ãëàсîâе.

Аêî íяêîé äеí õîðсêàòà çàâèсò
сïóêà жëú÷êà, âíеçàïíî óìðе,
àêî ïðîсòîòèяòà се óäàâè
âúâ âîäèòе íà Чеðíî ìîðе...

Аêî â сèíèя öâяò íà î÷èòе òè
сêî÷à с ïðîáèò ïàðàшóò,
à ãðàäúò íè îсúìíе â êîêè÷еòà,
ïîсàäеíè îò ìесòíèя ëóä.

Аêî äíес е íеäеëя, à óòðе ÷еòâúðòúê
è „Тèòàíèê“ èçïëóâà êðàé Лîì.
Аêî сòàíе îò ãðîáà сè ìúðòâèяò,
à ãàâðîшúò íàìеðè сâîé äîì...

Аêî Äяâîëúò, сòàðèя Äяâîë
ìе ïîêàíè íà ÷àшà ìеðëî.
Аêî áяëàòà ðèçà íà âяòúðà
óсìèðè íеíàсèòíîòî Зëî...

Аêî íяêîя íîщ се çàâúðíеш
è çâеçäèòе çàсâèðяò сîíеò,
ще ïîâяðâàì, ÷е Ãîсïîä е áúëãàðèí.
А ìîже áè äîðè è ïîеò...
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КОЛУÌБАРИЙ1

Тя е íà òðèéсеò, ðàçâеäеíà, ìîже äà ãîòâè.
Иìà ìîìè÷еíöе ìàëêî, сàìî íà ïеò...
Няìà ðîäèòеëè è ðàç÷èòà ãëàâíî íà Ãîсïîä
äà се сïðàâя с жèâîòà è âсè÷êî äà е íàðеä.

Аëà Ãîсïîä е âе÷íî çàеò. А è сàìî òя ëè е?
Хèëяäè шеïíàò ìîëèòâè â îò÷àяí êîïíеж.
Кúсíî îòêðèõà êîâàðíîòî çëî, ìеòàсòàçèòе
è жеíàòà се сâè íà êúëáî êàòî òàðàëеж...

Ìàìî, çàщî ïëà÷еш, ïîïèòà äеòеòî îáúðêàíî
è îáúðсà ëèöеòî £ â òúíè÷êè сòðóéêè сúëçè...
Оò äúжäà е — ðе÷е жеíàòà è ãî ïðеãúðíà, —
íèêîé íà òîя сâяò íе áè ìîãúë äà íè ðàçäеëè!

Ñàìî êàòîðжíèêúò çíàе êîëêî ìó сòðóâà
âсяêà ãëúò÷èöà âúçäóõ íà áеëèя сâяò...
Тîçè жèâîò óж е íàш, à е âсúщíîсò íà äðóãèòе,
çà êîèòî сìе äëúжíè äà îöеëяâàìе íà èíàò.

Ìèíàõà äâе-òðè ãîäèíè â ìú÷èòеëíà áèòêà.
Зëîòî èçсìóêâàше è ïîсëеäíèòе êàïêè жèâîò.
Ìàéêàòà êðеòàше êàòî áóс ðàçíеáèòеí,
çàáîêсóâàë â ïóсòèíяòà áеç ïîсîêà è áðîä...

Всеêè ïúò, сëеä êîшìàðíèòе ïðîöеäóðè,
ó äîìà я ïîсðещàше сëúí÷èöе с ðóсè êîсè.
Тî се õâúðëяше íà âðàòà £ с äеòсêè öеëóâêè —
сяêàш íèêîé íе áè ìîãúë äà ãè ðàçäеëè!

Пîсëе ïî сïешíîсò ïîсòúïè â êëèíè÷íà õèðóðãèя.
Вçе я ïðèïðяíà ëèíеéêà с àëàðìеíè сâеòëèíè.
А äеòеòî áе сòèсíàëî ìàéêà сè è íе ïóсêàше.
Тя îáещà äà се âúðíе сëеä íяêîëêî äíè...

А êîãàòî ðóсîòî £ ìîìè÷еíöе õëúòíà
â ìðà÷íàòà сòàя с îïеðèðàíè, òúжíè жеíè,
òî се ãóшíà â сòóäеíàòà ïëúò è ðе÷е ïðеç сúëçè:
Ìàìî, íàс íèêîé íе áè ìîãúë äà íè ðàçäеëè!

1 Къщичка за гълъби (лат.) Така наричат и гробните камери, разположени една върху 
друга, с урни за тленните останки подир кремация.
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Нà áàëêîíà сëеä âðеìе âçе ÷есòî äà êàöà
ãúëúáèöà. Äеòеòî я õðàíеше щеäðî с òðîõè.
Пòèöàòà áяëà сяêàш èсêàше äà ìó êàже:
„Нèêîé íà òîя сâяò íе áè ìîãúë äà íè ðàçäеëè!“

•
 „Моли се пътят да е дълъг...“
          Кавафис

Нèêîя сìúðò
íе èäâà íàâðеìе.
Ñúщàòà ðàáîòà е è с ëþáîâòà.
Еäíàòà âе÷íî èçáúðçâà,
äðóãàòà — âсе çàêúсíяâà.
Æеíè...
Бè áèëî ïðеêðàсíî,
àêî ìîãà äà ðàçìеíя òðàíсïîðòà èì.
Неêà сìúðòòà èäâà íà сðещà
с ðàçäðúíêàíà òðîòèíеòêà,
à ëþáîâòà —
с âëàêà-сòðеëà.
И êîãàòî се âëþáя çàâèíàãè,
ще ëеòя íàä âсеëеíсêèòе êîëîâîçè,
íà сâеòëèííè ãîäèíè
ïðеç âе÷íèя ïðесëеäâà÷
è ще ÷óâсòâàì òðúï÷èâèя âêóс
íà áеçсìúðòèеòî.
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Веска Гювийска

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЕЙЗАÆ
Кîãàòî êúì òеáе ïðèáëèжàâàì с шàïêà è ïàëòîòî,
с ìàсà сòîëúò è ëеãëîòî с ëàìïà, êîяòî ìèãà 

íàïîсîêè,
с ïîãëеä êúì ãðàäèíàòà îòсðещà, â íея èìà ïеéêè 

êó÷еòà è õîðà, Бîã ïî íàâèê çàêúсíяâà, çàсеäíàë ìежäó 
âðеìеíàòà, ïðèáëèжàâàì âèíàãè íà ÷àсòè, çà äà áúäе öяëà 
ëþáîâòà, êîãàòî се îòäàëе÷àâà.

АРКАÄИЯ 
Вúðòеëежêàòà íà сòèõîâеòе е öúðêâà îò çàõàðíè 

ïеòëеòà, ще ìè òðяáâà ïîâе÷е îò öяëî — ÷àсò, с êîяòî 
сúì ðàçëè÷íà. Ще ìè òðяáâà è еäíà Аðêàäèя — сâяò áеç 
âðеìе è ïðîсòðàíсòâî, êúäеòî жèâеяò áîãîâеòе, íàâяðíî 
èìà íяêàêâà ïðè÷èíà äà òе сðещíà, áеç äà сè ïðèсòèãíàë, 
êàêâîòî е çàсяòî â ïàìеòòà е áèëî îòäàâíà îще ïðеäè 
сâеòúò äà áúäе ìèсúë, êàêâîòî е ïîêúëíàëî èìà êîðеí âúâ 
íеáеòî, êîãàòî се îòäðúïíе Бîã îсòàâà ïðàçíèíà, êîяòî 
íяêîé òðяáâà äà çàïúëíè с äóìè. 

ПРЕÄÄВЕРИЕ
Пðеääâеðèеòî íà сâеòëèíàòà се íàðè÷à ìðàê, ïî 

íàâèê îсâеòëеíèеòî ïóсêàì â êîðèäîðà è âèжäàì öяëàòà 
Всеëеíà сúòâîðеíà с еäèí еäèíсòâеí âîëò, ще ìè òðяáâà 
âðеìе äà сâèêíà с ìèсúëòà çà сеáе сè, ïðîсòðàíсòâîòî е 
âèíàãè çàеòî с âещè, íàсðеä êóõíяòà èëè íàсðеä áеçêðàя е 
еäíî è сúщî, äîðè îò áеçêðàя íе ìîжеш äà èçáяãàш, îсâеí 
àêî íе сè íеâèäèì êàòî Ãîсïîä â сúáîòà, êîéòî òúðсè ÷àшà 
çà êàфеòî, äîêàòî се ëóòàì íàсàì íàòàì, âсеêè сàì сúçäàâà 
сâîèòе ëàáèðèíòè, îòсðещíèòе ïðîçîðöè сâеòâàò, íî 
íèêúäе â ìèðîçäàíèеòî íе âèжäàì äîðè сëеäà îò äðóã ÷îâеê.

ЕФИÌЕРНО
Зà äà áúäà õðàì ìè òðяáâà ìèсúë — íещî ефèìеðíî, 

ефèìеðíèòе íещà ìе êàðàò äà се ÷óâсòâàì âе÷íà, ðàçäеëяì 
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ïðîëеòòà îò есеíòà, ðàçäеëèòе сà íещî îфèöèàëíî, ïîсëе е 
сàìî çèìà, îòäеëяì èçâîðà îò жàжäàòà, çà äà îсòàíе сàìî 
òó÷еíèöàòà íà сâеòëèíàòà, êúäе е òðúãíàë ïúòíèêúò, 
ðúêà çàсëîíèë â ìàðàíяòà, êîéòî ãëеäà êàê жóжè жèâîòà 
âúâ ãíеçäàòà, óсещàì äàже ìðàâêàòà âúâ ïàìеòòà, êîяòî 
ïðеíàся сëàìêè, çàáеëяçàëà сúì, ÷е âеëèêèòе íещà ìîãàò 
äà се сðещíàò âúâ òðеâàòà, àêî ïðеìàõíеì âðеìеòî ще 
îсòàíе íеîáяòà â êîéòî сúì áèëà ïðеç þëè.

ÆИВОТÚТ ПО-ÌАЛКО ОТ НИЩО
Æèâîòúò ïî-ìàëêî îò íèщî, àêî íе áеше щúðêà, 

êîéòî се çàâðúщà с êóìðàíсêèòе ðúêîïèсè ïîä êðèëîòî. 
Аêî íе áеше âðеìеòî, êîеòî се сëó÷âà âúâ ãíеçäàòà, íяêúäе 
íà ïðèïеê, êúäеòî сяíêàòà íе çúçíе — íàðè÷à се жóжеíеòî 
íà Ãîсïîä, çàщîòî äîðè âе÷íîсòòà íе îáè÷à äà сòîè íà 
ìясòî. Пîíяêîãà е òðóäíî äà ïîâяðâàш, ÷е сè ÷àсò îò íещî 
íеïîçíàòî êîеòî íяìà èìе, ïðеäè äà се ïðеâúðíеш â îсòðîâ.

СТЕНА
Бîã èìà äеìîíè çà âсеêè, äàâàò ìè се сòèõîâе è 

сòеíàòà ïðеç êîяòî âëèçàò è èçëèçàò сàìî áóêâè, äàâà ìè 
се âðеìе çàеì îò сúäáàòà, êîеòî äà ïðеâúðíà â ïясúê, äàâà 
ìè се äà áúäà öяëà â сâяò сúòâîðеí îò ÷àсòè, äàâà ìè се 
яáúëêàòà è ìîìè÷е çà äà ïîìíя êàê èçãëежäà Бîã, êîãàòî ãî 
èçãóáя, äàâà ìè се сòîë è ìàсà è ïеéçàжúò, êîéòî е îòâúòðе, 
äàâà ìè се ìðàê, сàìî сâеòëèíàòà се îòíеìà, äàâà ìè се äà 
õâúð÷à îòòóê äî òàì, ïî-äàëе÷е сòèãàò еäèíсòâеíî äеöàòà.

ХЕРБАРИИ
îсòàâяì жèâîòà òàì êúäеòî ãî çàâàðèõ еäèíсòâеíî 

íà êîеòî се íàó÷èõ е äà îáè÷àì êîòêèòе íà äâîðà íе 
çíàеш êúäе îòèâàò è се âðúщàò ïðеäïîëàãàì ÷е е ÷àсò îò 
ïàìеòòà êîяòî âèíàãè сòîè íà ìясòî â íея èìà сïèсúê 
с êíèãè êîèòî íе ïðî÷еòîõ áèáëèяòà с еâàíãеëèе íà Тîìà 
õеðáàðèè îò ïеïеðóäè íà ëàòèíсêè êàòеäðàëà â êîяòî 
âëяçîõ è èçëяçîõ ïðàâîсëàâíà ëèшеíà îò èсòîðèя îòðяçàíà 
êîсà âсе îще ëúсêàâà è ÷еðíà óëèöà è ÷îâеê с ÷àäúð çà òеá 
äà сè ïîìèсëя íе óсïяõ çàщîòî âсè÷êè âðеìеíà се сëó÷âàò 
âúâ еäèí еäèíсòâеí ìèã 
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Любен Лачански

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗВЕÑТЕН

Нèêîé íе èсêà äà сè ïèе êàфеòî с ìеí.
Зàщîòî сúì èçâесòеí êàòî ÷ешèò.
Чеòà âесòíèöè. Нà êëе÷êè èãðàя êîìàð.
Ãîâîðя çà ÑПИН, çà Иïðèò.
А àç èсêàõ äà ïðеðàçêàжà сàìî,
Кîëêî êîфòè жèâееì.
Нèêîé îáà÷е òîâà íе ãî èçíеíàäâà.
Иëè ìîже áè áúäещеòî е,
êîãàòî çíàеì,
÷е çàòâàðяíеòî íà âðàòèòе íè ðàäâà.
Зàòîâà íèêîé íе èсêà
äà ãîâîðè с ìеí çà áúäещеòî è çà òðеâàòà.
Зà òîâà, ÷е äеöàòà íè íе ìîãàò äà ÷еòàò,
А è íе щàò...
Зà êîшìàðúò íà íеèçìеííàòà äúðâеíà äàòà,
Кîяòî ще сòîðè îáðàò.
Вèж,
êîãàòî ïîðú÷àì ðàêèя íà áàðà
âсеêè се îжèâяâà.
Исêà äà ìè ïîжеëàе „íàçäðàâе“!
Пóëсúò ìó се íàâëàжíяâà.
И êàçâà, ÷е íе сúì êîфòè ÷îâеê,
А сàìî ìàëêî íефеëеí.
Пîсëе се èçìúêâàò âсè÷êè îò êðú÷ìàòà
И íèêîé íèщî íе ïëàщà.
Пðàâяò се íà çàâеяíè
Аç çíàì, ÷е ще ïëàòя è сìеòêàòà
И â êúщè ще се ïðèáеðà сâесòеí.
Тàì ще íàìеðя ïèсòîëеò
Зàáðàâеí îò íяêîé ðàçсеяí ÷èсòíèê,
è ще се ãðúìíà èçâесòеí.
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ВÚПРОÑ
  На В. Пармаков

Ще íàâúсèì î÷è...
Ще ïðеãëúщàìе äóìè.
Ще ïîãàëâàìе сеíêèòе
Вúðõó жúëòà сòеíà...
Те ще сè çàìúë÷àò
â ìúäðî áëàãîðàçóìèе,
íî âèêúò èì ще òúòíе,
êàòî âе÷íà âèíà.
И êîãàòî, îòïèâàìе
сìес îò âèíî è сïîìеíè
è се ïèòàìе îïèïîì:
Кàê се сëó÷è òàêà,
÷е äîáðèòе ãè íяìà,
îáà÷е ãè ïîìíèì?
Оöеëеëèòе!
...........................
Нèе сè...
Тàя ïóсòà,
íàé-áúëãàðсêà,
âе÷íà:
Вòîðà ðúêà...

ÑÌЕШКА

Пîеòèòе ðîäеíè êðàé сеëî,
îò ìàëêè се âàéêàò è сòðàäàò.
Пîсëе, êðàé òеëеâèçîðà
âèäîâî се îсúçíàâàò.
И ïðîäàâàò:
Кó÷е â êàðóöà.
Ñàëàòà îò ãëóõàð÷е.
Пðîсêóáàíà äеòеëèíà.
Ãîðêî õëèïàò çà êîðеíà сè.
Зàсяò â ãðàäîáèòíà ãðàäèíà.
Нà èçïîëèöà се îáяâяâàò
è çà „Ñеëсêà êëàсà“,
Бóäяò се жèçíеíî îáõîäèìè,
êóïóâàò áèëеò òðеïà êëàсà
è ïðèсòèãàò â íяêîя сòîëèöà.
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Тàì, çàòúжàâàò.
Зàïèâàò.
Оòðè÷àò сàïóíà è Ãëàãîëèöàòà.
Зàïяâàò с êèòàðà.
Пóсêàò áðàäè è ïîäïèсêè
Ñðещó áóðêè,
öúðêâè,
шàëâàðè,
Всëóшâàò се â: Нещàòà...
Ñëó÷âàò се.
Нàìðàçâàò сè ìàéêàòà,
íî âеëесëàâяò áàщàòà.
И òúãóâàò... çà áèðà.
И âсе ÷óâàò â сòèõà сè
ëèïсàòà íà:
Кó÷е â êàðóöà.
Ãëóõàð è âяòúð.
Зâяð è ïðèðîäà.
И... âсе èì êóöà.
Аõ, êàê èì êóöà —
Нàðîäà.
Ñ òðè ïðеïèíàòеëíè çíàêà...
Аõ, Нàðîäе!
„Еõ, íàðîäе!!!
Бðеé, íàðîäеееé!!!

Зäðàâêà Лèсèéсêà •
Кîìïîçèöèя
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Анчо Анчев

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВИК НА КАÌБАНИ

Тîëêîâà ìàëêî èсêàõ äà òè ðàçêàжà...
Иìà сеëî â ïîëеòî,
êîí â сòúðíèщàòà áèе с êîïèòî,
çà òеáе ïèòà,
с яðîсòíà þçäà шèáà çеìяòà —
çà ìеíе ïèòà.

Тîëêîâà ìàëêî èсêàõ äà òè ðàçêàжà...
Зà ïеïеðóäàòà òúíêà,
êúс÷е щàсòëèâà ëþáîâ,
îò êîяòî çà÷еâàò äúðâеòàòà,
çà еëеíà, êîéòî áðóëè ïðеç àâãóсò
çâеçäèòе с ðîãàòà сè...

Тîëêîâà ìàëêî èсêàõ äà òè ðàçêàжà...
Нà сêàëèòе îò ëеä è îò ëàâà ãîâîðèõ:
Всè÷êè èçâîðè èìàò íà÷àëî,
íî ðàçòâàðяò сîëòà íà ìîðеòàòà...

Еòî ìîðеòî è еòî íè äâàìàòà.
А â ãúðäèòе íè — âèê íà êàìáàíè.
... Тîëêîâà ìàëêî èсêàõ äà òè ðàçêàжà
еäèí ïîíеäеëíèê.

ЗАКÚÑНЯЛО ÑЛÚНЦЕ

Не се íàäяâàé, òè ìè êàçà ìèëî
è ìе ïðîíèçà с äâàж ïî-îсòúð íîж.
А ïðîçâó÷à ïî òâîеìó èãðèâî,
ïîäîáíî „Äîáúð äеí“
è „Леêà íîщ“.
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Кàê е ïðеêðàсíî äà îòêðèеш äðóãèя
â ìîðеòî îò ëþáîâ è сòðàшíî êàê е
äâà сàìîòíè îсòðîâà â ëàãóíàòà
äà сòðàäàò áеçíàäежäíî
áðяã äî áðяã.

Не се íàäяâàì, êàêòî ìè ïîðú÷à.
Осòàíàëàòà ðàäîсò÷èöà-çðúíöе
èсêàõ äà сïàся è äà òè ãî âðú÷à
ìîе ïîсëеäíî
çàêúсíяëî сëúíöе.

ЗЕÌЯ

Ñëеä есеíòà, íàòежàëà с öâеòя 
íà ïðе÷óïеíè òðúсòèêè,

êàðïàòсêèòе âúëöè çàõàïâàò áðеãîâеòе íà Äóíàâà
è ïîíàсяò сòðàõà сè â ïðîòяжíèòе íîщè íà þã.
А íà þã е ìîðеòî. Ìîðеòî íè âðúщà ìèëîсòèâèя

 âяòúð,
сâеòëèíàòà îòêðèâà êúс ãîð÷èâà è òîïëà çеìя
è îïëîжäà âсеêè ïðîëеòеí öâяò è сèяé.
Тàì ïðеç ëеòíèòе íîщè
ïî сëеäàòà íà þëсêà çâеçäà се èçëèâà
òúìеí сîê — íеóсеòíî âсеêè ïëîä
се сúáóжäà óçðяë.
Тîé ìèíàâà ïî èçãîðеëè îò ðàäîсò сòúðíèщà,
èäâàò íîщèòе, âëàжíè îò ìðàê,
èäâà сíеãúò.
Ìúжеòе ïðîêàðâàò ïúðòèíà äî ãîëеìèòе äðúâíöè,
òðúãâàò íà ëîâ è çàðяçâàò ëîçя.
Нà òðàïеçàòà ãàëяò ÷еëàòà íà çëàòíèòе яáúëêè,
сяêàш ìèëâàò сàìàòà çеìя.
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Нова проза

Румен Шомов

Два разказа

ЙЕÑТÚÄЕЙ

Бях	 гимназист.	Прибирах	се	между	осем	и	девет	в	малкия	вход	на	
шумната	улица,	на	която	живеех	само	с	вуйчо	си	и	затворех	ли	пътната	
врата,	понякога	ме	посрещаше	звукът	на	гъдулката	му.	

Бай	Петко...	
Работеше	в	железниците	—	в	администрацията	или	дявол	знае	къде	

—	не	беше	машинист,	нито	спирач.	На	ръст	—	между	нисък	и	среден,	леко	
трътлест,	с	гъсти	черни	вежди	и	подозрителни	очи	спрямо	всички	като	
мен,	бай	Петко	беше	безпроблемно	женен,	без	деца.	Това	не	смущаваше	
нито	него,	нито	закръглената	му,	малко	по-висока	на	ръст	червенобуза	
жена,	с	която	никога	не	си	повишаваха	тон.	Живееха	безметежно	—	без	
амбиции,	интереси,	претенции.	Нямаха	приятелски	кръг.	По	ресторанти	
не	ходеха.	Алкохол	не	пиеха.	Тютюн	не	пушеха.	Съседи	не	канеха.	Не	знаеха	
какво	да	правят	с	непохарченото	от	заплатите	си	в	края	на	всеки	божи	
месец.	Такъв,	какъвто	беше,	светът	напълно	ги	задоволяваше.

Свиренето	на	бай	Петко	не	се	съешаваше	с	това,	че	за	мен	той	беше	
вестникарски	пример	за	еснаф.	Обаче.	Аз	и	съучениците	ми	вече	слушахме	
„Бийтълс“	—	„Йестъдей“!?	

Обикаляхме	училищния	двор	в	редица	един	след	друг,	следвайки	някаква	
своя	си	странна	хореография	в	ритъма	на	любимата	песен.	

Не,	не	защото...	така	се	опълчвахме	срещу	властта,	която	станеше	ли	
дума	за	култура,	се	опираше	на	„народната“,	тази	без	автори-евентуални	
дисиденти.	Или	пък	на	цирка...	Просто	„Йестъдей“	ни	теглеше	и	толкова!	

„Йестъдей“	и	„Бийтълс“	—	да!	Гъдулка	—	не!
Времето	летеше.	Опитвахме	се	да	се	шмугнем	незабелязани	от	стро-

гия	поглед	на	директора	през	училищния	праг	с	колкото	се	може	по-длъжка	
коса	—	като	на	битълсите.	

„Тия,	дето	свирят	с	разстроени	китари	ли?“	—	клатеше	неодобрително	
глава	бай	Петко.	

Не	ги	беше	слушал.	Беше	чул	какво	говорят	другите	за	тях.	Какво	
говорят	онези,	на	които	вярваше	и	които	си	нямаха	хал-хабер	от	свирене.	

Вечер	се	събирахме	на	терасата	във	„Феята“.	Пиехме	по	едно	малко	
ромче,	а	докато	чакахме	келнера	да	смогне	да	ни	го	донесе	в	претъпканото	
заведение,	Брани	вадеше	цигулката	и	свиреше	„Черен	влак	се	композира“.	
Повечето	от	съучениците	ми	и	това	пееха	с	упоение	—	„...и	„Йестъдей“	
хубаво,	и	„Черен	влак...“	хубаво	—	пей,	сърце!“.	

Мечтаех,	разбира	се!	Не,	не	за	китара!
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За	шушляково	яке	и	дънки...	За	страхотно	шушляково	яке	с	широк	
плетен	ластик	около	кръста	и	ръкавите.	

Дънки	и	шушляково	яке	се	носеха	от	чужбина,	или	се	купуваха	със	
...законна	валута...	От	КОРЕКОМ.	E,	пратиха	вуйчо	ми	в	командировка	в	
Югославия.	„Не	се	връщай	без	яке!“,	заклех	го.	За	дънки	не	посмях	—	амери-
канска	работа,	диверсия,	сакън!

Върна	се:	„Я	го	пробвай!	—	вика.	—	Ау-у!	Много	е	хубаво!	И	ти	отива,	
нали!?“

Отврат!
Без	плетен	ластик...	Падаше	свободно	надолу	като	прегазен	от	валяк	

гол	охлюв	—	тъмносин!	Ами	ръкавите!?	Не	яке,	срам!	Да	си	го	носи	той!	
Мина	седмица,	докато	се	престраша	да	го	тествам	във	„Феята“	—	

както	казва	кварталният	луд,	който	ще	се	появи,	докато	чакам	рейса	
накрая:	„Убийства...	Самоубийства...	Вземи	ми	едно	кафе!“	

Във	„Феята“	якето	не	предизвика	подигравки.	Странно!	Даже	долових	
нюанс	на	завист...

Най-много	гъдулката	на	бай	Петко	ме	дразнеше,	когато	се	прибирах,	
облечен	тъкмо	в	това	яке-лигоч,	нищо	че	никой	не	му	се	подиграваше	във	
„Феята“.	

Времето	се	търкаляше.	
На	шушляковото	ми	яке	му	ушиха	топла	подплата	с	кожена	яка	(вто-

рата	жена	на	вуйчо	ми)	—	голият	охлюв	придоби	форма.	
На	бай	Петко	пък	му	излезе	реда	за	трабант.	Не	знам	колко	години	

беше	чакал?!	Но,	трабант!	Цвят	—	тютюнев.	Великолепие!	Всяка	свободна	
минута	започна	да	го	мие,	лъска	и	смазва.	До	тъмно.	На	гъдулката	свиреше	
по-късно.	За	моя	радост.	

Цяла	седмица	бай	Петко	подготвяше	трабанта	за	великото	дело,	а	
дойдеше	ли	неделя,	жена	му	донасяше	кошница	с	домашна	храна	в	шарена	
бохча.	Бай	Петко	врътваше	ключа	на	стартера,	колата	обвиваше	маха-
лата	с	блудкав	дим	и	гордият,	светещ	от	чистота	двутактов	автомо-
бил	поемаше	винаги	по	един	и	същи	маршрут,	винаги	в	неделя,	винаги	до	
дефилето	на	река	Искър,	винаги	точно	до	паметника	на	трудовака...	

Така	до	следващата	неделя.	И	после	—	до	още	по-следващата...	
„Да	си	бяха	взели	барем	едно	дете!	Какво	им	пречи!?“,	тихомълком	

поскърцваше	завистливо	махалата!?	
Йестъдей.
Както	биха	 се	 изразили	по	телевизията,	магаретата	на	 времето	

продължаваха	да	зобат	осилите	на	живота.	

За	абитуриентския	бал	се	реши	да	ми	се	ушие	костюм.	Обаче!	Накапах	
сакото	с	олио	още	на	бала.	От	химическото	ми	го	върнаха	на	хармоника.	
Взех	 да	 го	 гладя.	 (Втората	жена	на	 вуйчо	ми	 вече	 го	 беше	напуснала.)	
Ютията	залепна.	Край	на	костюма!

Това	живот	ли	е?!
Бай	Петко	пък	продаде	...	„аптеката“	по-скъпо	от	нова	кола.	Дойде	му	

реда	за	жигула,	за	която	предвидливо	бил	направил	вноска	още	преди	тази	
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за	трабанта.	И	пак:	цяла	седмица	чисти,	лъскай,	а	зададе	ли	се	неделя,	
врътни	ключа	на	стартера,	поеми	към	дефилето	и	гордо	го	паркирай	до	
паметника	на	трудовака.	После	потъни	чак	до	заник	слънце	в	хладните	
сенки	край	подмолите	на...	както	биха	казали	по	Българската	телевизия:	
...на	реката	до	колени,	в	която	скачат	мрени,	а	водата	е	рай	за	краката.

„Убийства...	Самоубийства...	Вземи	ми	едно	кафе!“

Тайната	защо	бай	Петко	и	жена	му	ходят	с	кола	само	до	паметника	
на	трудовака	най-сетне	изплува	като	уловена	в	Искъра	мряна.	Дотам	не	
ходеше	влак!	Като	служител	на	БДЖ-то	бай	Петко	имал	безплатна	карта	
за	пътуване	с	железопътния	транспорт	по	цялата	национална	мрежа	
и	я	ползвал	за	всякакви	други	пътувания.	Затова	автомобилът-аптека	
влизаше	в	работа	само	до	трудовака.	

Не,	изобщо	не	се	питах,	каква	може	да	е	причината	Природата	да	
създава	човешки	същества	като	бай	Петко	и	жена	му!	(И	като	втората	
жена	на	вуйчо	ми.)	Каква	е	ползата	за	цивилизацията,	шева,	кройката	и	
продажбата	на	шушлякови	якета	с	плетен	ластик	от	тяхното	същест-
вуване?	Просто	приемах	фактите	такива,	каквито	са.	

Отдавна	бяхме	спрели	да	се	поклащаме	в	такта	на	„Йестъдей“.	По-
клащахме	се	в	други	тактове	—	скачахме	по	площадите,	което	в	крайна	
сметка	било	довело...	демокрацията,	такава	каквато	е.	Вятър!

Години	преди	това	бях	ходил	на	някаква	екскурзия	с	кораб	до	Истан-
бул,	Солун	и	Атина	и	смаян	от	цветните	реклами	и	светлинни	витрини	
на	гръцките	градове,	си	бях	помислил:	Това	да	доживея	—	стига	ми.	

Е,	някои	мечти	се	сбъдват!
Но	преди	София	да	 бъде	 залята	от	светлини	и	 реклами	много	по-

ярост	ни	от	тези	в	южната	ни	съседка,	първо	ми	се	наложи	да	мина	през	
онзи	димящ	от	двете	страни	подлез	в	центъра	на	София,	край	който	под	
мокрия	сняг	двама	милиционери,	прясно	прекръстени	на	полицаи,	спокойно	
пушеха,	все	едно	не	се	случва	нищо.	А	подлезът	димеше	от	двете	стра-
ни	като	при	пожар.	Причината	се	оказаха	цигани,	които,	седнали	върху	
картони	сред	кишата,	изграеха	зарове	и	за	да	се	греят,	си	бяха	наклали	
огън.	„Демокрация,	както	биха	казали	вече	не	само	по	националната,	но	
и	по	някоя	от	никнещите	като	гъби	след	дъжд	частни	телевизии,	всеки	
е	свободен	(представете	си...)	да	прави	каквото	ще!	Ако	не	ти	харесва,	
...Сибир	е	твой.“

„Вуйчо	ти	комунист,	а	ти	рипаш	по	митингите!	—	беше	ме	заклеймил	
при	една	от	редките	ни	срещи	бай	Петко,	лъскайки	жигулата	си	и	мерейки	
ме	изкосо.	

„Той	комунист,	пък	ти	лъскаш	жигула“	—	отвърнах	му.	—	Старият	
москвич	на	комуниста	по	шест	месеца	е	на	трупчета.	А	като	намери	
монтьор,	монтьорът	му	одира	кожата,	но	след	още	шест	месеца	—	мос-
квичът	пак	е	на	трупчета!

„За	туй,	значи,	рипаш	по	площадите,	защото	няма	кой	да	оправи	на	
вуйчо	ти	москвича,	така	ли?“,	безпощадно	ме	беше	пронизал	бай	Петко.
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Това	се	оказа	предпоследната	ни	среща.	
Последната	стана,	когато	все	още	се	скачаше	по	площадите,	но	вяло.	
Видях	го	в	един	от	луксозните	квартали	на	София	(на	бившата-на-

стояща	елитна	партийна	номенклатура)	да	тегли	количка	на	две	колела	
и	да	събира	стари	мукавени	кашони	и	изхвърлената	от	избраните	хартия	
в	контейнерите	за	боклук	—	вече	беше	побелял,	пенсиониран,	продал	жигу-
лата-аптека	и	оглозган	от	вихъра	на	годините,	а	разделното	събиране	на	
хартия	не	беше	дори	идея	в	държавата.	Имаше	само	пунктове,	в	които	я	
откупуваха	за	жълти	стотинки.

„Толкова	ли	е	закъсал,	че	рови	в	боклука?“	—	попитах	угрижен	вуйчо	ми.
„За	разлика	от	мен,	бай	ти	Петко	не	повярва	на	властта,	обърна	

спестяванията	си	в	долари	навреме.	Инфлацията	не	го	засегна“,	отвърна	
с	горчивина	той.	

„Тогава?“
„Тогава...“	„Било	му	жал	да	стават	зян.	Боляло	го,	че	Държавата	гу-

бела.	Събирал	хартията	и	кашоните	само	в	кварталите,	където	никой	
не	го	познава...

„Магаретата	на	времето	продължаваха	да	зобат	все	по-безпощадно	
осилите	на	живота“,	както	не	биха	се	изразили	по	нито	една	частна	или	
държавна	телевизия.	

Почина	вуйчо	ми.	Почина	бай	Петко.	Почина	и	розовобузестата	му	
жена	с	кошницата	домашна	храна,	завита	в	бохча.	Дори	втората	жена	на	
вуйчо	ми,	която	го	напусна,	защото	не	искала	да	се	грижи	за	мен	—	чуж-
дото	дете,	умря.

За	„Йестъдей“	започнаха	кой	знае	защо	да	се	сещат	само	протести-
ращите	по	всякакви	поводи.	Протестиращите,	на	които	някой	потаен	
плащаше,	за	да	свалят	законно	избрания	директор	на	Националното	ра-
дио,	например.	И	протестиращите,	които	наистина	искаха	да	променят	
нещо	за	добро,	но	едва	се	побираха	в	шепа	и	освен	да	хвърлят	малко	прах	
по	медиите,	не	постигаха	нищо.

На	свой	ред	аз	продадох	апартамента	на	вуйчо	ми,	купих	една	гар-
сониерка	 в	малък	 краен	 квартал,	 за	 да	 връзвам	някак	 си	 двата	 края	
благодарение	на	разликата	в	цените	и	започнах	да	чакам	рейса,	за	да	се	
прибера	в	нея,	та	спокойно	да	въртя	каналите	на	безбройните,	еднакви	
като	свински	черва	телевизии.	Докато	чаках	да	дойде	обаче,	гледах	друго	—	
спонтанните	артистични	изяви	на	онзи	същия	луд,	който	се	разхождаше	
при	автобусната	спирка	и	за	когото	споменах	вече:

„Убийства...	Самоубийства...	Вземи	ми	едно	кафе!“
Не	спираше	да	повтаря	до	скъсване	тази,	неясно	към	кого	отправена,	

фраза.	

Някои	от	старата	махала,	които	ме	знаят	от	дете,	напоследък	раз-
правят,	че	и	аз	съм	бил	полудял.	Според	тях,	от	скачане	по	площадите...

Ако	е	така,	то	със	сигурност	не	е	от	скачане	по	площадите!
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Има	неща	обаче,	които	ме	карат	да	мисля,	че	може	и	да	съм	полудял	
наистина.

Сънувам!
Сънувам	вуйчо	ми	и	бай	Петко	върху	светещ	облак.	Единият	свири	

на	гъдулката	си	„Йестъдей“,	другият	играе,	а	паметникът	на	трудовака	
ги	дирижира	с	кирката	си.	Хубаво	се	получава.	Почти	като	„Черен	влак	се	
композира“	в	изпълнение	на	Брани...

Виждам	и	няколко	огромни	кедъра,	които	сякаш	огъвани	от	неистов	
вятър,	се	покланят	до	земи	на	бай	Петко	и	не	спират	да	му	шушнат:	„Ти	
ни	спаси!	Ей,	Богу!	Без	хартията	и	кашоните,	които	връщаше,	отдавна	
да	са	ни	насякли.	Отдавна	да	са	ни	помляли	на	кадастрон!“	

Около	тях	сънувам	как	в	безумен	ритъм	танцуват	шейк	келявите	
души	на	шушлякови	якета	с	плетен	ластик,	на	абитуриентски	костюми,	
на	лъснати	като	аптека	лимузини,	на	мигащи	рекламни	светлини,	прене-
сени	на	родна	почва	като	свещени	икони.	А	най-отгоре	е	още	по-свещената	
душа	на	парите,	която	зорко	бди	над	всичко	случващо	се...	

Хубавото	е,	че	като	се	събудя,	виждам,	че	тези	неща	не	са	имали,	
нямат	и	никога	няма	да	имат	душа.	Че	чувам	„Йестъдей“.

„Йестъдей“	в	оригинал...
А	иначе	всичко	е	вчера.
2017 г.

НЕÑТИНАРКА
  на Светла К.

Морето	беше	бяло	и	червено	като	бузи	на	мома	от	народна	песен.	
Изгревът	не	жалеше	соковете	си.	Щедро	ги	изцеждаше	без	да	ги	размесва	
с	езерно	гладката	вода	на	залива.	Червосваше	повърхността,	оставяйки	
я	да	хвърля	ярки	отблясъци.	Летяха	птици.	Някакви	нови,	различни	от	
традиционните	гларуси	и	неканените,	но	все	по-агресивно	превземащи	пей-
зажа	корморани,	с	които	беше	свикнала.	Новите	приличаха	на	албатроси.	
Албатроси,	които	поразяваха	с	елегантния	си	полет	просветляващото	
от	зората	небе.

Когато	го	срещна,	беше	бяла	и	червена	като	това	утринно	море,	из-
пълнена	с	енергия	и	жизненост.	Етнолог	по	образование,	той	изследваше	
нестинарството,	 а	през	 лятото	 си	 докарваше	по	нещо	допълнително	
като	спасител	на	плажа.	

Не,	Елица	нямаше	намерение	да	танцува	върху	въглени,	въпреки	че	
посещаваше	някаква	школа	за	народни	танци.	Без	амбиции.	Колкото	да	
изхвърли	отрицателните	вълнения	и	скуката,	натрупани	през	седмицата	
в	задръстената	от	електроника	фирма,	където	и	звъненето	на	телефо-
ните	беше	постоянно.	

Андрей	беше	висок,	слаб,	с	остри	черти	и	мъжко	излъчване.	Очите	му	
обещаваха	чувственост,	преданост	и	всичко	по	огромния	диапазон	между	
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двете.	Говореше	£	така,	че	постепенно	въглените	на	думите	му	започваха	
да	проникват	в	нея	и	тя	да	ги	усеща	като	болезнено	и	сладостно	парене.

—	Танцуването	върху	огъня,	според	Силянов,	е	култ,	в	който	централна	
фигура	заема	Св.	Константин.	Всъщност,	става	дума	за	всемогъщо	ези-
ческо	божество,	което	направлява	човешките	съдби.	От	разположението	
на	Св.	Константин	или	на	Светока,	както	го	наричат	местните,	зависи	
земното	благополучие.	В	бяла	риза,	окичен	с	три	наниза	жълтици,	той	сяда	
на	специално	приготвен	за	него	стол	и	прокобява	бъдещите	злощастия.	
Тези,	които	са	си	навлекли	гнева	му,	се	преследват	от	чудовища,	наричани	
топаци	и	устрели.	Удавил	се	в	реката	бивол,	става	топак	—	пие	човешка	
кръв.	Устрелът	пък	е	ширококрила	птица	—	също	кръвопиец.

—	Защо	нестинарите	танцуват	върху	жар?	—	беше	попитала,	за	да	
скрие	вълнението	си.

—	Ела	с	мен	—	усмихна	£	се	той.	—	На	3	юни,	на	празника	на	св.	Констан-
тин	и	Елена	ще	бъдем	в	Странджа.	Кости,	Българи	—	ще	видиш	всичко.	
Впрочем,	нестинарите	често	имат	пророчески	видения.	Може	да	научим	
нещо	за	бъдещето.

Дълго,	дълго	раздрънканият	автобус	изпридаше	нишката	на	пъту-
ването	по	усукания	тесен	път,	прокрадващ	се	сред	дивната	зеленина	на	
непроходимата	дъбрава.	През	цялото	време	Елица	имаше	чувството,	че	
двамата	с	Андрей	са	Хензел	и	Гретел,	загубени	в	непрогледния	гъстълак	
към	къщата	на	Баба	Яга.	Но	Странджа	категорично	се	различаваше	от	
мрачната	немска	класика.	Странджа	беше	мистична,	изпъстрена	с	мно-
жество	живи	светли	и	тъмни	петна,	Странджа	беше	изтокът,	в	който	
човешката	цивилизация	е	люляла	своя	младенец	и	закърмвала	невръстната	
му	душа	с	легендите,	ритуалите	и	песните	на	своето	озарено	от	изгреви	
езичество.

—	Нестинарският	танц	е	за	омилостивяване	на	Светока	—	беше	про-
дължил	да	шепне	в	ухото	£	Андрей.	—	И	за	да	се	види	кому	Св.	Константин	
помага	и	кому	—	не.	Който	се	ползва	с	благоволението	му,	въглените	не	
го	изгарят.

Огънят	край	аязмото	вече	се	разгаряше	и	пламъците	му	жадно	об-
лизваха	нощта,	озаряваха	лицата	на	присъстващите.	Отблясъците	му	
играеха	по	листата	и	облаците	в	небето.	Ритъмът	на	тъпаните	и	пи-
съкът	на	гайдите	се	усилваше.	До	огъня	въртяха	закачена	на	едно	дърво	
иконата	на	Св.	Константин,	обкована	със	сребро	и	с	увиснали	синджири.	
В	нея	бяха	втренчени	всички	погледи.	Нестинарите	пиеха	ракия	в	очак-
ване	да	стане	жарта.	Иконата	продължаваше	да	се	върти.	В	очите	на	
присъстващите	очакването	набъбваше	все	по-яростно.	

Със	затихването	на	пламъците,	свирните	рязко	прекъснаха.	Настъпи	
мъртва	тишина,	в	която	отчетливо	се	дочуваше	пукотът	на	последните	
догарящи	дърва,	диханието	на	планината,	глас	на	улулица	и	плясък	на	
криле	като	предизвестие	за	чудо.	

—	Часът	на	Светока	—	беше	промълвил	в	ухото	£	Андрей.	—	Започва	
прихващането	—	т.	е.	трансът.
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Невидим	и	в	същото	време	осезаем	дух	спираше	пред	опиянените	от	
ракията,	ритъма	на	тъпаните	и	непрекъснатото	въртене	на	иконата.	
Най-напред	пред	момите.	После	пред	мъжете	нестинари.	Изпаднали	 в	
транс,	първите	започнаха	лудо	да	блъскат	главите	си,	където	завърнат,	
да	скубят	косите	си.	С	наведени	глави,	с	очи	устремени	в	една	точка	още	
неприхванатите	викаха	под	такт	„кю-кю-кю“.	Тъпаните	гръмнаха	отно-
во.	Последваха	ги	гайдите.	Първи	в	жарта	пристъпиха	мъжете.	Един	след	
друг	те	се	хвърлиха	боси	в	жаравата	и	няколко	пъти	пресякоха	на	кръст	
огнения	харман.	След	тях	се	втурнаха	жените,	в	ръцете	си	държаха	издиг-
нати	над	главата	икони	или	въртяха	бели	забрадки.	Техните	напомнящи	
скимтене	възклицания	„иx“	и	„ex“	нажежиха	въздуха	до	пръсване.

Елица	нямаше	обяснение	какво	 се	 случи	тогава.	Някаква	невидима	
сила	я	изтръгна	от	ръцете	на	Андрей,	събуди	неподозираната	памет	на	
неподозирана	в	нея	кръв,	хвърли	невидимия	си	плащ	върху	разума	и	чув-
ството	£	за	свян.	

Тя	се	беше	изправила,	грабнала	въртящата	се	икона	на	Св.	Константин,	
беше	я	издигнала	високо	над	главата	си	с	лицевата	част	обърната	към	нея,	
без	никакво	колебание	пред	втрещените	погледи	на	присъстващите	беше	
пристъпила	в	забранените	предели	на	този	друг,	прогарящ	болезнено	всеки	
невежа	свят...	Под	ритъма	на	тъпана	и	пронизителния,	изпълнен	с	тра-
гизъм	писък	на	гайдите,	Елица	беше	танцувала	върху	нажежения	харман.	
Беше	извивала	тялото	си	като	тетива	на	древен	лък,	беше	издавала	звуци,	
изтръгнати	от	дълбините	на	земята,	звуци	може	би	преминали	първо	през	
останките	от	прах	и	кости	на	древните	участници	в	Дионисиевите	мис-
терии,	а	после	като	ток	през	тялото	£,	свързвайки	космоса	и	вечността.	

Никога	по-късно	—	вън	от	жаравата	—	тя	нямаше	да	може	да	възпро-
изведе	дори	подобие	на	тези	звуци.	Никога	нямаше	да	може	да	си	обясни	
случилото	се.	

—	Никой	не	се	научава	на	това,	ако	не	му	е	дадено	от	Бога!	—	шепнеше	
по-късно	развълнуван	Андрей,	целуваше	и	миеше	нозете	£	в	хладните	води	
на	извора	на	Св.	Константин,	от	които	според	поверието	не	можеше	да	
се	пие	в	обикновен	ден	—	само	в	деня	на	светията.

—	Никога	петите	ми	не	са	били	по-гладки	и	чисти	—	кой	знае	защо	беше	
отговорила	Елица.

Тя	все	още	не	беше	излязла	съвсем	от	транса.	Към	реалността	бавно	
я	връщаха	галещите	ръце	на	Андрей.

Същата	нощ	двамата	се	любиха	за	първи	път.	Любиха	се	дълго,	не-
наситно...	До	изнемога.	

Може	би	пет	или	шест	години	след	първото	влизане	на	Елица	в	нести-
нарската	жар,	пътуването	до	Кости	и	Българи	за	3	юни	стана	традиция	
за	двамата.	И	танцът	на	Елица	върху	жаравата,	и	неистовото	телесно	
отдаване	един	на	друг	в	нощта	след	транса.

—	С	теб	разбрах	какво	значи	да	бъдеш	обичана	—	беше	промълвила	тя,	
отпусната	на	рамото	му.
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Продуцентката	се	появи	на	седмата	година.	Висока,	едра,	синеока,	с	
руса	коса	и	пищни	форми,	винаги	уверена,	почти	като	Светока,	облечена	
в	искрящо	бяла	риза,	окичена	със	златен	ланец.	Гримирана	така,	сякаш	
след	минута	трябва	да	се	яви	на	правителствен	прием	в	някаква	извест-
на	само	на	посветени	резиденция,	тя	изгледа	поредния	огнен	ритуал	и	не	
отрони	нито	дума.	

Причака	 ги	на	 следващата	сутрин	и	поиска	да	 говори	 с	Андрей	на	
четири	очи.	Не	удостои	Елица	дори	с	поглед.	Оставиха	я	да	тъпче	нервно	
под	клонестия	стогодишен	орех,	да	става	и	сяда	безброй	пъти	върху	не-
удобната,	скована	от	борови	пръти	пейка.

—	Какво	иска?	—	попита	го	след	края	на	срещата	Елица.
Сребристата	тойота	с	продуцентката	вече	пердашеше,	оставяйки	

прашна	диря	по	пътя	към	Бургас.
—	Нестинарско	шоу	—	почти	заеквайки	изрече	Андрей.	—	За	пари...
—	Ти	какво	£	каза?
—	Че	зависи	от	теб...
—	От	мен!?
—	От	теб!
—	...Пари?
—	Всъщност,	доста	пари...
Никога	не	го	беше	виждала	по-слаб	и	несигурен.

Втората	среща	се	състоя	в	луксозен	ресторант	с	изглед	към	морето.	
Някъде	в	далечината	бавно	като	в	детски	сън	дефилираше	непознат	за	
тези	круизни	територии	огромен,	чисто	бял	лайнер	на	шест,	а	може	би	
на	седем	етажа.

Продуцентката	беше	поръчала	за	себе	си	и	Елица	някакъв	екзотичен	
коктейл,	а	за	Андрей	уиски.	Последва	пищна	вечеря,	до	която	Елица	почти	
не	се	докосна.

—	Ходенето	по	жар	има	научно	обяснение	—	говореше	с	хладен	тон,	
хранейки	се	с	апетит,	продуцентката.	—	Въглените	са	с	ниска	топлоп-
роводимост,	а	контактът	между	тях	и	босите	крака	—	краткотраен.	
Нестинарят	стъпва	бързо.	Техниката	не	е	трудна.	Мога	да	намеря	други.	
И	то	на	половин	цена.

—	Тогава	намери!	—	с	неочаквана	язвителност	отсече	Елица.	—	Или	
опитай	сама.

—	Не	понасям	циркове!	—	удари	с	длан	по	масата	Андрей.	Очите	му	
гневно	фиксираха	продуцентката.

Елица	никога	не	го	беше	виждала	такъв.
Продуцентката	спря	да	яде.	Отстрани	чинията	си,	извади	от	чан-

тичката	си	обемен	незапечатан	плик	с	пари	и	го	подбутна	към	Андрей.	
—	Искам	нея	—	вперила	поглед	единствено	в	него,	каза	тя.
—	Тя	решава	—	с	леден	поглед	подбутна	плика	към	Елица	той.
Имаха	да	изплащат	кредита	за	купения	преди	три	години	апарта-

мент.	
Елица	бавно	приотвори	плика,	погледна	с	едно	око	обемистата	пачка	

и	го	придърпа	към	себе	си.	
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—	Приемам	—	небрежно	каза	тя.
—	Първо	работата,	после	парите	—	върна	плика	обратно	в	чантичката	

си	русокосата.
Вечерта	завърши	с	евксиноградско	вино	и	сдържани	наздравици.

—	Като	всичко	в	този	живот,	шоуто	има	свои	изисквания	—	говореше	про-
дуцентката,	докато	шивачката	пъргаво	правеше	корекции	по	скроената	за	
Елица	гръцка	туника	от	почти	прозрачна	материя.	—	Защо	не	те	обличам	в	
автентична	носия,	ли	?	Тежи.	И	така	си	по-секси.	Да	не	забравя!	Когато	вди-
гаш	иконата,	трябва	да	я	обръщаш	нe	с	лице	към	теб,	а	към	зрителите.	Да,	
и	ако	те	питат	нещо:	няма	траки,	няма	гърци...	Чисто	българска	традиция!

—	Ще	му	прасна	една	патриотична	лъжа	—	отвърна	по	детински	бодро	
Елица.

Шоуто	се	оказа	еднократно.	Седмица	след	като	вакханкската	дреха	
беше	ушита	и	одобрена	от	продуцентката,	една	вечер	пред	блока	на	Ан-
дрей	и	Елица	спря	луксозен	черен,	подобен	на	катафалка	джип	мерцедес	
със	затъмнени	стъкла	и	я	пое	в	светещо-мигащата	си	утроба	със	салон	
от	черна	естествена	кожа.	Андрей	не	беше	тук.

—	Ще	пътува	в	моята	кола	—	беше	отсякла	продуцентката.
Докато	се	придвижваха,	Елица	твърде	бързо	загуби	ориентация	на-

къде	и	колко	време	пътуват.	Пътят	криволичеше	ту	през	голи	хълмове,	
ту	през	непрогледни	гористи	терени.

Партито	беше	частно.	Далеч	от	хорските	погледи,	някакъв	съвре-
менен	Навуходоносор,	както	го	определи	Елица,	от	тези,	които	дърпат	
конците,	но	избягват	светлината	на	прожекторите,	празнуваше	рожде-
ния	си	ден	в	компанията	на	своите	марионетки	и	невъобразимия	лукс	на	
тайния	си	Вавилон.

Eлица	реши,	че	ще	бъде	сляпа	и	глуха	за	всичко	извън	нейния	танц	—	
пищни	трапези,	фойерверки	за	три	национални	празника,	музика,	артисти,	
певци,	за	които	от	дете	си	беше	мечтала	да	види	на	живо	—	включително	
едно	истинско	световно	величие,	доставено	срещу	хонорар	от	стотици	
хиляди	с	частен	самолет	и	тежка	лимузина.	

Само	Андрей	не	се	забелязваше	сред	доволните,	добре	облечени	хора	
със	зачервени	от	изисканите	напитки	лица.

Настъпи	нейният	час.	Засвириха	гайдите.	Екна	тъпанът.
Свирнята	звучеше	по-укротено,	по-меко	и	сресано,	почти	гальовно	за	

благопристойното	ухо	на	бляскавото	множество,	очакващо	поредната	
наслада	за	вечерта.	

Елица	затвори	очи,	опита	се	да	възкреси	онзи	отчаян	странджан-
ски,	пронизващ	цялото	същество	вопъл.	Да	се	остави	на	неистовата	му	
енергия,	на	жаждата	му	за	живот,	на	молитвата	му	за	милост	и	пощада	
от	лъкатушните	прищявки	на	човешката	орисия.	Усети	как	бавно	този	
вопъл	се	превръща	в	упойка	за	душата.	Упойка,	която	прави	тялото	не-
уязвимо	пред	огъня.	
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Прекръсти	се,	стисна	с	все	сили	иконата,	вдигна	я	високо	над	главата	
си	обърната	към	лицето	£,	и	пристъпи	в	дишащата	жар.	

От	този	миг	нататък	спря	да	чува	възклицанията,	овациите,	жал-
ките	опити	на	продуцентката	да	я	накара	да	обърне	иконата	с	лице	към	
зрителите,	както	са	се	уговорили.	Елица	сякаш	нежно	разсичаше	нажеже-
ния	въздух,	извиваше	се	над	него,	оставяше	го	да	я	издигне	към	жаравата	
на	звездното	небе,	а	след	това	сякаш	ловко	му	се	изплъзваше	и	се	връщаше	
сред	искрящите	въглени.	Уловили	страстта	£,	улегналите	свирци	посте-
пенно	влязоха	в	ритъма	£	—	ударите	на	тъпана	зазвучаха	по-отсечено,	
писъкът	на	гайдите	придоби	острота	и	обреченост.

Бурните	аплодисменти	вече	заглушаваха	финалните	акорди.	Но	тан-
цьорката	вместо	да	излезе	от	жаравата,	изведнъж	замря.	Миг,	безкраен	
миг	сред	димящите	главни.	Лицето	£	се	обля	в	сълзи.	Викът	£	накара	мно-
жеството	да	потръпне.	Да	изостри	вниманието	си.	Настъпи	странна	
тишина,	след	която	избухна	взрив	от	френетични	аплодисменти.	Бяха	
възприели	случилото	се	като	перфектен	завършек	на	шоуто.	Викаха	„бис“.

Елица	почувства	болката	в	изгорените	си	пети,	едва	когато	луксоз-
ната	катафалка	я	върна	обратно	в	къщи	с	хонорара	от	триста	патрио-
тични	лева	в	разпечатания	плик	на	продуцентката.	Андрей	го	нямяше.	В	
коридора	стояха	два	куфара,	приготвени	за	път.	Едва	се	добра	до	леглото,	
строполи	се	върху	него	и	дълго	плака.	

Андрей	се	появи	призори.	Толкова	пиян	не	го	беше	виждала	откакто	
се	познаваха.

—	Напускам	те	—	изломоти	той.	—	Летим	след	четири	часа.	С	нея.	
...Пред	теб	стои	един	подлец,	когото	купиха.	Не	купиха	теб	за	някакво	си	
шоу.	Купиха	мен.	За	пътешествия...	Круизен	лайнер.	Екзотични	острови.	
Купиха	ме	за	палми	и	маймуни...

Изправена	в	леглото,	Елица	го	гледаше	непроницаемо	спокойна.
—	Знам,	Андрей	—	промълви	тя.	—	Нали	сам	казваше,	че	нестинарите	

понякога	имат	пророчески	видения?
—	Имала	си...
—	Имах.	За	първи	път.	Видях	как	те	отвличат	топаци.	После	един	

устрел	разпери	криле,	грабна	те	от	тях	и	те	отнесе	в	небесата.	Не	пиеха	
кръв...

—	А	какво?
—	Човешки	души.
—	Никога	няма	да	ми	простиш...
—	Имам	молба	към	теб.	Последна.	Да	ме	пренесеш	до	брега.	Да	поплу-

вам.	Няма	да	се	бавим.	Ще	успееш	за	самолета.
—	Какво	си	намислила?
—	Не	мога	сама.	Петите	ми	са	в	плюски.	Моля	те!

Хладните	спокойни	предизгревни	води	приеха	Елица.
—	Какво	ще	кажеш,	да	го	направим	на	брега?	—	дишаше	учестено	от	

дългото	носене	Андрей.	—	За	последно.	Никой	няма	да	ни	види.	Рано	е.
—	Защо,	не!?	—	отвърна	Елица.	—	Малко	да	поплувам	и	идвам.
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Обратно	на	логиката,	физическото	усилие	съвсем	не	беше	отрeзвило	
Андрей,	а	напротив,	опиянението	му	се	беше	засилило.

Той	се	отпусна	върху	хладния	пясък	и	само	след	няколко	минути	по-
тъна	в	царството	на	Морфей.

Елица	заплува	навътре.	Всяко	ново	движение	я	правеше	все	по-лека	и	
все	по-уверена.

Слънцето	вече	озаряваше	обилно	безпределната	морска	шир,	когато	
тя	достигна	 линията	на	фарватера.	Не	 чувстваше	умора.	Напротив.	
Наслаждаваше	се	на	своя	танц	във	водата.	На	силата	на	своето	тяло.	На	
недалечното	стадо	делфини,	които	издаваха	звуци,	напомнящи	нестинар-
ските.	Чувстваше	се	свободна,	слята	с	природата.	

Мислеше	ли	да	се	връща?
Докъде	щеше	да	плува?	
Докога?

Сама	не	знаеше.	Може	би	щеше	да	плува,	докато	не	пресрещнеше	онзи	
същия	като	в	детски	сън,	непознат	за	тези	круизни	територии	огромен,	
чисто	бял	лайнер	на	шест	или	седем	етажа.	

Или	може	би	до	някакъв	друг	неподозиран	остров,	на	който	вече	пре-
живяното	има	значение,	а	огънят	не	е	стока.

Зäðàâêà Лèсèéсêà •
Кîìïîçèöèя
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ЛЮБОВНИЦАТА НА ВЛАДИКАТА 
Новела

Казваше	се	Спасена	и	държеше	парфюмерия	на	 главната	улица,	до	
полупразен	магазин	за	шапки,	бивш	„Лайпциг“.	След	девети	наредиха	на	
стария	шапкар	да	заличи	немското	название,	уплашеният	господин	Ах-
тимов	замаза	несръчно	надписа	с	кафява	боя.	Пред	Спасена	споделяше	
шепнешком	възмущението	си,	Лайпциг	е	някогашната	славянска	Липиска,	
панаирен	град,	много	преди	да	се	чуе	за	фашизъм	и	Лайпцигски	процес.	
Колбасарница	 „Бошнаците“	 срещу	парфюмерията	 спусна	ролетки	 след	
като	овчото	и	говеждо	стада	на	братята	колбасари	ги	прибра	ТКЗС-то.	
Върху	голия	ламаринен	тезгях	бяха	сбирали	мухи	къс	гранива	сланина	и	
два-три	кравая	ланска	кървавица,	тъпкана	с	жили	и	хрущял.	

Парфюмерията,	по-тясна	от	килер	и	пропита	с	приятен	дъх,	под-
държаше	оборот,	макар	отънял	като	чешмяна	струйка.	В	аптекарски	
шкаф	се	тумбеха	шишета	със	златножълти	наливни	одеколони,	тъмнееха	
мускалчета	с	парфюми	и	есенции	—	цитрус,	бергамот,	конячена	и	амбра.	
На	работния	плот	бяха	сместени	статив	с	епруветки,	миниатюрна	те-
глилка,	буркан	насипна	пудра	и	кръгли	кутийки	с	краставичен	крем	Нивеа.	
Съдържателката	Спасена	беше	скоклеста	жена	на	неопределена	възраст.	
С	похабена	от	изрусяване	с	перхидрол	късо	подстригана	коса,	едро	лице	и	
пореста	кожа,	като	германска	селянка.

Грубоватите	£	 ръце	 отваряха	похватно	флакони	 с	 парфюми	и	 ги	
поднасяха,	за	да	прецени	купувачката	аромата,	отливаха	дози	бръснар-
ски	 одеколон,	 размесваха	избелващи	кремове.	Препоръчваше	 есенция	 за	
конфитюр	от	круши	или	маслени	сладки	на	съпругите	на	бивши	търговци	
и	съкратени	адвокати,	лосиони	срещу	акне	на	гимназисти	с	мутиращи	
гласове;	съветваше	жените	на	другари	от	новата	управа	какъв	парфюм	
подхожда	за	брюнетка	или	блондинка,	какъв	нощен	крем	да	употребяват	
за	мазна	или	суха	кожа.	

.....................	
Твърдеше,	че	е	следвала	фармация	в	Нанси,	малко	преди	да	се	обяви	

Втората	 световна	 война.	Постоянните	£	 клиентки,	 градски	 госпожи,	
надхитрящи	купони	и	спекула	с	бабини	рецепти,	споделяха	недоверчиво	
на	леблебиено	кафе,	може	да	е	следвала,	но	не	е	завършила.	Живееше	сама	в	
бащина	къща	на	улица	към	гарата,	скрита	в	зашумен	от	подивели	овошки,	
лъхащ	на	сянка	двор.	Редките	познати,	които	бяха	прекрачвали	прага	£,	
под	предлог	да	заемат	френска	рецепта	за	торта	(то	си	беше	маслено	
тесто,	запечено	с	ябълков	кисел	и	резенчета	плод	отгоре)	или	за	омагда-
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нозени	охлюви	с	ориз,	шепнеха	—	стаите	на	етажа	са	заключени,	гадаеха	
какво	ли	крие	вътре.

Спалнята	беше	с	неуютно	висок	таван.	Слабовата	елетрическа	круш-
ка	висеше	на	проводник	зацапан	с	вар,	под	абажур	като	разтворено	коки-
че.	Библиотечен	шкаф,	надупчен	от	дървояди,	пазеше	джобни	издания	на	
френски	автори	от	поредица	на	Ашет	—	Мороа,	Шьовалие,	Паньол	и	Колет;	
стари	броеве	от	модното	списание	„Ел“.	Върху	трикрака	тоалетна	масич-
ка	бяха	подредени	на	ветрило	албуми	с	изгледи	от	замъци	и	фотоснимки	
от	екскурзия	в	Париж	—	Спасена	позира	до	балюстрада,	отзад	се	вдига	
Айфеловата	кула;	Спасена	с	тъмни	очила	и	кожени	ръкавици,	зад	волана	
на	открит	ситроен	(във	Франция	била	взела	шофьорско	свидетелство);	
яздила	бе	кон	в	спортен	клуб	и	скачала	с	парашут.	

Войната	и	капитулацията,	подписана	от	режима	във	Виши,	я	свариха	
в	Нанси,	прибра	се	през	зъзнеща,	окупирана	Европа.	Бомбардирани	гарови	
здания	и	магазии	тлееха	край	коловозите,	претъпкани	от	бежанци	влакове	
закъсняваха.	Въоръжени	патрули	тропаха	с	тежки	ботуши	по	коридори-
те	на	вагоните,	смъкваха	и	отвеждаха	нанякъде	противещи	се	пътници.	
Що	страхове	браха	родителите	£,	докато	се	прибере	в	България	покрай	
Боденското	езеро,	през	Австрия,	Хърватска	и	Сърбия,	три	месеца	нямаха	
вести	от	нея.	Облекчението,	че	единствената	им	рожба	се	е	завърнала	
жива	и	здрава,	суетнята,	докато	отвори	парфюмерия	и	зареди	стока	във	
военна	оскъдица,	се	смениха	с	досадно	напомняне	и	сълзливи	натяквания.	
Те	чакат	с	отворени	очи	дъщерята	да	се	задоми.	

Така	и	не	дочакаха,	починаха	един	след	друг	за	по-малко	от	година.	
Покрусената	Спасена	подреди	стаята	им	като	семеен	параклис,	заключи	
я.	Кандидати	за	ръката	£,	но	също	—	да	стопанисват	овехтялата	къща	и	
декар	изяловено	лозе,	бяха	разведени	съученици,	знаеше	им	кътните	зъби;	
напористи	селяни,	оглеждащи	се	за	градска	стряха;	запуснати	вдовци	с	
непрокопсани	деца.	Примитивни	мъже	с	дупки	на	чорапите,	бръснеха	се	
през	два	дни	и	ходеха	на	баня	през	седмица,	как	да	размени	с	тях	мисъл	
за	Мериме,	архитектура	барок	и	мебели	рококо,	каквито	претендираше	
да	цени.	Отпращаше	ги	с	надменна	учтивост	и	преглътнато	презрение,	
докато	оредяха	и	престанаха	да	прекрачват	прага	£.	Претенциозен	глад	
за	духовност,	въплътен	в	интимни	представи	за	щедро	мъжко	тяло	от	
Рубенсово	платно,	за	мраморно	изваяние	на	античен	бог	във	френски	парк,	
я	мъчеха	 с	 изтощителни	безсъния.	Но	пък	 ежедневието	на	развлечени	
домакини	и	кресливи	майки	от	квартала	откровено	я	отблъскваше.

	Годините	вървяха,	грижата	за	лицето	с	качествена	козметика	не	
можеше	да	скрие	увяхналата	кожа,	косата	£	отъня	след	толкова	горене	
с	обезцветител	и	навиване	на	букли	с	гореща	маша.	За	да	накаже	смуща-
ващото	си	въображение,	престана	да	препрочита	еротични	пасажи	от	
„Човекът-звяр“	и	 „Земя“.	Науми	да	спазва	църковни	канони,	 започна	да	
посещава	оределите	църковни	служби	в	старата	митрополитска	църква.	
Заинтересуваха	я	подробности	от	живота	на	Христа,	на	неделна	литургия	
се	запозна	с	бездетна	вдовица,	която	£	зае	евангелие	от	Матея	в	изтърка-
на	кожена	подвързия.	Късно	вечер	опитваше	да	съпреживява	страстите	
христови	като	си	внушаваше	мистичен	екстаз,	в	надиплена	на	басти	нощ-
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ница,	коленичила	под	трепкаща	ароматна	светлина	на	кандило.	Проучи,	
че	съществуват	още	варианти	на	светото	писание	—	от	евангелистите	
Марк	и	Лука,	възнамери	да	прочете	и	тях,	да	ги	съпостави.	Блазнеше	я	
суета,	да	е	сведуща	в	катехизиса,	да	вникне	просветено	в	догмата	и	кано-
на.	Но	духовността,	като	мраморна,	мощна	мъжка	фигура,	продължи	да	
£	се	присънва,	преследваше	я	стряскащо	в	образа	на	младия	митрополит	
Висарион,	наследил	наскоро	епархията.	

Застанала	най-отпред,	сред	навалица	кръстещи	се	възрастни	жени,	
облечени	в	черно,	тя	се	взираше	крадешком	в	свежото	лице	на	хубавия,	
представителен	владика	с	румени	бузи	и	чувствени	устни.	Представяше	си	
бялото	му,	недокосвано	тяло	под	тежкия	брокат	на	празничните	одежди;	
заливаха	я	вълни	панически	смут	и	плашеща	решителност,	да	разсъблече	
и	докосне	това	тяло,	да	засити	глада	си	за	общение	с	духовното	по	вул-
гарен	начин,	познат	на	простоватите	£	съседки,	които	я	отпращаха	с	
присмехулни	погледи	зад	гърба	£.	

.....................	
Ръкоположиха	йеромонах	Григорий	за	митрополит	Висарион	в	тревож-

ната,	донесла	страхове	и	надежди	пролет,	когато	германците	влязоха	в	
България	и	помогнаха	да	си	върне	Добруджа	и	Беломорието.	Изборът	му	
беше	неочакван,	двама	достопочтени	и	белобради	кандидати	от	клира	
на	три	пъти	набираха	равен	брой	гласове,	имаше	опасност	от	разкол	в	
синода,	компромисът	кацна	като	щастлива	птичка	на	рамото	на	младия	
начетен	и	амбициозен	йеромонах,	с	лице	на	херувим	от	ватиканска	фреска.	

Знаеше,	че	оттук	нататък	завистливи	очи	ще	следят	богоугодието	
на	битието	и	 служението	му	под	лупа,	 зли	езици	бяха	подхвърляли,	че	
е	получил	епархийския	пост	заради	по-специална	близост	с	игумена	на	
манастира,	където	беше	подстриган.	Затова	се	стараеше	педантично	
да	опровергае	вулгарните	съмнения,	да	въздигне	авторитета	на	сана	си.	
Спазваше	до	дребнавост	църковния	календар,	зимни	и	летни	пости,	големи	
и	малки	задушници.	Друсаше	се	по	изровени	пътища	да	уважи	литургия	
в	отдалечено	градче	на	епархията,	осветяваше	кръста,	който	теляци	
вадеха	от	ледената	река	по	Йордановден,	благославяше	кушията	на	Тодо-
ровден	и	лозореза	на	Свети	Трифон,	ръсеше	със	широк	замах	светена	вода	
по	войнишки	чела	и	излинели	полкови	знамена	на	Гергьовден.

Късно	вечер	преглеждаше	епархийската	книга	с	разходи	за	сирашкото	
общежитие	и	старческия	приют,	сметките	на	трийсетина	църкви,	два	
манастира,	женски	метох	и	скит	високо	в	Балкана,	на	името	на	свети	
Андрей	първозвани.	Разчесваше	умислен	буйната	си	кестенява	брада,	сред-
ствата	все	не	достигаха.	Почна	да	отделя	част	от	дохода	си	да	покрива	
непредвидени	разходи	за	сиропиталището,	беше	расъл	в	такова,	помне-
ше	студуването,	постните	обеди,	кърпените	и	донаждани	вехти	дрехи.	
Завършил	бе	семинария	с	оскъдна	благодетелска	стипендия,	педантично	
следеше	енорийските	приходи	и	разходи	да	се	равнят	до	стотинка,	бърка	
ли	някой	от	клисарите	в	дарохранителница,	на	чия	сметка	се	вписват	
угарките	от	вощеници	за	претопяване.	Следеше	ревниво	за	доброто	по-
ведение	на	монасите	и	монахините	в	манастирите	и	метоха,	слуховете,	
съпроводили	митрополитския	му	избор,	бяха	му	обеца	на	ухото.	
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Глуховатият	митрополитски	шофьор	чичо	Коста,	ветеран	от	проби-
ва	при	Добро	поле,	го	возеше	с	тежък	демодиран	опел	на	нощни	проверки.	
Младият	митрополит	обикаляше	с	тихи	стъпки	по	високи	манастирски	
чардаци,	тропаше	настоятелно	с	жезъла	си	по	залостени	врати	на	кили-
ите.	Бе	напъдил	с	гневни	думи	летовнички-енорияшки,	които	въвличаха	в	
похот	врекли	се	в	безтелесност	монаси,	нареди	млад	послушник	да	хвърли	
расо	без	време	заради	мъжеложство.	Заточи	игумена	на	един	от	мана-
стирите	за	година	пост	в	скита	Свети	Андрей,	след	като	го	изобличи	за	
злоупотреба	на	средства	в	срамни	размери.	

Въпреки	усърдното	отдаване	на	духовни	помисли	и	катадневни	задъл-
жения,	случваше	се	младата	кръв	в	здравото	тяло	да	учестява	дъха	му,	
бузите	му	да	пламват	насаме	от	изкушаващ	образ.	Дочуваше,	че	доста	
събратя	от	безбрачния	клир	прекрачват	обета	за	целомъдрие,	подозрение-
то	го	изнервяше	допълнително,	с	кого	да	сподели	мъчещата	го	безпътица.	
Икономката	и	готвачка	леля	Герга,	надебеляла,	страдаща	от	задух	и	с	
понаболи	мустаци,	се	съмняваше	дали	не	вдига	температура,	настояваше	
хитровато	да	пие	чайове	и	аспирин.	

Упорстваше	все	по-разколебан	да	измъчва	тялото	си,	вменяваше	си	
допълнителни	утринни	и	вечерни	молитви,	все	по-дълги	пости	и	чести	
бдения.	Въпреки	протестите	на	глуховатия	Коста,	прекопа	сам	за	един	
следобед	цветните	лехи	в	митрополитския	двор,	закътан	зад	високи	зидо-
ве,	пренесе	по	подрасник	торби	с	цимент	и	плочки	за	хлътналата	пътека	
до	гаража	и	пристройката.	Тя	подслоняваше	ветерана-шофьор.	

Започна	да	забелязва	късоподстригана,	изрусена	жена,	която	стърче-
ше	с	цяла	глава	над	суетливи	бабички	и	не	пропускаше	тържествена	служба	
—	за	Рождество	Христово	и	Великден,	водосвет	за	Йордановден,	храмовите	
празници	на	търговци,	на	земеделци,	на	Козма	и	Дамян.	Възгруба,	като	
валкирия	от	Вагнерова	опера,	в	закопчана	догоре	блуза	и	строг	джемпър,	
по-тъмен,	по-светъл	—	според	сезона.	Винаги	най-отпред	в	навалицата,	
със	смирено	притворени	клепачи,	но	той	усещаше	—	избелялосините	£	очи	
под	тях	следят	неотстъпно	жестовете	му,	внушителната	£	женстве-
ност	 го	 смущава.	Той	извисяваше	 глас	 в	 слабо	 внятни	 за	 енорияшите	
църковни	песнопения,	пропотен	от	скверно	въображение;	фантазираше	
как	тя	сваля	брокатените	му	одежди,	дърпа	филона	и	подрасника,	измъчва	
го	сладострастно	и	го	докарва	до	оргазъм.	Подаваше	ли	£	нафора	за	при-
частие,	вместо	да	я	поеме	с	език,	въпреки	канона,	устните	£	докосваха	
многозначително	върховете	на	пръстите	му.	Стреснат,	дръпваше	рязко	
ръка,	но	при	следващо	причестяване	дебнеше	ще	допрат	ли	устните	от-
ново	пръстите	му,	продължителността	на	допира	се	превърна	в	първи	
грях	между	двамата.

Позволи	си	да	направи	визита	в	малката	£	дрогерия,	шофьорът	го	
чакаше	отвън	в	пастирания	черен	Опел.	Негово	преосвещенство	се	осве-
доми	за	ароматни	смоли	и	масла,	във	военно	време	се	набавят	трудно,	а	
са	нужни	за	кръщавки,	за	венчавки	и	опело.	Това	беше	втората	му	грешка,	
редно	беше	богослужебни	аромати	и	потреби	да	заръчва	митрополитският	
протосингел.	Тя	прие	визитата	му	с	възпитана	почтеност,	но	без	показно	
раболепие.	Намери	повод	да	вмъкне	в	разговора	за	миро	и	тамян	две	думи	за	
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интереса	си	към	старо	издание	на	оспорвано	евангелие	от	Лука.	Висарион	
се	учуди	на	осведомеността	£,	не	се	сдържа	да	отбележи,	че	го	притежава	
в	личната	си	библиотека.	Оттам	до	следващата	грешка,	да	я	покани	на	
чай	в	митрополията,	за	да	£	заеме	евангелието,	беше	въпрос	на	време.	

Нейните	визити	на	чай	и	глътка	малиновка	(настойката	от	кехли-
барена	сливова	и	ароматни	балкански	малини	я	приготвяше	икономката	
Герга),	разговорите	по	канонични	въпроси,	за	прочетени	книги,	ренесансови	
художници,	спомени	от	следването	£	във	Франция,	монашеството	му	в	
Троянския	манастир;	и	даже	за	леви	и	десни	„изми“	неусетно	му	станаха	
необходимост.	Вместваше	ги	дискретно	между	грижите	за	епархията,	
бдения,	благотворителни	сказки,	тежки	сватби,	опела	на	престарели	оп-
ълченци	и	бивши	депутати.	Редуваше	ги	през	седмица-две	с	късни	вечерни	
сбирки	на	бридж	с	кмета,	началника	на	полицията	и	полковника,	команд-
ващ	местния	пехотен	полк.	Четиримата	се	изживяваха	като	овластени	
членове	на	неофициална	ложа,	вменено	им	е	да	се	грижат	за	обществото.	

Когато	очакваше	Спасена,	отпращаше	шофьора	със	заръка	до	селски	
свещеник,	до	манастир	в	Балкана,	за	ароматна	ошафена	смеска,	сушени	
билки	или	пчелен	мед.	Освобождаваше	Герга	в	ранния	следобед,	да	си	леку-
ва	ревматизма,	да	се	погрижи	за	внуче	или	навести	роднина.	Напрягаше	
го	предчувствие,	иде	ред	смущаващото	да	се	случи,	чакането	терзаеше	
и	блазнеше.	През	вечер	засънува	влудяващи	срамни	сънища,	ставаше	по	
нощите	да	подмени	бельото	си,	молеше	се	усърдно,	докато	коленете	му	
изтръпнеха	в	тъмнината	на	малките	часове.

И	то	се	случи,	в	една	зимна	вечер,	когато	кахлената	камина	излъчваше	
сладка,	отпускаща	топлина,	а	снежната	градина	просветваше	смътно	в	
синкав	здрач	зад	заскрежените	стъкла.	Докато	той	разсъждаваше	за	ро-
мана	„Абат	Морио“	от	Зола,	за	кръста,	който	Бог	слага	върху	плещите	на	
мъж,	посветил	се	на	Божия	пример,	усети,	тя	не	го	слуша,	идва	чаканото	
и	непреодолимото.	Просто	тя	посегна	към	него	и	го	ръзсъблече	бавно,	ува-
жително,	а	той	се	остави	в	ръцете	£.	Отпусна	се	по	гръб	на	изгарящите	
го	с	хладината	си	чаршафи	и	тя	извади	от	бялото	му,	девствено	тяло	
всичкото	напрежение,	което	бе	се	трупало	толкова	време,	колебанията,	
угризенията,	страха	от	греха.

На	сутринта	бе	опитал	да	оправи	стаята,	да	заличи	следите	по	по-
стилки	и	бельо	от	плътската	слабост,	преди	леля	Герга	да	затрополи	в	
кухнята.	Притворството	между	него	и	лелята	продължи	известно	време,	
докато	се	убеди,	че	от	бдителното	око	на	пълната,	повратлива	икономка	
не	са	убягнали	издайнически	знаци	за	чуждо	женско	присъствие.	Няма	как	
да	го	крие,	да	го	оправдае	с	богослужебни	доводи.	Даде	да	се	разбере,	че	
приема	Герга	да	е	наясно	с	греховната	му	тайна,	ще	разчита	на	мълча-
ливото	£	разбиране	и	подкрепа.	Поласкана	от	доверието	му,	готвачката	
се	превърна	в	ревнив	настойник	за	скритите	нужди	на	тялото	му.	

.....................	
Катехизисът	беше	отредил	да	се	слугува	на	плътта	умерено	—	два,	

най-много	три	пъти	седмично.	Към	осем	часа	вечерта	в	нарочен	ден	Спа-
сена	излизаше	от	къщи,	заключваше	грижливо	вратата,	остъклена	с	три	
здрави	и	едно	спукано	цветно	стъкло,	залостваше	с	резе	дворната	пор-
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та,	като	провираше	неудобно	ръка	в	пролука	между	посивели	разсъхнати	
летви.	Пребрадена	с	избеляла	кърпа,	вързана	под	брадата	и	на	тила,	в	
невзрачна	работна	дреха,	да	се	чудиш	отдалече	мъж	ли	виждаш	или	жена,	
стара	ли,	млада	ли.

Свърваше	в	безлюдна	уличка,	отминаваше	стар	склад	за	строителни	
материали	на	фалирал	предприемач.	Спираше	пред	портичка	 завесена	
от	тлъстозелен	повет,	в	зид,	ограждащ	задния	двор	на	митрополията.	
Изваждаше	тежък	ключ	от	джоба	на	дрехата	си,	хлътваше	зад	листака	
и	бързаше	да	заключи	пак.	Скритият	за	окото	митрополитски	двор	беше	
заобиколен	от	калкани	на	стари	богатски	къщи	по	съседни	улици.	Тъмни	
силуети	на	кипариси	криеха	тясна	пътечка,	тя	отвеждаше	към	гаража	с	
паркирания	владишкия	опел.	Прозорчето	на	пристройката	беше	запердено,	
глуховатият	шофьор	нямаше	ни	дете,	ни	коте,	лягаше	си	с	кокошките.	
Чугунен	фонтан	тихо	църцореше	между	цветните	лехи,	в	тъмната	вода	
мърдаха	опашки	оранжеви	рибки.	Спасена	прекосяваше	смълчания	двор,	
отваряше	тежка,	обкована	с	медни	гвоздеи	врата.	На	приземния	етаж	
към	улицата	гледаше	епархийската	канцелария,	към	двора	—	килерите,	
готварницата	и	стаята	за	прислугата.	Уверяваше	се,	че	мушамената	
престилка	с	нагръдник	на	Герга	е	окачена	на	старомодна	рогата	зака-
чалка.	Икономката	е	подредила	вечеря	под	два	похлупака	от	потъмняло	
сребро	в	трапезарията	на	етажа,	с	дванайсет	стола	около	дълга	маса	и	
си	е	тръгнала	с	очевадна	деликатност.

	Изкачваше	 стълбище	 застлано	 с	 килимена	пътека,	 прикрепена	 с	
бронзови	пръчки	към	скърцащи	стъпала.	Пламъкът	в	червената	кандилна	
чашка	под	иконата	на	Богородица	се	люшваше	от	течението,	светогорски	
кипарисов	кръст	се	очертаваше	за	миг	върху	насрещната	варосана	сте-
на,	потъваше	отново	в	сянка.	Спасена	тръгваше	по	хамбарест	коридор,	
посягаше	и	отваряше	пипнешком	следваща	врата.	

В	лъхащия	едва	доловимо	на	тамян	полумрак	на	стаята	всеки	път	
я	чакаше	полуразсъблеченият	митрополит.	Не	висок,	с	меко	окръглени	
рамене	и	бяло	охранено	тяло,	гъста	кестенява	брада	се	къдреше	до	набъб-
налите	зрънца	на	гърдите	му,	Спасена	догаждаше	нетърпеливо	желание	
да	сепва	слабините	му.	Сваляше	мълком,	без	да	бърза	дрехите	си,	като	ги	
подреждаше	грижливо	върху	облегалката	на	тежък	стол,	приближаваше	
се	почтително,	целуваше	благочестиво	меката	лъхаща	приятно	ръка	на	
архиерея.	Оставяше	го	да	я	усети	навсякъде,	да	я	притисне	чувствено	до	
себе	си.	Той	я	поваляше	в	широко	легло	под	окадена	христова	икона,	любеше	
я	мълком	и	нетърпеливо,	почти	яростно,	със	сладострастно	пъшкане,	
отпускаше	се	задъхан	върху	лъхащите	на	свежо	завивки.	Сега	изведнъж	му	
се	отваряше	нужда	да	говори,	за	да	прикрие	смущението	от	невъздържа-
ността	си,	споделяше	тревожни	новини,	които	е	чул	по	време	на	вечерно	
каре	бридж	с	кмета,	началника	на	полицията	и	командира	на	полка.

Първенците	на	града	се	събираха	през	седмица	у	митрополита,	далеч	
от	хорски	погледи.	На	дългата	маса	в	трапезарията	проблясваха	гарафи	с	
гръцки	коняк	и	отлежала	сливова,	манастирско	вино	и	синкава	стъкленица	
сода	със	сифонена	запушалка.	Тънко	нарязан	суджук	тъмнееше	в	поднос	
от	старинен	порцелан,	 овче	 сирене	поръсено	 с	 дефицитен	черен	пипер	
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тънко	дразнеше	ноздрите.	През	пости	Герга	сервираше	за	мезе	соленки	с	
олио	и	маринована	риба.	

Сотир	Дрехаров,	 началникът	на	полицията,	 беше	тежковат,	 апо-
плектичен	мъж	с	вечно	зачервени	очи,	той	пиеше	концентрати	без	сода	и	
на	едри	глътки.	Бе	склонил	компанията	да	играят	на	символични	залози,	
заради	мъжката	тръпка.	Митрополитът	отделяше	случайните	печалби	
за	потребности	на	сиропиталището	и	тази	му	грехобоязън	го	излагаше	
на	незлобливи	поднасяния.	Полицейският	началник	троснато	споделяше	
тревожни	неофициални	новини:

	—	Немците	губят	лятната	кампания	и	руснаците	ще	влязат	в	Ру-
мъния.	Който	мисли,	че	болшевиките	ще	спрат	на	Дунав,	си	слага	глава	в	
торбата.	Стъпят	ли	в	България,	ще	дадат	властта	на	комунистите	и	
ни	чака	нова	двайсет	и	трета	година.

Полицейският	беше	бездетен	вдовец,	чуваше	се,	веднъж	седмично	ци-
вилен	агент	му	води	проститутка	от	Говежди	пазар	в	приземна	стаичка	
на	участъка.	Живееше	на	квартира,	багажът	му	се	събираше	в	две	ръчни	
чанти.	От	година	държеше	паспорт	с	турска	виза	в	джоба	си;	откак	лов-
ната	рота	бе	проснала	на	два	пъти	трупове	на	убити	шумкари	за	нази-
дание	пред	полицейското.	И	бяха	стреляли	по	колата	му	в	гората	отвъд	
Шанките.	Затова	съветваше	настоятелно	и	останалите	от	карето	да	
си	извадят	визи.	

Кметът	Анастас	Драшков	възразяваше	нервно:	
	—	Англичани	и	американци	няма	да	дадат	на	Сталин	да	стъпи	в	Ру-

мъния,	още	повече	—	в	България,	толкоз	близо	до	Бяло	море.
Кметът	беше	внук	на	комитетски	деец	от	времето	на	Априлското	

въстание,	три	поколения	Драшкови	 оттогава	 се	 грижеха	 за	 община	и	
данъкоплатци.	Беше	висок	и	жилест,	с	очи	потънали	в	торбички	и	пожъл-
тели	от	тютюн	мустаци,	голямата	му	ръка	с	пръсти	гъсто	обрасли	с	
косъмчета	и	два	тежки	златни	пръстена,	обираше	сръчно	взятките.	Из-
държаше	харчовата	съпруга,	син	не	знам	коя	година	студент	по	медицина	
в	Германия	и	тъкмеше	зестра	за	дъщеря;	с	наеми	от	две	къщи	с	магазини,	
чифлик	и	дивиденти	от	тухлена	фабрика.	Не	искаше	да	си	представи,	че	
някой	ще	дръзне	да	му	посегне	на	имането.	Нито	можеше	да	го	нарами	и	
да	бяга	зад	граница.

Полковникът-командир	на	полка	също	не	губеше	кураж.	
—	Войската	е	вярна	на	династията	и	не	ще	допусне	шумкарите	да	

припарят	до	градовете.	Сталин	няма	да	посегне	на	българската	армия,	
защото	държим	Дедагач	и	Кавала,	чрез	нас	тихомълком	ще	стъпи	на	Бяло	
море.

Той	беше	със	скулесто	лице,	жив	прабългарин	и	беше	свикнал	мненията	
му	да	се	възприемат	като	заповеди,	дори	вкъщи.	От	което	дискретно	се	
оплакваше	пухкавата	му,	кротка	съпруга.	

Владиката	избягваше	да	спори	с	мъжете,	овластени	с	административ-
ни	и	военни	отговорности	за	града,	внушаваше	си,	техните	страхове	не	го	
засягат,	но	не	беше	спокоен.	Като	член	на	гимназиалното	настоятелство	
се	подписа	да	изключат	двама	единадесетокласници,	пръснали	комунисти-
чески	позиви	на	патронния	празник	на	гимназията.	Железничар,	баща	на	
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три	сополанчета,	подпали	цистерна	с	бензин	на	гарата,	в	пожара	загина	
негов	колега-стрелочник.	Осъдиха	подпалвача	по	съкратена	процедура	на	
смърт	и	Висарион	назидателно	отказа	да	ходатайства	—	кметството	
да	отпусне	общинска	помощ	за	сираците.	

Бе	присъствал	в	дъжделива	вечер	докато	полицаи	предаваха	телата	
на	убити	шумкари	на	почернените	им	бащи	и	майки.	И	подписа	протокол	
за	терористичен	акт,	когато	седем	немски	войници,	лекуващи	рани	от	
източния	фронт,	бяха	убити	в	санаториум	над	града.	

Битийните	 грехове,	 безсилието	на	 вярата	и	перфидният	цинизъм	
на	морала	го	оставяха	на	мира	при	срещите	със	Спасена.	Тя	коментира-
ше	пестеливо	страховете	му,	слушала	е	за	болшевиките	и	методите	им	
от	белоемигранти	във	Франция.	Висарион	трябва	да	се	дистанцира	от	
ексцесиите	на	официалната	власт,	да	си	остави	вратичка	за	неясното	
утре.	Простосърдечният	вярващ	се	 осланя	на	божа	 справедливост,	но	
интелигентният	сам	трябва	да	си	подсигури	път	към	Божията	помощ.

В	политиката	и	войните	малко	неща	зависят	от	отделния	човек,	
но	в	битието	всеки	божи	раб	отговаря	за	постъпките	си.	Потънал	до	
безпаметство	ката	седмица	в	почтителното	тяло	на	енориашката	си,	
митрополитът	захвана	да	усеща	тънко	безпокойство,	ами	ако	оня,	чиито	
заповеди	пренебрегва	под	иконата,	оплоди	връзката	им?	Разчиташе	на	
Спасениния	опит,	една	фармацевтка	знае	повече	за	опасните	слабости	
на	тялото.	Сляпото	първично	отдаване	се	превръщаше	в	натъкмена	на-
слада,	в	ленив	навик,	съпроводен	с	неестетично	предпазване.	И	бързелива	
гнус,	да	се	обършеш	след	свършека.	

След	време	лукавият	му	изпрати	нова	съблазън,	почна	да	го	яде	тай-
но	разочарование,	греховната	му	връзка	не	ще	бъде	нито	наказана,	нито	
възнаградена	с	плътско	продължение.	Не	му	е	съдено	да	се	види	в	живото	
огледало	на	живота.	Престана	да	се	пази,	близостта	се	израждаше	в	сеп-
нато,	задъхано	обладаване.	Усещаше	се	като	орач,	наказан	да	сее	безплодна	
нива.	Или	семето	му	беше	ялово.	

Докато	споделяха	дневните	си	тревоги	шепнешком,	 от	страхопо-
читание	към	иконата	на	Христа,	закръгленият	мъж	с	чисто,	без	едно	
петънце	тяло	и	патриаршеска	брада,	слагаше	отново	ръката	на	Спасена	
върху	влажните	си	слабини.	Нетърпението	му	се	събуждаше	пак,	любеше	
я	обидно	грубо,	сякаш	за	да	накаже	нея	и	себе	си,	потен	се	напрягаше	да	
стигне	 до	тръпката,	 до	плитък,	повторен	 спазъм.	Отмяташе	 се	на-
страни,	унизен	от	слабостта	си,	случаен	допир	до	тялото	£	го	сепваше,	
дръпваше	се	рязко,	клепачите	му	натежаваха	от	лепкава	дрямка.	

Тя	 се	надигаше	предпазливо,	 да	не	 разскърца	 леглото,	 скърцането	
звучи	вулгарно	в	тишината	на	етажа.	Напипваше	в	тъмното	дрехите	
си,	обличаше	се	пронизана	от	внезапен	хлад,	колко	ли	е	часът,	не	бива	да	
пренощува	под	покрива	на	митрополията.	Безразличният,	досаден	от	ба-
венето	£	мъж	я	изпращаше	по	халат,	разтворен	на	гърдите	и	по-надолу,	
до	последното	стъпало	на	скърцащата	стълба;	Висарион	лъхаше	на	пот	
и	като	на	белина.	Прекръстваше	я	небрежно,	силуетът	£	се	загубваше	
между	сливащите	се	с	мрака	кипариси	в	нощния	двор.	

Той	се	връщаше	в	стаята,	омирисана	на	тамян	и	съешване,	падаше	
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на	колене	пред	опушената	икона	на	спасителя.	Унизен,	засрамен	от	те-
лесното	безволие,	което	го	повличаше	от	грях	в	грях.	Докъде	ще	стигне	
така,	какъв	нов	порок	зрее	в	лакомото	му	тяло?

Спасителят	беше	всеопрощаващ,	даряваше	го	с	нетърпяща	отлагане	
нужда	за	сън.	Висарион	си	подпъхваше	завивката	откъм	гърба	и	потъва-
ше	бързо	и	непробудно	в	бодрящо	безпаметство.	Така	—	веднъж-два	пъти	
седмично.

Телата	им	обръгваха	на	нагона,	преставаха	да	се	лакомят	за	близост.	
Висарион	се	улавяше,	представя	си	друго,	мисли	за	скверности,	преди	да	
посегне	към	Спасениното	тяло.	Случваше	се	въобще	да	не	посегне.	Дро-
геристката	се	вживяваше	за	законна	спътница	в	живота	му,	зареждаше	
митрополитската	аптечка,	следеше	да	си	взима	редовно	давилови	капки	
срещу	шемет,	зимно	време	слагаше	парещи	вендузи	върху	белите	му,	кън-
тящи	от	кашлица	гърди.	Започна	да	преглежда	чекмеджетата	с	бельото	
му,	натякваше	—	Герга	недовижда,	пропуска	да	пришие	скъсано	копче,	да	
подмени	разтегнат	ластик	и	репризира	просенени	на	петите	чорапи.	

Господ	беше	отказал	брак	на	Спасена,	но	бе	£	поверил	грижи	за	съпруг,	
женен	за	цяла	епархия.	През	нея	той	опознава	Евините	дъщери,	опитва	
горчивосладък	плод	и	набира	опит,	възпретени	му	от	канона.	

.....................	
В	една	от	първите	тревожни	нощи,	след	като	се	разбра,	че	Русия	е	

обявила	война	на	България	и	в	София	е	извършен	преврат,	телефонът	на	
полицейския	началник	онемя.	Уплашен	женски	глас	от	общината	повтаря-
ше,	че	кметът	е	извикан	за	справка,	къде	и	от	кого	не	може	да	се	разбере.	
Висарион	опита	да	звънне	в	казармата,	настоя	да	го	свържат	с	полковия	
командир.	Троснат	мъжки	 глас	 се	 заинтересува	 кой	търси	 въпросния,	
митрополитът	осъзна	на	мига,	че	е	по-добре	да	затвори	телефона.	

Спасена	се	промъкна	в	митрополията	късно	вечерта,	през	задната	
портичка.	Настоя	категорично,	митрополитът	трябва	да	се	махне	за	
известно	време	от	града,	припомни	му	как	са	постъпили	болшевиките	в	
Русия	с	дворяни	и	свещеници.	Носеше	стари	дрехи	на	баща	си,	не	остави	
на	мира	Висарион,	докато	не	ги	облече.	Бяха	тесни,	стояха	му	смешно.	
Окастри	късо	 брадата	му,	 като	на	пенсиониран	 гимназиален	 учител,	
почтителността	£	бе	се	превърнала	в	нетърпяща	възражения,	груба	при-
пряност.	Висарион	си	е	загубил	ума	да	нощува	в	леглото	си;	полицейският	
началник	е	избягал,	а	кметът	и	командирът	на	полка	са	отведени	наня-
къде,	привечер	откъм	дола	зад	гробищата	са	се	чули	изстрели.	Отново	се	
усети	манипулиран	по	воля	на	снажната	жена,	негова	сянка.	Опитваше	
да	възрази,	не	е	вършил	престъпления,	грижил	се	е	за	енориашите,	мъчеше	
да	залъже	себе	си,	да	изглежда	спокоен.	

Спасенините	доводи	бяха	немногословни,	но	железни,	в	дни	на	преврат	
покрай	сухото	гори	и	суровото,	справедливост	според	делата	ще	се	раздава	
после,	ако	се	раздава	въобще.	Няма	нужда	да	му	припомня	точно	сега	за	
убитите	шумкари	и	немски	войници,	за	подписа	му	под	протоколи,	които	
ще	попаднат	кой	знае	в	какви	ръце.	

Нареди	на	загубилата	ума	и	дума	Герга	да	приготви	кошница	с	оскъдни	
студени	провизии,	заключи	стаите,	заръча	£	да	казва,	че	митрополитът	е	
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по	църковни	дела	в	София,	не	знае	точно	кога	ще	се	върне.	Преди	да	изведе	
унизения,	предал	се	духом	мъж	през	портичката	откъм	глухата	улица,	се	
отби	в	гаража.	Предупреди	шофьора	да	сложи	в	багажника	кошница,	която	
ще	донесе	готвачката,	да	зареди	колата	с	всичкото	налично	гориво,	през	
нощта	да	я	изкара	тихо	и	да	я	паркира	в	задния	двор	на	сиропиталището.	
Ветеранът	от	Добро	поле	клатеше	покорно	глава,	свикнал	бе	от	време	
да	гледа	любовницата	на	стопанина	със	страхопочитание,	сега	гласът	£	
режеше,	като	на	офицер	под	свистене	на	куршуми.

Следващата	безсънна	нощ	изгубилият	самоуважение	Висарион	пре-
кара	в	стаята	на	покойните	Спасенини	родители,	зад	спуснати	плътно	
пердета,	отпусна	се	в	болнава	дрямка	чак	призори,	без	да	се	съблича.	На	
ранина	тя	свари	леблебиено	кафе,	остави	му	две	порязаници	хляб,	наченато	
бурканче	домашен	мармелад	от	кайсии,	нареди	му	да	не	се	обажда,	ако	ня-
кой	чука	на	външната	врата,	за	естествени	нужди	ще	ползва	нощно	гърне	
в	килера.	Отиде	да	отвори	парфюмерията,	какво	засяга	политическият	
преврат	една	търговка	на	есенции.	Ще	подразбере	какво	става	в	града.	

Когато	се	върна	привечер,	потвърди	най-лошите	му	страхове,	излез-
лите	от	гората	партизани,	така	се	наричали	вече	шумкарите,	са	завзели	
общината,	полицейското	управление	и	 казармата.	Изходите	на	 града	
са	 блокирани,	 въоръжени	патрули	 обискират	банки,	магазини	 и	 къщи	
на	заможни	граждани	по	главната	улица,	търсят	укрили	се	провинени,	
боеприпаси	и	дефицитни	стоки.	И	най-плашещото,	шушука	се,	десетина	
бивши	първенци	са	разстреляни	без	съд	в	дълбокия	дол	зад	гробищата.	
Спасена	беше	категорична,	ще	изведе	Висарион	от	града,	докато	отмине	
вихрушката,	новите	властници	може	да	му	вменят	чужди	грехове,	кой	ще	
го	слуша	да	обяснява	и	се	оправдава.	Решила	е	какво	да	направи.	

Брояха	часовете,	празнина	го	подпираше	под	лъжичката,	разменяха	
откъслечни	думи,	докато	зад	спуснатите	пердета	ясна	есенна	вечер	се	
дотопи	в	неспокойна	нощ.	Спасена	го	преведе	през	задни	дворчета	и	ком-
шулуци,	крачеха	долепени	до	зидове	по	опустели	улици,	добраха	се	до	глу-
хата	сграда	на	сиропиталището.	Учебната	година	започва	след	седмица,	
питомците	са	на	лятна	колония.	Владишкият	опел	тъмнееше	в	задния	
двор,	старият	ветеран,	придрямал	върху	кормилото,	чакаше	с	безсловесно	
търпение	какво	ще	му	наредят.	

Спасена	му	обясни	с	дрезгав	шепот,	връща	се	в	митрополията	и	ако	
се	наложи,	повтаря	като	Герга,	владиката	са	го	викнали	по	църковни	дела	
в	София,	затова	колата	не	е	в	гаража.

Настани	Висарион	на	задната	седалка,	подаде	му	старо	войнишко	оде-
яло.	Седна	на	шофьорското	място	под	недоверчивия	поглед	на	глуховатия	
ветеран,	изпъна	кожени	ръкавици	на	ръцете	си,	опита	педалите.	Запали	
двигателя	от	втори	опит,	намали	предпазливо	газта,	докато	моторът	
замърка	и	изтегли	почти	безшумно	тежката	кола	на	улицата.	Не	беше	
сядала	зад	волан	шест	години,	откак	напусна	Франция.

Подкара	неуверено,	на	тласъци	по	стръмни	калдъръмени	улички	към	
бежанския	квартал,	попълзял	по	каменистия	хълм	над	лудницата.	Шосето	
в	ниското	навярно	е	блокирано.	Отмина	последните	бедняшки	къщи	без	да	
пали	фарове,	под	бялата	светлина	на	месеца	налучка	изровени	коловози	на	
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отдавнашен	коларски	път.	Беше	изоставен,	след	като	инженери	проломиха	
скалите	и	трасираха	ново	чакълирано	шосе	по	осморките	край	реката.	

Блокадата	сигурно	беше	заложена	на	Сечената	скала.	За	да	я	заобиколи,	
Спасена	изпълзя	до	ветровитото	било	на	хълма,	давеше	мотора	с	излиш-
на	газ,	дано	не	угасне.	Дълбоките	коловози	тресяха	шасито,	картерът	
заораваше	в	камъни,	но	тя	стискаше	кормилото,	взираше	се	с	подлюте-
ни	очи	в	парцаливи	сенки	на	храсти,	зад	които	се	отваряше	урва,	спусна	
тежката	кола	в	долината	отвъд	Сечената	скала.	И	пое	към	планината,	
където	беше	прикътан	скитът	„Свети	Андрей“.	

Спряха	ги	на	два	пъти,	първият	път	заплашително	груби,	предвкусва-
щи	силата	на	безконтролната	власт	младежи	в	шаечни	клинове,	нахлупили	
войнишки	каски	и	въоръжени	със	стари	манлихери.	Те	будуваха	край	огън,	
накладен	насред	пътя.	И	после	—	възрастен	пъдар	с	войнишка	куртка	и	
потури,	сащисан	какво	да	пази	и	от	кого.	

Спасена	успяваше	да	ги	убеди	с	плачлив,	паникьосан	глас,	без	да	слиза	
от	колата	—	връща	оперирания	си	мъж	от	болница,	човекът	£,	свит	на	
задната	седалка,	е	зле,	не	се	знае	как	ще	ги	огрее	утрото.	Висарион	слу-
шаше	обясненията	£,	завит	до	над	брадата	със	старо	протънено	одеало,	
вонящо	на	грес,	парализираше	го	болнаво	безволие,	друг	има	грижа	да	ре-
шава,	да	действа.	

Призори	бледо	слънце	подпали	върхове	на	буки	високо	в	планината.	
В	 росната	им,	 студена	 сянка	 се	 гушеше	 схлупена	монашеска	 сграда	и	
вкопана	в	земята	църквица	именувана	на	Свети	Андрей.	Двамина	рошоб-
ради	монаси	се	засуетиха	около	негово	преосвещенство,	разтичаха	се	да	
извадят	постилки	и	завивки	за	митрополитската	килия,	да	запалят	огън	
в	магерницата	и	подварят	кози	преснак.	Спасена	прекръсти	Висарион,	
целуна	му	ръка	и	заслиза	припряно	по	стръмната	пътека,	спъваха	я	голи	
корени,	избили	през	тънката	пръст.	Оставила	е	колата	долу,	в	усойното	
дефиле,	след	като	бе	ожулила	дясната	врата	в	каменна	ограда	и	потрошила	
стоп,	паркирайки	на	заден.	Не	бива	да	забележат	опела	тук,	трябва	да	го	
върне	още	днес	в	града,	откъм	Софийския	път.	

Митрополитът,	нейният	Висарион,	ще	изчака	в	скита,	докато	утих-
не	бурята	и	се	разбере	какво	наумява	управата.	За	първи	път	усещаше	
живота	си	осмислен	докрая,	какво,	че	няма	семейство,	не	ще	отгледа	деца	
и	няма	да	се	радва	на	внуци,	беше	рискувала	да	спаси	божия	си	мъж	от	
сляпа	разправа,	беше	надделяла	над	заплахата,	засега.	

.....................	
В	 евангелието	е	 казано,	последните	ще	 станат	първи.	Месец	 след	

като	в	града	влезе	съветска	войска	с	волски	талиги	и	реквизираха	казар-
мите,	 градът	се	напълни	с	вчерашни	селяни.	В	жълтеникавото	здание	
на	полицията	(прекръстена	на	милиция)	и	в	общината	се	разпореждаха	
троснати	небръснати	мъже,	жени	подстригани	 гарсонски,	някогашни	
активисти	на	тесняшката	партия,	довчерашни	шивачи	и	обущари.	Го-
нените	доскоро	шумкари	и	помагачи	се	самоназоваха	партизани	и	ятаци,	
някои	се	бяха	писали	за	такива	дни	преди	смяната	на	властта.	Народен	
съд	през	зимата	осъди	на	смърт	със	задна	дата	кмета	и	командира	на	
полка,	разстреляни	зад	гробищата	в	първата	нощ	след	преврата,	обявен	
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за	въстание.	Нови	плашещи	служби	бяха	разквартирувани	в	конфискува-
ни	търговски	и	адвокатски	къщи	с	остъклени	зимни	градини	и	кулички	с	
люспести	покриви	по	главната	улица.	Занаятчиите	почнаха	да	свалят	
фирми	и	спускат	метални	ролетки,	притискаха	ги	да	се	обединят	добро-
волно	в	трудовопроизводителна	кооперация.	Уволнени	съдии,	съкратените	
адвокати	и	уличени	за	спекула	фабриканти	ставаха	каруцари	и	варджии,	
синовете	и	дъщерите	им	заметоха	следи	към	София.	

Висарион	се	размина	с	произволи	и	отмъщения	в	първите	дни	след	
преврата.	Остана	 години	 време	 като	 въдворен	 в	 скита,	 ежедневните	
нужди	подяждаха	респекта	у	послушниците	към	архиерея,	налагаше	му	
се	да	пали	огнище,	в	сушавия	август	да	носи	с	тежки	бакъри	вода	от	из-
ворче	в	дола	и	да	слуша	шушукане,	че	е	вързан	в	ръцете.	Доносите	срещу	
него	за	съдействие	в	престъпления	на	старата	власт	се	получиха	късно,	
противоречаха	си.	Веднъж	месечно	Спасена	навестяваше	митрополита,	
носеше	му	купонни	вещи,	плат	за	нов	подрасник,	черни	половинки	обувки,	
лекарства.	И	от	новите	вестници.	Посещение	в	скита	£	отнемаше	ден	
от	тъмно	до	тъмно,	частния	транспорт	го	национализираха,	общест-
веният	беше	несигурен.

След	двегодишно	отшелничество	и	по	ходатайство	на	изключен	някога	
съученик	от	Семинарията,	сега	—	кандидат	член	на	Централния	комитет	
на	Партията,	възстановиха	Висарион	в	епархията	му.	Нищо	вече	не	беше	
както	преди.	Секна	държавната	издръжка	за	църквата,	отнеха	манастир-
ските	земи	по	закон	за	национализация	на	едрата	нетрудова	собственост.	
На	черкуването	се	гледаше	като	на	проява	против	властта,	оределите	
молебени	и	водосвети	събираха	немощни	стари	жени,	приходите	от	сват-
би,	кръщенета	и	опела	отъняха	като	синджирче	вода	от	топяща	се	ледена	
висулка.	Някои	практични	енорийски	свещеници	се	разпопиха,	уредиха	си	
играта	с	новата	власт.	Църквата,	духовен	стожер	на	вчерашния	свят,	
беше	се	разклатила	непоправимо,	заради	малки	и	големи	грехове,	един	от	
тях	—	лично	Висарионов.	Покаянието	беше	закъсняло.

Опелът	прашасваше	в	митрополитския	гараж,	гориво	се	отпускаше	
по	наряд,	шофьорът	чичо	Коста	се	парализира	с	дясна	ръка	и	крак.	Седеше	
по	цял	ден	на	стол	пред	гаража	и	жумеше	със	сълзливи	очи	срещу	слънце-
то.	Герга,	останала	без	заплата,	се	назначи	за	готвачка	в	милицията.	В	
заявлението	за	работа	скри,	че	е	работила	за	митрополита,	писа,	че	е	
готвила	в	трапезарията	на	сирашкото	общежитие.	

Веднъж	седмично	Спасена	се	извръщаше	по	навик	да	огледа	глухата	
уличка,	отключваше	обраслата	в	бръшлян	вратичка.	Прекосяваше	запусна-
тия	владишки	двор,	фонтанът	сред	буренясалите	лехи	беше	сух	отдавна,	
буря	пречупи	един	от	кипарисите.	Капчуците	висяха	на	разхлабени	скоби	
от	корнизния	улук,	влага	избиваше	на	петна	по	мазилката,	лющеше	я.	

Открехваше	тежката	врата	на	приземния	етаж,	ослушваше	се	от-
ново.	Дочена	манта,	окачена	на	рогатата	закачалка,	сега	облича	преста-
рялата	сестра	Евлампия.	Тя	идва	два	пъти	седмично	от	метоха,	да	се	
погрижи,	охкайки,	за	прехраната	и	бельото	на	митрополита.	Монахинята	
си	е	тръгнала,	макар	че	какво	ли	значение	вече	има	това.	Изкачваше	стъл-
бата,	килимената	пътека	е	смъкната,	лекьосана	и	тук-там	проядена	от	
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молци.	Пламъкът	в	кандилната	чашка	под	иконата	на	Богородица	мъжди	
немощно,	фитилът	иска	смяна,	кипарисовият	кръст	виси	накриво	върху	
опушената	до	черно	стена.	Спасена	тръгваше	по	хамбарестия	коридор,	
посягаше	в	сумрака	и	напипваше	дръжката	на	вратата.

Измършавелият,	сякаш	смален	Висарион,	в	бял	подрасник,	с	посивяла	
коса	и	брада,	я	чакаше,	изправен	с	гръб	към	вратата	и	лице	към	прозо-
реца.	Зад	високите	стъкла	вечерта	се	утаяваше	в	двора-кладенец	между	
слепите	калкани	на	околните	къщи.	Тя	целуваше	почтително	опакото	
на	дланта	му,	после	двамата	сядаха	на	ръба	на	широкото	легло,	рамо	до	
рамо,	държаха	ръцете	си	и	споделяха	шепнешком	дневните	новини,	макар	
че	нямаше	кой	да	подслушва.

Младата	монахиня	от	женския	метох,	куцата	Лукерия,	е	хвърлила	
расото,	подмамили	са	я	от	властта,	ще	я	пращат	да	учи	за	фелдшерка.	
Остават	три	 възрастни,	 болнави	 сестри,	метох	 ли	 да	 обгрижват,	 за	
тях	ли	да	береш	грижи.	Висарион	се	бои,	както	е	тръгнало,	камбаната	в	
метоха	ще	млъкне	след	година	—	друга.	

Спасена	 го	 прекъсва,	 от	 общината	 са	 я	 предупредили,	трябва	 да	
затвори	магазинчето	си	и	да	влезе	с	инвентара	и	стоката	в	трудово-
производителната	кооперация	„Напредък“.	Старият	господин	Ахтимов	
от	шапкарския	магазин	бивш	„Лайпциг“	спуснал	ролетки	още	миналата	
седмица.	

Висарион	сякаш	не	я	чуваше,	следеше	собствените	си	тревоги.	От	
милицията	са	хвърлили	око	на	църковното	сиропиталище,	на	три	етажа	
е,	с	парно	и	гараж,	в	града	ще	се	открива	средно	милиционерско	училище.	
Ходил	е	два	пъти	до	София,	да	търси	помощ	от	патриарха,	да	запазят	
имота.	

Спасена	го	утешаваше,	Висарион	да	кротува,	щом	не	са	хвърлили	още	
око	на	митрополитската	сграда.	Общинската	квартирна	комисия	напра-
вила	оглед	и	предупредили	Спасена,	в	излишната	стая	на	родителите	£	
ще	настанят	за	квартиранти	милиционерско	семейство	с	малко	дете.	
Всички	унижения,	които	е	предчувствала,	идват	едно	след	друго.	Но	нали	
Бог	е	дал	униженията,	страданието,	за	да	изпитва	вярата?	Надявай	се,	
че	е	така,	докато	изпитните	не	се	стоварят	на	гърба	ти.

Висарион	 ставаше	 от	 леглото,	 крачеше	назад-напред	 из	 стаята,	
прекъсваше	я.	Свещеникът	от	горнокрайската	църква	е	наклеветен,	че	
приказвал	против	властта,	 смъкнали	 го	 след	проповед	от	амвона	и	 го	
отвели	в	околийското,	оттам	—	шушука	се,	на	лагер	в	Белене,	на	Дунава.	
Попадията	остава	без	доход,	с	две	породени	деца	и	това	ли	е	изпитание	
на	вярата?

Телесно	престанаха	да	общуват	окончателно,	след	като	Висарион	се	
върна	от	отшелничество	в	скита.	Бяха	опитали	и	унизителна	несполука	
обезсърчи	митрополита,	накараха	го	да	се	бои	инстинктивно	от	тялото	
£,	от	своето.	Може	би	туй	беше	поредно	наказание	заради	прекрачения	
обет.	Но	продължаваха	да	крият	срещите	си,	потайността	пазеше	час-
тица	от	миналото,	което	бе	само	тяхно	и	бе	си	отишло	безвъзвратно.

Притесненията,	 които	тревожеха	 хората	и	 разбишкаха	живота	
в	 града,	 обръщаха	Висарион	 все	повече	 към	Божият	свят.	Той	 е	 вечен,	



  Банко П. Банков  47

толкова	самодръжци	са	оспорвали	истините,	изречени	от	създателя,	и	
къде	са	те?	За	архимандрит	е	греховно	да	се	нагажда,	да	се	приспособява	
към	съблазни	на	новия	строй.	Да	се	преструва	срещу	мизерна	държавна	
субсидия,	че	не	чува	унизителни	атеистични	закани,	да	го	разкарват	по	
сбирки	на	докарани	под	строй	викачи	за	мир,	да	го	снимат	под	лозунги,	
прокламиращи	вечни	дружби	и	користни	вярности.	

С	годините	на	новите	силни	на	деня	почна	да	се	услаждат	флирт	с	
църквата,	лъскавината	на	ритуала,	пикантерията	на	слухове	за	осъди-
телни	монашески	практики.	Висарион	водеше	собствена	мълчалива	война	с	
режима.	Излизаше	все	по-рядко	от	митрополията,	служеше	само	на	Коледа	
и	Великден.	Отместваше	настрана	вестниците	и	не	слушаше	радио,	от-
каза	да	му	инсталират	телевизионен	приемник.	Молитвеното	общуване	
с	Бог	му	е	достатъчно.	И	със	Спасена.	Тя	беше	неговия	човешки	грях,	с	
който	щеше	да	се	яви	смирен	един	ден	пред	вратите	на	чистилището.	
Заизглежда	по-стар	от	годините	си,	боледуваше	често,	не	му	се	услаждаше	
ни	разядка,	ни	ядене,	колкото	и	да	се	стараеше	дрогеристката.	Топеше	се	
като	свещ.	Кандидатите	да	наследят	епархията	подпитваха	дискретно	
Спасена	за	здравето	му.	Тя	отминаваше	нетърпението	им,	представено	
като	загриженост,	с	презрително	мълчание.	

Висарион	издъхна	в	ръцете	£,	шепнейки	с	помътен	разсъдък	„мамо,	
мамо“.	Изми	грижливо	някога	вълнувалото	я,	сега	спаружено	тяло,	успя	
сама	да	му	навлече	чисти	долни	дрехи	и	подрасник.	Сега	вече	можеше	да	
извести	официално	властта	и	готовите	да	се	опечалят	лицемерно	пре-
тенденти	за	поста	и	ранга	му.	

.....................	
Години	след	смъртта	на	Висарион,	висока	старица	с	рядка	жълтени-

кавопобеляла	коса	куцука	по	асфалтирана	алея	в	градската	градина.	Тя	се	
опира	на	бастун,	отпуска	се	предпазливо	на	скамейка	срещу	търговската	
улица,	на	която	някога	е	имало	парфюмерия,	шапкарски	магазин	„Лайпциг“	
и	колбасарница	„Бошнаците“.	Улицата	отдавна	я	няма,	на	мястото	£	се	
шири	мраморен	площад	с	паметник	на	поет-партизанин.	Зад	гърба	£	мла-
дите	шушукат	чуто	от	майки	и	баби:	„била	е	любовница	на	владиката“.	

Старата	жена	с	изумително	изправена	стойка	и	хлътнали	очи	носи	
мълвата	със	себе	си,	като	благородническа	титла.	
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Стоян Бойчев

ТРИАНГУЛАЧНИ ТОЧКИ 
Новела

1. 
Привличаха	ни	появилите	се	по	върховете	пирамиди.
Старците,	 които	помнеха	Руско-турската	 освободителна	 война,	

казваха,	 че	 още	тогава	 руски	 солдати	издигнали	тук-там	 ей	такива	
пирамиди,	но	 били	по-нарядко.	Били	изгнили	и	 съборени	от	ветровете.	
Едва	ли	човек	може	да	посегне	—	законът	ги	закриля	като	държавна	соб-
ственост.	И	ето	сега:	военните	възстановяват	т	р	и	а	н	г	у	л	а	ч	н	и	т	е	
точки	и	опресняват	топографските	карти.	Войниците	мълчат	—	военна	
тайна	—	но	старците,	служили	в	Шуменския	крепостен	батальон,	знаят,	
че	всяка	карта	е	от	ей	такива	точки	—	върхове,	а	край	тях	всичко	друго:	
реки,	пътища,	села,	гори,	че	и	отделно	дърво	някакво.	И	всичко	свързано	
с	хоризонтали	—	по-нагъсто	или	по-нарядко	положени.

Командата	не	бе	голяма:	петнайсетина	войника,	един	поручик,	три	
катъра	със	самари	и	един	кон.	Настаниха	се	в	училището.	В	долния	край	
на	двора	струпаха	навес,	от	букова	шума	—	там	връзваха	катърите	и	
коня.	Излизаха	всяка	сутрин	на	ранина,	повели	катърите,	натоварени	
с	инструменти,	угудени	в	дървени	ковчежета,	триноги,	маса	с	мета-
лически	крака,	които	се	сгъваха;	понякога	качваха	на	самарите	торби	
цимент	и	 пясък...	 Стигнат	до	 върха,	 разтварят	масата	и	 пишат	и	
чертаят	по	цял	ден...

По	всички	що-годе	високи	върхове	се	появиха	пирамиди	—	твърде	обик-
новени	съоръжения	от	дъбови	или	букови	мертеци,	тук	наблизо	отсечени	и	
одялани,	увенчани	на	върха	с	двойна	кръстачка	—	откъдето	и	да	погледнеш	
пирамидата,	все	кръст	ще	видиш.	А	долу,	в	центъра:	заоблена	могилка	от	
бетон,	метална	пъпка,	две	три	букви	и	няколко	цифри.

Бяхме	трима.	Имахме	в	торбичките	хляб	и	сирене,	отделно	кратунка	
с	вода,	запасана	с	каишче	и	по	една	пърлена	дрянова	тояга.	Случи	се	ясен	
и	топъл	ден.	Бяхме	възнаградени	със	спомен,	който	пренесохме	през	целия	
си	живот...	Изкачихме	се	при	пирамидата	преди	пладне	—	в	оня	час,	когато	
земята	току-що	се	е	освободила	и	от	последната	мъгла	долу	в	поречията;	
погледът	стига	до	далечни,	смътни	предели,	там,	където	бърда	и	рътли-
ни	стихват	и	започва	неясна	бледозелена	низина.	Бяхме	чували,	че	оттук	
при	хубаво	време	се	вижда	Дунава	и	когато	под	трепналата	омара	като	
мираж	проблесна	сребърна	ивица	—	изчезне	и	пак	се	появи	—	разбрахме,	че	
сме	видели	великата	река,	там,	където	в	нея	се	влива	Янтра.	Беше	еуфо-
рия.	Дълго,	ненаситно	крещяхме,	прегръщахме	се,	хвърляхме	шапките	си	
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нагоре,	идеше	ни	да	литнем	над	пропастта	под	краката	ни.	Зад	нас	беше	
Стара	планина	и	ни	се	струваше,	че	виждаме	половин	България...

Като	се	връщам	по	пътя,	който	съм	минал,	все	ми	се	струва,	че	е	
останала	след	мен	неясна	диря,	объркана,	че	всичко	след	мен	е	неясно	и	
разхвърляно,	и	макар	че	човек	никога	не	може	да	сложи	в	ред	туй,	което	е	
било,	блазни	се	от	мисълта	за	някакъв	порядък.	А	какъв?...	Работата	не	
е	в	подреждането,	а	в	установяването,	в	припомнянето,	в	осмислянето,	
ако	щете.	И	като	се	връща	човек	в	Миналото	и	си	припомня,	този	или	
онзи	случай	—	по-важен	или	по-малко	важен	—	отбелязва	триангулачните	
точки,	котите,	на	своя	живот.	Опитвам	се	тъкмо	това	да	върша	—	да	
сложа	някоя	и	друга	опорна	точка	в	спомените	си.

2.
Към	спомените,	които	не	мога	да	отделя	от	съня,	спада	и	пренася-

нето	ни	от	Старата	къща	в	Новата	къща.
В	старата	къща	помня	няколко	случки,	които,	като	си	мисля	сега,	

виждам,	че	не	са	най-важните	в	живота	ми	от	онова	време;	паметта	ги	е	
съхранила	и	подреждала	по	някакви	свои	независими	от	съществуванието	
ми	правила.	От	тези	случки,	които	аз	вече	съм	разказвал	или	се	каня	да	
разкажа,	прави	изключение	това	наистина	важно	и	незаличимо	събитие	
—	пренасяне	на	семейството	в	нова	къща.	Знам	от	по-сетнешни	спомени	
и	разкази	на	родителите	ми,	че	за	една	година	баща	ми	купил	място	на	
края	на	селото,	отвъд	новия	мост,	който	продължавали	да	строят	мест-
ни	майстори.	Да	набави	камъни,	дървен	материал	като	дялани	дъбови	
и	букови	греди,	и	оная	дълга	и	дебела	мешова	греда,	носеща	целия	горен	
кат	на	къщата,	наречена	кюприя	(мост),	отсечена	и	докарана	тук,	чак	
от	Радковската	усойна.	Течала	1931	година.	През	тази	трескава	година	
баща	ми	трябвало	да	работи	мъжки,	да	не	изпуща	чука	от	ръка,	та	дано	
струпа	пари	и	да	 завърши	следващото	лято	къщата.	Сигурно	е	имало	
много	вълнения,	много	приказки,	кризата	се	усещала	вече	и	в	България,	
но	аз	нищо	не	помня.	Помня	само	един	летен	ден,	ливади	наоколо	и	слън-
це,	слънце...	много	слънце.	Ходя	бос	по	остри	камъни,	и	май	че	се	порязах	
и	където	стъпя	—	кървава	следа	остава.	Сигурно	са	работели	майстори	
каменоделци,	зидали	са	основите	на	къщата...

А	самото	пренасяне	в	новата	къща	помня	с	подробности,	за	които	
не	мога	да	твърдя	със	сигурност,че	са	се	случили.

Долу	спря	биволска	кола	с	ритли.	Стопанинът	на	колата	един	дреб-
ничък	и	подвижен	балканджия	горе	от	Дишкола,	изжегли	добичетата	си	и	
им	хвърли	пласт	сено.	Ние	със	сестра	ми	се	мотаехме	в	краката	на	въз-
растните	и	често	ни	гълчаха:	стойте	настрани!...	Баща	ми	намина,	без	да	
хвърля	кожената	престилка	—	имал	някаква	неотложна	работа	и	остави		
к	а	л	ф	а	т	а,	едно	доста	мургаво	момче,	тракийче	от	Гурково.	С	този	
татков	помощник	бяхме	приятели.	Имаше	кавал	с	кокалени	накрайници	и	
често	свиреше.	Ах,	какви	ниски,	плътни	като	асфалт	тонове	изтръгваше	
нашият	бат	Райчо	от	своя	кавал!	Как	дишаше,	въздъхваше	и	страдаше	
този	тъй	простичък	и	безхитростен	инструмент	в	ръцете	на	добрия	
майстор.	Щом	дойде	бат	Райчо	всичко	тръгна	по-бързо.	А	и	покъщнината	
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на	едно	младо	семейство,	каквото	са	били	родителите	ни	по	него	време,	
не	ще	да	е	била	кой	знае	колко.	Биволите	отдавна	бяха	прибрали	сенцето	
и	гледаха	суетнята	на	людете	с	големи	и	влажни	очи,	потопени	в	неясна,	
почти	скръбна	тъма.	От	мухите	се	бранеха	със	сумтене	и	ненадейни,	
мрачни	движения,	които	навяваха	страх.	Стоях	на	безопасно	разстояние,	
но	добре	се	виждах	в	пъстрото	биволско	око.	Биволът	беше	сакърест	—	
имаше	бяло	петно	в	окото;	другият	беше	с	нормални	очи	и	бавно,	с	наслада	
преживяше	—	от	устата	му	течаха	лиги.	От	добичетата	идеше	трайна,	
неясна	миризма,	която	и	сега	не	мога	да	определя,	макар	че	дълго	ми	се	
наложи	да	общувам	с	тези	работливи,	кротки,	мрачно	силни,	но	и	отмъс-
тителни	животни.	Добре	си	спомням,	че	докато	стоях	край	биволите	и	
ги	изучавах	с	детски	интерес,	нещо	ме	удари	в	лицето	и	аз	едва	не	паднах	
на	земята.	Сакърестият	беше	ме	зашлевил,	с	мокра	от	пикоч	опашка.	И	
друг	път	щях	да	изпитвам	това	чувство:	нещо	става,	нещо	се	променя	
и	ето	че	в	гърдите	ти	се	надига	радостен	звън	—	леко	ти	е,	и	когато	си	
готов	да	литнеш,	ще	те	зашлеви	мокра	биволска	опашка	в	лицето...

Оживена	и	възбудена	през	целия	ден,	с	паднала	забрадка	на	рамене-
те,	майка	ми	ме	извика	от	чардака.	Каза	ми	да	си	прибера	играчката,	
единствената,	с	която	разполагах.	Беше	ç â ú í ê à	кутийка,	която	се	
отваряше	и	затваряше	с	щракане	на	капака.	От	вътрешната	страна	
беше	нарисувана	с	бяла	боя	брезова	горичка.	И	до	днес	помня	тази	измис-
лена,	но	хубава	брезова	горичка,	която	растеше	на	полегат	склон,	а	зад	
нея,	очертани	с	по	една	линия	—	далечни	върхове.	Горичката	като	че	ли	
беше	покрита	със	скреж,	и,	нека	си	призная,	изстъргах	едно	дръвче	с	вър-
ха	на	ножче.	Нищо:	миризлив	бакелит.	Тази	кутийка	—	табакера	за	рязан	
тютюн,	била	донесена	от	много	далеч,	от	Букурещ	—	подарък	на	дяда	ми	
Добря,	но	щом	старецът	престанал	да	пуши	—	дал	ми	я	да	си	играя.	В	та-
бакерата	обикновено	стояха	десетина	зърна	боб,	които	издаваха	странен	
звук,	щом	се	разклатят...	Горницата	беше	празна,	пуста,	с	разхвърляни	
по	пода	парцали	и	разни	непотребни	вещи.	Порази	ме	студът,	който	хлуе	
от	четиритях	ъгли.	Трудно	можех	да	си	представя,	че	точно	тук,	между	
тези	стени,	под	този	нисък	гредоред,	бяха	минали	всичките	ми	дни	и	нощи.	
Видях	своята	играчка,	забравена	в	суматохата,	стъпкана,	ритната	на	
една	страна,	за	да	не	спъне	някого;	наведох	се,	взех	я	в	ръка	и	тутакси	ня-
кой	пак	ме	зашлеви	направо	в	лицето.	Играчката	беше	строшена.	Писнах.	
А	сетне,	сгълчан,	дълго	хълцах	и	гърлото	ми	се	стягаше	от	мъчителни	
спазми...	Много	жилища	щях	да	напущам	в	своя	живот	и	винаги	щеше	да	
ме	спохожда	прашната	тишина	на	осиротялата	горница	и	глъхнещите	
стъпки	вън	по	стълбите...

Ала	на	този	 свят	не	 всичко	 е	мрачно	и	 ето	че	 голямата	биволска	
кола,	натоварена	догоре	с	покъщнината	ни,	заскърца	по	каменистия	път,	
който	води	надолу	към	коритото	на	реката;	трябва	да	върви	по	високия	
бряг,	да	газим	на	два	пъти	намалялата	вода	и	чак	тогава	да	се	изкачим	
по	стръмен	склон	до	новата	ни	къща	—	сама-самичка	накрая	на	селото.	
Големият	—	Ц	а	р	с	к	и	я	—	път	все	още	не	е	отворен.	Довършваха	моста	
—	бял	и	недостижимо	висок	—	прехвърлил	двата	си	свода	между	нашето	
ново	гнездо	и	селото	отвъд	реката.
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Високи	и	светли	стаи,	но	и	те	пусти	—	бяха	две	и	едно	преддверие.	Гор-
ният	кат	на	къщата	не	беше	довършен	и	остана	тъй	още	няколко	години	
—	да	събира	ветровете,	както	казваше	майка	ни.	Ала	тази	пустота	бавно	
и	сигурно	се	населяваше	и	до	вечерта	се	настани	оная	сигурност	и	домаш-
ният	уют,	който	сякаш	бяхме	вкупом	пренесли	от	старата	къща.	Вярно,	
тук	имаше	повече	въздух,	повече	простор	и	светлина,	но	вещите,	с	които	
бяхме	пораснали	и	заемаха	сега	пространството	край	нас,	бяха	старите,	
тук-таме	със	следи	от	моята	ръка	—	чертичка	някаква,	рязка	с	ножче...

3.
А	дали	това	се	е	случило	тази	първа	вечер	или	е	било	по-сетне	—	не	зная	

със	сигурност,	но	ще	да	е	било	в	тези	първи	дни,	защото	на	прозорците	ни	
все	още	нямаше	пердета.	Събудих	се	изведнъж.	Може	би	съм	сънувал	лош	
сън?...	Сърцето	ми	тупаше	в	гърлото.	Всички	спяха.	Чувах	равното	хър-
кане	на	баща	си.	Навън	беше	светло	като	ден.	Откъм	реката	достигаше	
врявата	на	жабешкия	хор.	Станах.	Приближих	до	прозореца	и	се	хванах	за	
железните	пръчки,	които	бяха	студени	—	студ	потече	към	сърцето	ми...

Стоя	онемял.	Навън	е	ясно,	точно,	неотразимо	чисто:	блестящи	се-
дефени	пътеки	водят	към	потайни	далечини,	там,	в	пазвите	на	Балкана,	
се	утаява	млечнобяла,	почти	прозрачна	мъгла;	от	сенките	на	дърветата	
—	тъмни,	изрязани	сякаш	с	ножица	—	повява	хлад.	И	всичко	е	застинало,	
бездиханно...

Боже,	каква	звънка,	чиста,	прозрачна,	самота!
Тогава	видях	пълноликата	луна,	въззела	се	над	главата	ми,	достигна-

ла	неравния	ръб	на	стряхата...	И	звънна	песен	—	надигна	ме,	люшна	ме	и	
ми	беше	неизмеримо	хубаво	да	се	нося	на	тези	безшумни,	леки	и	сигурни	
криле.	И	щом	понечих	да	пропадна	в	светлата	бездна	под	мене,	и	дъхът	
ми	спираше,	крилете	пак	ме	подемаха	и	в	ушите	ми	зазвъняваше	отново	
песента...

Лунните	нощи	станаха	моята	голяма	тайна	и	аз	почти	всяка	вечер	си	
лягах	с	надежда,	че	нощес	пак	ще	се	събудя	и	ще	литна	към	сините	пазви	
на	планината,	дълго	ще	се	рея	на	леки	и	безшумни	криле,	ще	слушам	звън-
ка,	неизтощима,	мъчително	сладка	песен...	И	до	днес,	след	толкова	много	
години,	неволно	си	спомням	тази	детска	тайна	и	се	хващам	в	желание	да	
се	върна	пак	там,	да	литна,	и	може	би	това	става	насън,	и	то	сигурно	
е	в	ония	нощи,	когато	сутрин	се	будя	със	светло	чувство,	че	е	станало	
нещо	хубаво	и	добро,	а	ето	че	аз	не	мога	да	си	спомня,	както	обикновено	
забравяме	хубавия	сън,	ще	си	спомня	сетне,	озарен	от	светъл	миг...

4.
Някъде	написах,	че	ми	е	трудно	да	преценя	кое	преобладава	в	споме-

ните	ми	—	доброто	или	лошото.	Тук	ще	добавя:	всичко	така	е	смесено,	че	
не	мога	да	отделя	едното	от	другото.	И	макар	че	спомените	ми	са	раз-
покъсани	и	едва	ли	това,	което	разказвам,	се	е	случило	точно	в	този	ден,	
който	посочвам	сега,	не	смятам,	че	те	не	са	породени	от	случки,	останали	
в	съзнанието	ми	веднъж	завинаги.
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Баща	ми	е	станал.	Кашля,	облича	се	в	тъмното.	Излиза	навън	и	внася	
втвърдени	от	студ	обуща	—	с	дебели	подметки,	наковани	с	цинти.	Знам	
какво	ще	направи:	разравя	покритата	с	пепел	жарава	и	хванал	с	гола	ръка	
жив	въглен,	тутакси	го	хвърля	в	обувката	и	започва	да	я	навежда	назад	и	
напред,	настрани,	докато	се	позатопли;	сетне	прехвърли	въглена	в	дру-
гата	обувка.	След	минута	чувам	стъпките	му	под	прозореца	—	звънки,	
скриптящи...	Топлото	легло	ме	унася,	но	аз	ще	дочакам	буден	първите	
удари	на	татковия	чук	—	пъргави	и	скокливи,	а	след	тях	—	два	тежки	удара...

Оттатък	чувам	и	стъпките	на	мама,	сянката	£	виждам	през	мал-
кото	прозорче,	която	шари	по	опушения	дъсчен	таван.	Ясна	е	работата:	
току-що	е	извадила	от	пещта	опечената	тиква	—	две	потъмнели,	леко	
загорели	половинки,	разкривени,	дъхави.	Напълно	се	разсънвам.	Изгарям	
от	желание	да	кажа	на	сестра	си	какво	ни	чака,	посягам	да	я	дръпна	за	
косата,	но	тя	не	иска	да	слуша,	завива	се	презглава.

А	прозорците	са	заскрежени	и	бавно	просветляват:	Разсъмва	се.	Чак	
сега	може	да	се	види	какъв	чуден	свят	е	нарисувал	лютият	мраз	върху	
стъклото:	уведени,	наслагани	един	въз	друг	листи	на	някакво	неземно,	
почти	фантастично	растение,	избуяло	 само	 за	 една	нощ;	ако	дълго	 се	
взреш,	ще	различиш	там	някъде,	зад	листите	на	тази	чудна	папрат,	още	
един	свят,	далечен	и	умален,	 където	искаш	да	 съзреш	живо	 същество,	
следа	някаква,	ала	не,	нищо	не	може	да	се	долови	—	звънък,	едва	поруме-
нял	мраз,	крехък...	Само	да	докоснеш	стъклото	с	пръст	и	на	перваза	се	
оронва	ситен	скреж,	а	ако	духнеш	—	гората	бавно	изтлява,	топи	се.	И	тя	
ще	се	стопи	напълно	след	час,	ако	огрее	слънце	или	мама	напали	с	дъбови	
цепеници	огъня.	Ала	сега	е	рано.	И	макар	че	гората	руменее,	попила	сякаш	
пъстрата	светлина,	която	се	надига	откъм	Патерка,	зад	замрежения	със	
скреж	прозорец	нищо	не	се	вижда,	но	се	долавя	как	всичко	просветлява	и	
се	налива	със	здравия	сок	на	деня...

На	прага	те	 стъписва	 корава	 глътка	 въздух	 —	 дробовете	 бавно	и	
мъчително	свикват	с	ледената	струя;	ноздрите	треперят...	И	ето	че	
изведнъж	те	обзема	неземна	лекота	и	виждаш	в	сини	небеса,	изписани	
като	с	пастелни	боички,	ивички	дим	от	комините,	толкова	нежни,че	ти	
се	струват	недействителни,	ако	не	е	дъхът	на	обгорял,	церов	дънер;	и	по-
нататък	—	сведената	от	кит	и	скреж	истинска	гора,	бяла,	бяла,	та	синя,	
но	ето	че	и	тя	поруменява,	плисната	от	полегатите	лъчи	на	слънцето,	
заблестява	със	златото	си.

Зъбати	лъчи,	студени...	ала	не,	след	час	само	скрежът	започва	да	се	
топи	и	рони,	а	по	припеците,	голи	и	позатоплени,	се	дига	лека	пара...

5.
От	всяка	къща	към	реката	води	пътека.
Там,	където	има	ограда,	може	да	се	види	малка	порта,	скована	от	

летви	или	изплетена	като	 леса	 от	лескови	пръти.	Реката	пои	нашия	
човек	—	него	и	добитъка	му;	полива	в	засуха	неизменната	градина,	разко-
пана	на	самия	бряг,	която	може	да	бъде	голяма	колкото	едно	магаре	да	
се	отъркаля,	често	заливана	и	извличана	от	придошлата	вода.	А	наблизо,	
в	синия	Син	вир,	наистина	спи	в	дълбок	подмол	големият	клен;	над	вира,	
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по	каменистия	бързей	играе	черна	балканска	мрена,	че	и	кротуша,	че	и	
змиорка,	която	се	завира	в	ситния,	пречистен	от	струята	пясък...

Реката	награждава	само	упоритите,	тези,	които	всяка	вечер	зареж-
дат	кошовете,	 изплетени	от	ракита	и	повет,	 с	най-предпочитаната	
стръв:	хлебец	и	сиренце,	че	и	конопено	семе,	счукано	на	камък,	че	и	слън-
чогледово	кюспе,	че	и	лучец,	че	и	огранена	сланина	—	да,	ще	слезе	нашият	
човек	в	късна	доба,	ще	мине	тихо	и	незабелязано	по	своята	си	пътека	към	
реката,	ще	открехне	портичката,	но	тъй,	че	да	не	скърца,	ще	се	огледа,	
сетне	ще	се	наведе	и	ще	опрета	крачоли,	ще	нагази	и	все	по	плиткото,	по	
песъчливия	бряг	към	познатия	вир,	където	спи	големият	клен	и	по	бър-
зея	играе	мустаката	черна	мрена	—	чак	там	ще	се	спре,	ще	прецени	къде	
е	най-добре	да	заложи	коша,	ще	нагази	надълбоко,	та	ще	намокри	кълки	
чак	до	чатала	и	като	държи	здраво	връвта	—	ще	метне	с	две	ръце	—	глух	
плясък,	раздвижени	концентрични	кръгове,	шепот	по	брега	и	в	подмолите:	
„Хайде	да	е	наслука!...“

Добрата	река	поема	мълчаливо	и	боклуците	на	селото	—	кое	строшена	
керемида,	кое	счупена	стъкленица,	кое	пробита	тенджера	—	и	всичко	много	
грижливо	почиства	и	изтрива,	през	хиляда	камъчета	го	прекарва,	с	един	
милион	песъчинки	го	излъсква,	за	да	бъде	водицата	чиста	в	началото	на	
следващото	село.

Сега	е	зима,	дебел	лед	е	сковал	реката.	И	само	по	големия	бързей,	при	
едрите	камъни,	все	още	бълбука	и	мята	грива	дебела	вода,	а	Синия	вир,	
стегнат	в	ледена	прегръдка,	хълца.	От	всяка	къща	към	реката	води	добре	
утъпкана	пъртина.	А	там,	до	самия	бряг	—	тъмна	дупка	в	леда,	често	за-
ливана,	със	заоблени	ръбове,	от	която	дими	пара.	Ледът	е	дебел	цяла	педя,	
но	жените	се	боят	и	със	страх	стъпват	върху	излъсканата	повърхност,	
а	още	повече	се	боят	да	надникнат	долу,	където	бърза	бистра,	едва-едва	
позеленяла	вода,	но	надмогват	себе	си,	навеждат	се	и	гребват,	изнасят	
на	повърхността	свеж,	тръпен	хлад...

Отгоре	 се	 задават	шейни	—	 десетина	 впряга,	 а	може	 би	и	повече.	
Оживлението	пред	дядовата-дончова	кръчма	наедрява,	надига	се	врява,	
от	която	нищо	не	може	да	се	долови.	Едно	е	ясно:	предстои	някаква	обща	
работа.	Общите	дела	така	се	вършат	и	днес	—	с	много	шум	и	безброй	
приказки.	Ала	 врявата	не	 се	 задържа	дълго	пред	кръчмата	—	шейните	
и	мъжете,	с	брадви	и	джаги,	като	че	ли	са	тръгнали	в	гората	за	дърва,	
слизат	при	Синия	вир.	Мъглата	току-що	се	е	дигнала	и	върбите	свеждат	
клони,	натежали	от	скреж.	Як	студ:	край	главите	на	хората	и	добитъка	
—	облачета	пара,	космите	по	муцуните	на	биволите	и	конете	са	хванали	
скреж,	скреж	е	полепнал	по	мустаците	на	мъжете,	че	и	по	яките	и	калпа-
ците	им;	въздухът	е	сух,	звънък,	режещ.	Една	врана	прелита	над	главите	
на	хората	и	е	чудно	как	не	пада	премръзнала,	как	лети	в	ледения	въздух.

Щом	удариха	първите	брадви	и	под	остриетата	им	блеснаха	фонтани	
от	ледени	искри,	а	малко	по-нагоре	изхърха	по	камък	джага,	стана	ясно	
—	дядо	Дончо	ще	зарежда	с	лед	ледницата	си.	Тя	е	дълбока	яма,	иззидана	с	
камъни,	покрита	с	плоча	и	само	с	един	малък	прозорец,	през	който	може	и	
да	се	влиза;	изкопана	е	в	най-сенчестата	част	на	Усойната,	където	слън-
цето	рядко	достига.	Редят	пласт	лед	—	пласт	слама,	пласт	лед	—	пласт	
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слама...	та	да	има	цяло	лято	студени	напитки	в	кръчмата.	В	ония	години	
нямаше	хладилници	и	бучка	лед	беше	доста	ценна.

Вярно,	през	август	ледът	биваше	шуплест	и	покрит	с	влажна	и	по-
черняла	слама,	но	под	нея	можеше	да	се	види	и	твърда,	блестяща	като	
стъкло	сърцевина,	сякаш	по	чудо	съхранена	през	летните	горещини	на	
дъното	на	ямата...

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
А	доктор	Недевски	дохожда	при	болните	с	кон.
Бях	т	у	к,	не	летях	над	Гарванските	скали	с	крила	от	лугачка,	при-

вързани	с	ремъчки	на	мишниците	ми,	та	го	чух	как	метна	поводите	на	
стобора,	как	конят	му	шиба	ожесточено	с	опашка,	а	майка	ми	пропъжда	
кучето	да	не	лае	и	набързо	казва,	че	лежа	от	два	дни	и	не	съм	на	себе	си,	
бълнувам,	че	изгарям...

Доктор	Недевски	е	руски	възпитаник,	това	го	казва	сам	той,	когато	
е	пийнал	и	очите	му	потънат	във	влага.	Спомени.	Учил	е	в	семинария	в	
Чернигов,	а	след	туй	е	завършил	Московската	медицинска	академия.	Бил	
е	и	уезден	лекар	в	болшевишко	време	до	1922	година.	Употребява	и	руски	
думи.	„Какъв,	е	този	зъл		с à á à ê	—	казва	на	майка	ми,	—	нека	си	лае,	това	
му	е	работата...“

Ръцете	му,	посред	лято,	са	студени.
„Я	да	го	видя	тоз		ï à ð е í,	туй	хубаво	магаренце...	Я	зяпай,	да	видя	

какви	гущери	си	ял...“
И	дълго	си	говориха	сетне	с	мама,	но	аз	или	не	съм	ги	чул,	или	не	съм	

запомнил	приказките	им;	помня	само,	че	стана	дума	за	лед	—	с	лед	да	ме	
наложат,	в	торбичка.	Мама	каза,	че	може	да	се	намери,	лед	има	още	в	
дядовата-дончова	ледница.

Потръпнах.
Спомних	си	мразовития	ден,	когато	режеха	с	брадви	и	триони	лед,	а	

после	го	мъкнеха	с	шейни	към	Усойната,	за	да	редят	ред	след	ред	тръпнещ	
студ...	И	пак	литнах	от	Гарванските	скали	над	шеметна	пропаст	—	про-
падах,	и	се	дигах,	пропадах	и	се	дигах...

6.
И	всичко	е	меко,	малко	влажно,	податливо.	Стъпиш	ли	встрани	от	пър-

тината,	целецът	под	краката	ти	се	сляга	с	меко	хрупкане.	Тихо	е	—	ни	полъх,	
ни	ветрец.	От	ниското	оловносиво	небе	се	сипе	пухкав	сняг;	наближат	ли	
земята,	снежинките	сякаш	се	стъписват	за	няколко	секунди,	ала	разбрали,	
че	няма	нищо	опасно,	кротко	лягат	върху	чистия	целец	—	една	след	друга,	
една	въз	друга...	Върху	оградите	и	плетищата,	върху	покривите	и	опушени-
те	комини,	по	клоните	на	дърветата	—	там,	където	може	да	се	види	как	се	
увеличава	снежната	покривка	—	дебелината	на	снега	расте	с	всяка	минута,	
но	не	толкова	бързо,	колкото	ни	се	иска;	ще	изпука	уведен	доземи	клон,	ще	
тръпне	прекършен,	ще	се	изправи,	оронил	всичкия	кит	от	млада	сливка;	ще	
долети	сврака	в	клоните	на	ябълката,	мокра,	с	натежали	криле,	и	когато	
литне	отново,	разлюляла	вейка,	дълго	ще	се	рони	сняг	след	нея	—	бял	водопад	
ще	облее	дървото	и	когато	движението	престане	—	клоните	ще	се	изправят	
черни	и	траурно	печални	на	фона	на	тази	безкрайна	белота.
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Денят	е	равен	—	без	сутрин	и	вечер.	Има	изгрев	и	залез.	Слънцето	през	
целия	ден	някъде	пече,	пилее	щедра,	ослепителна	светлина,	ала	тук,	под	
сиви	небеса,	е	все	тази	мека,	уморена	светлина,	която	извира	неизвестно	
къде	и	се	задържа	постоянна	през	целия	ден.	В	такъв	ден	нивята	спят,	
тихо	и	кротко	лежи	в	топли	скути	младият	кълн;	и	гората	спи,	все	още	
неразвила	пъпка,	но	набрала	тръпна	сила,	та	щом	надуе	от	юг	развигорът	
—	поли	да	натопи	в	крехката	удивително	нежна	резеда	на	първите	листи.

А	закъснелият	мартенски	сняг	се	сипе,	сипе.

7.
Селото	възникнало	край	хана.
За	 сто	 години	 били	 вдигнати	двайсетина	къщи	и	 разкрити	 седем	

кръчми,	десетина	занаятчийски	работилници,	два	манифактурни	мага-
зина;	в	кръчмите	обикновено	се	продавали	и	колониални	стоки.	Наличието	
на	две	пълноводни	реки,	които	се	сливат	в	селото,	били	предпоставка	за	
построяването	на	четири	караджейки	и	една	тепавица	на	километър,	
километър	и	половина	по	течението.

А	мястото	било	на	кръстопът:	от	Габрово	и	Трявна	за	Елена	и	Котел;	
от	Свищов	и	Търново	за	Нова	Загора	и	Одрин.	Тук,	в	началото	на	Хаин-
боаз,	пътниците	спирали	да	отдъхнат,	а	понякога	и	нощували.	Средище	
станало	възникналото	селище	и	на	обширен	район,	зает	от	30-40	колиби	
и	махали	—	връзката	била	чисто	икономическа,	много	по-сетне	селото	се	
оформя	като	административен	център.	Значителен,	любопитен	белег	е	
минералният	извор,	който	дава	име	на	селото	и	ще	играе	по-късно	важна,	
определяща	роля	в	развитието	му.

Запомних	селото	с	една-единствена	улица,	която	започваше	малко	
по-надолу	от	минералния	извор	и	завършваше	при	Караджовския,	дядовия-
радков	дюкян.	И	тук	както	на	други	места,	тя	се	наричаше	Чаршията	и	
имаше	свой	облик,	свой	скрит	живот	и	явни	правила,	които	непоколебимо	
се	 спазваха.	Една	 умалена	Троянска	 чаршия,	 каквато	Иван	Хаджийски	
великолепно	е	описал,	и	когато	четях	страниците	с	колоритните	образи	
на	занаятчии,	все	ми	се	струваше,	че	това	са	моите	познати.	Същите.

По	мое	време	много	неща	бяха	променени,	така	говореха	възраст-
ните,	но	все	още	съществуваше	оная	органична	връзка,	която	свързва	
отделните	части	в	едно	цяло.	Беше	изключено	кръчма	или	знаятчийска	
работилница	да	бъде	затворена	и	за	един	ден	без	неотложни	и	неизбежни	
причини.	Чаршията	почиваше	само	в	неделя,	без	кръчмите,	които	почи-
ваха	в	понеделник.	Злоумишлена	постъпка	—	надписване,	неточна	мярка,	
некачествена	поправка,	лош	плат	или	кожа,	вложени	в	дреха	или	обувка,	
неизплатен	дълг	—	всичко	това	беше	изключено,	такива	постъпки	бяха	
равносилни	на	анатемосване,	на	разруха,	на	фалит.	По	онова	време,	нрави-
те	все	още	бяха	чисти	и	не	може	да	става	и	дума	за	сравнение	с	днешния	
ден	—	ден	на	либерализирана	стопанска	дейност,	а	всъщност	—	време	на	
свирепо,	вълчо,	безчовечно	натрупване	на	първоначални	капитали.

Преди	да	се	пренесем	в	новата	ксъща,	представата	ми	за	Чаршията	
бе	смътна.	Ала	щом	се	заселихме	на	новото	място,	а	то	бе	на	другия	край	
на	селото,	хоризонтът	ми	се	разшири	и	светът,	който	дотогава	беше	
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твърде	тесен,	доби	очертанията	на	върхове	и	рътлини,	които	обграж-
даха	селото	и	сред	него	—	Чаршията.	По	това	време	майка	ми	започна	да	
ме	праща	да	нося	хляб	на	баща	ми.	В	началото	беше	цяло	събитие.	И	не	
ме	измъчваше	физическото	усилие,	каквото	трябваше	да	правя	—	носех,	
обикновено	торба	и	две	котелки	в	ръце	—	а	ме	стъписваше	и	стряскаше	
непознатият	свят,	който	ме	гледаше	през	прозорците	и	разтворените	
врати	на	работилниците	и	кръчмите.	Трябваше	да	поздравявам	и	да	от-
говарям	на	въпроси,	които	най-често	бяха	как	се	казвам,	къде	отивам	и	
какво	нося	в	котелките;	след	като	ме	опознаха	и	знаеха	вече	как	се	казвам	
и	къде	отивам,	започнаха	да	ми	подхвърлят	лъжливи	предупреждения,	че	
нещо	тече	от	котелката	—	надяваха	се	да	подигна	съда,	да	го	обърна	и	да	
погледна	какво	има	на	дъното.	Друг	път.	Имат	много	здраве.	Това	бяха	
най-вече	чираци	от	шивачниците,	които	се	учеха	да	тропосват	с	вързан	
пръст	и	скришом	ми	се	плезеха.	Сетне,	когато	опознах	чираците	и	кал-
фите,	започнах	да	се	спирам	пред	дигнатите	кепенци;	силно	впечатление	
ми	правеха	обущарите,	които	само	с	един	рязък	удар	набиваха	дървена	
клечка	в	твърдия	гьон.	И	докато	си	приказвахме	и	бялата	редичка	от	
клечки	върху	подметката	растеше,	познатият	калфа	ще	дигне	рошава	
глава,	превързана	с	ремъчка	и	ще	каже:	„Хайде,	не	ми	свети!	Бягай	да	спиш	
при	леля	си...“.	Този	ненадеен	обрат	дълбоко	ме	обиждаше.	Баща	ми	имаше	
пет	сестри	и	две	от	тях	бяха	много	по-млади	от	него.	Много	по-сетне	
щях	да	разбера	какво	се	крие	зад	това	ненадейно	пъдене.	Но	аз	и	тогава,	
неопитен	още,	не	казвах	„иди	да	спиш	ти...!“,	както	очакваха,	а	мълчаливо	
се	отдалечавах	и	дълго	време	не	се	спирах,	пред	дигнатите	кепенци.

Още	при	първото	ми	самостоятелно	минаване	през	Чаршията	хубаво	
впечатление	ми	направи	дядо	Дончо.	Той	имаше	кръчма,	но	посетителите	
му	бяха	малко,	и	той	обикновено	седеше	на	пейката	отвън,	под	липата.	
Разпитваше	ме	за	много	и	най-различни	неща.	И	чудно	нещо:	не	странях,	
не	бързах	да	се	отдалеча,	а	исках	да	му	отговоря	напълно,	изчерпателно.	
По-късно	разбрах,	че	той,	навремето	си,	беше	служил	с	дяда	ми	Добря,	
баща	на	майка	ми,	в	Шеста	опълченска	допълняюща	дружина.	Старецът	
бе	запазил	хубави	спомени	и	търсеше	повод	да	се	връща	в	миналото.

Тук	за	пръв	път	видях	и	изпитах	страх	от	онази	сила,	за	която	бях	
чувал	и	смътно	си	я	представях,	но	не	бях	я	виждал.	Дядо	Дончо	седеше	под	
липата	—	беличък	и	хрисим,	подпрял	брада	на	бастуна	си.	И	както	често	
се	случваше,	той	се	надигна	и	направи	знак	с	ръка	да	го	последвам.	Тъкмо	
ми	бе	дал	бучката	захар	и	отвън	се	чу	тропот	на	копита.	И	докато	се	
обърна	—	кон	духна	във	врата	ми.	Подът	на	кръчмата	бе	постлан	с	плочи	
и	подковите	застрашително	тракаха.	Високо,	под	гредореда,	привел	глава,	
гневно	гледаше	мустакат	мъж	с	фуражка.	Каза	да	му	налеят	половица	вино	
и	да	дадат	сто	драма	захар	на	бучки	за	коня.	Разбрано?...	Дядо	Дончо	не	
отвърна,	но	наля	вино	и	премери	на	везните	захар.	Ездачът	каза	да	сло-
жат	захарта	на	цинка.	Конят	твърде	сръчно	прибра	и	последната	бучка	
с	подвижни,	обрасли	с	твърди	косми	устни.	Не	можех	да	изляза,	страх	ме	
беше	да	мина	край	задницата	на	коня;	спотаих	се	между	масите.	Щом	
изпи	виното	си	от	седлото,	ездачът	се	приведе	ниско,	заби	шпорите	в	ко-
рема	на	животното	и	излетя	като	стрела	от	кръчмата.	На	пода	остана	
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голяма	купчина	фъшкии.	Вцепенен,	все	още	се	криех	в	ъгъла	и	не	смеех	да	
изляза	между	масите.	„Полицейският	пристав	—	мрачно	каза	старецът	
и	се	изплю	върху	фъшкиите.	—	Не	бой	се,	той	си	замина...“

Често	в	моя	живот	се	сблъсквах	с	грубата	сила,	която	не	се	спира	пред	
нищо,	и	не	забравих	ужаса,	който	изпитах	в	оня	далечен	ден,	докато	се	
свивах	между	масите	и	подкованите	копита	настъпваха	към	мене,чаткаха	
застрашително	по	каменния	под...	

8.
По-надолу	от	кръчмата	на	дяда	Донча,	под	същата	редичка	от	липи,	

беше	шивачницата	на	Вачо	Даскалов	—	дребничък,	пълничък	и	много	при-
казлив	чичка.	За	известно	време	под	същия	покрив,	в	съседство	с	шивачни-
цата,	имаше	пивница	с	голям	надпис	върху	бялата	стена	ПОД	ЛИПИТЕ;	
доколкото	си	спомням	пивницата	работеше,	само	лете,	когато	в	селото	
имаше	курортисти.

Наред	със	занаята	си,	Вачо	Даскалов	упражняваше	и	други	дейности:	
беше	добър	пчелар,	имаше		е	л	м	а	з	и		правеше	услуги	на	цялото	село	—	по-
ставяше	счупени	стъкла,	приготвяше	или	купуваше	най-различни	мехлеми,	
които	винаги	му	бяха	под	ръка	и	се	притичваше	на	помощ,	ако	някой	се	
посече	с	брадва,	нещо,	което	в	нашия	дърварски	край	често	се	случваше.	
И	мене	майка	ми	ме	е	водила	при	него	да	ми	маже	рана	с	мехлем,	който	не	
миришеше	лошо;	спомням	си,	миришеше	на	пчелен	кошер.

Вачо	Даскалов	имаше	странен	навик,	 готов	бях	да	напиша	обичай,	
но	тази	дума	едва	ли	би	била	точна:	следеше	ден	из	ден	движението	на	
слънцето	при	залеза	по	хоризонта	на	запад.	Каквато	и	работа	да	имаше	—	
оставяше	я	и	излизаше	навън,	или	открехваше	вратата,	ако	не	е	студено,	
та	да	вижда	залеза.	Клиентът,	комуто	правеха	проба,	търпеливо	чакаше,	
набоден	с	карфички	и	нашарен	с	бели	тропоски,	докато	Вачо	Даскалов	на-
блюдаваше	потъването	на	огромното,	кърваво-червено	слънце	зад	гърба	
на	Рашовския	чукар.	И	сега	е	пред	очите	ми	този	дребничък,	гологлав,	с	
шкембенце	Сатир,	притихнал	пред	залязващото	слънце	в	своя	езически	
обред...

Наричаха	го	Чучулигата.	Още	в	ония	години	ми	се	струваше,	че	този	
прякор	не	е	обиден,	макар	че	не	знаех	смисъла	му.	Вачо	Даскалов	имаше	
син,	кръстен	със	 странното	име	Жорес;	 кръстил	 го	така	по	време	на	
Първата	световна	война,	на	името	на	големия	френски	социалист.	Още	
тогава	долавях	приликата	му	с	нашите	учители	—	много	знаеше	и	много	
назидаваше.	А	на	всичко	отгоре	и	изпитваше!	Отначало	питаше	за	таб-
лицата:	колко	прави	седем	по	осем...	а	осем	по	седем?...	Можеше	да	попита	
кога	е	основана	държавата	ни,	кога	са	покръстени	българите,	в	коя	година	
е	била	битката	при	Клокотница?

Това,	разбира	се,	отблъскваше	децата,	но	Вачо	Даскалов	не	се	отказ-
ваше	от	навика	си	да	изпитва	и	поучава.

Той	 е	 брат	на	 големия	 селекционер-растениевъд	Христо	Даскалов,	
академика.

В	протежение	на	петстотин	крачки	от	двете	страни	на	пътя,	но	
повече	 от	южната	 страна,	 са	 къщите,	 дюкяните	 и	 работилниците,	
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прозорците	с	кепенци,	вратите,	балконите,	покривите	с	турски	и		ìàð-
сèëсêè 	керемиди,	плочниците,	водосточните	тръби	—	всичко,	което	
знаех	до	най-малките	подробности	и	което	може	да	се	определи	като	
материална	същност	на	Чаршията.	Но	аз	не	знаех,	че	това	не	е	всичко.	
И	често	слушах	с	недоумение	упреци,	кавги,	закани,	неприлични	и	грозни	
думи.	На	този	малък	отрязък	от	пространството	бе	събрано	цялото	
разнообразие	на	човешките	взаимоотноения...	Тези	петстотин	крачки,	
които	изминавах	почти	всеки	ден	по	два	пъти,	оставиха	трайни	и	не-
заличими	следи	в	съзнанието	ми;	тук	бе	моето	ранно	социално	училище,	
което	ми	отваряше	очите	към	сенките	на	големия	свят.	Не	бях	казал,	
че	се	отнасям	с	благодарност	към	онова	време,	но	то,	безспорно,	е	било	
необходимо	и	полезно.

Това,	което	си	спомням	сега,	също	беше	се	случило	на	Чаршията.
Бяхме	станали	рано.	Къде	щяхме	да	ходим	и	дали	бяхме	само	двамата	

с	баща	ми	—	не	си	спомням.	Щом	излязохме	от	къщи	и	тръгнахме	по	новия	
белокаменен	мост	(наистина	бе	съвсем	бял),	видяхме	по	широкия	парапет,	
наредени	саксии	с	цветя,	много	цветя,	а	по	средата	на	моста	—	две	качета	
с	цъфнл	леандър.	Всеки	от	селото	можеше	да	познае	цветята,	най-вече	
качетата	с	дръжки	и	натежалите	от	цвят	чарчалуши	—	бяха	лелините	
Дешини,	жената	на	Вачо	Даскалов.	Държеше	ги	на	страничния	чардак,	
почти	на	равнището	на	улицата.	Кой	беше	ги	изнесъл?	Кой	беше	се	тру-
дил	цяла	нощ?...	Пред	дядовата-дончова	кръчма	беше	оставен	лимонът	на	
Даскалови	—	и	той	в	каче	с	дръжки,	но	значително	по-голямо	от	качетата	
на	леандрите,	види	се,	злосторниците	бяха	се	изморили.

Ала	това	не	беше	всичко.	Външната	врата,	прозорците,	цялата	лицева	
страна	на	къщата	откъм	улицата	бе	затисната	и	затрупана	с	трупи,	с	
дялан	строителен	материал,	с	дърва	за	огрев	—	всичко	това	бе	пренесено	
от	склада	на	лесничейството,	който	се	намираше	поне	на	двеста	метра,	
от	къщата	на	Даскалови.	Бяхме	първите	минувачи,	и	татко	се	зае	да	
разчисти	вратите.	Извика,	но	отвъре	никой	не	се	обади.	По	едно	време	
вратата	се	открехна	и	оттам	чухме	изплашения	глас	на	Вачо	Даскалов.	
Благодареше	и	казваше,	че	като	че	ли	чул	движение	през	нощта,	но	не	до-
пущал		ò à ê î â à		нещо.

Баща	ми	се	скара:
—	Защо	не	викаш,	сливи	ли	имаш	в	устата!
—	Знаеш	ли	ги	какви	хора	са	—	пошепна	и	внимателно	се	провря	между	

изправените	дървета.	—	Народ	различен...
—	Това	са	съседите	ти,	близки	хора!
Баща	ми	дълго	не	миряса,	а	Вачо	Даскалов,	дигнал	ръце	пред	гърдите	

си	само	туй	повтаряше:
—	Моля	ти	се,	Тодоре,	тихо...	Моля	ти	се...

9.
Когато	баща	ми	се	задържаше	вечер	по	кръчмите,	което	той	праве-

ше,	редовно	за	един	продължителен	период	от	живота	си,	майка	ми	ме	
изпращаше	да	го	викам.	Промъквах	се	тихо	и	незабелязано	в	опушеното	и	
шумно	помещение,	бързо	се	ориентирах	и	се	насочвах	към	масата	на	баща	
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ми,	обикновено	обкръжен	от	пийнали	слушатели.	Заставах	до	коляното	
му	и	чаках	да	ме	забележи.	Понякога	ставаше,	понякога	ме	изпращаше	и	
казваше,	че	ще	дойде,	сега	е	зает,	да	си	вървя!...	Ала	много	често	ме	оста-
вяше	до	коляното	си	с	намерение	всеки	момент	да	стане,	но	не	ставаше	
и	аз	имах	възможност	да	гледам	и	слушам...

Баба	Рада,	кръчмарката,	по	него	време	ще	да	е	била	не	по-възрастна	
от	четиридесет	и	пет	години	—	възпълна,	мека	и	пухкава	в	лицето,	със	
заоблени	форми	на	тялото;	меки	и	зоблени	бяха	и	движенията	£,	особено	
походката	£,	докато	минаваше	между	масите,	проследявана	от	погледите	
на	мъжете.	Ала	само	някой	да	я	настъпи	—	ставаше	зла	като	оса.	Виждал	
съм	я	как	изхвърля	със	собствените	си	ръце	пиян,	който	няма	мярка	на	
приказките	си.	Жените	не	я	обичаха	и	зад	гърба	£	разказваха	разни	неща,	
които	никога	не	се	говорят	високо...

Тук,	у	баба	Рада,	често	отсядаше	дядо	васил	Груека.
Той	беше	не	само	посетител,	а	и	живо	украшение	на	кръчмата.	Седеше	

обикновено	на	скамейката	от	дебели	дъбови	талпи	в	ъгъла,	до	тезгяха,	под	
окото	на	кръчмарката,	която	видимо	му	се	радваше:	дребничък	и	хрисим	
наглед	старец,	кръстосал	крака,	но	тъй,	че	ходилата	му	не	опират	в	пода,	
прегърнал	гъдулката	си,	изгърбен	и	превит	над	нея,	сякаш	я	закриля...	И	ето,	
дядо	Васил	изтегля	от	струните	треперещ,	мъчително	тъжен	тон,	прит-
варя	очи,	заспива,	но	ето	че	лицето	му,	покрито	с	бяла	брадица,	оживява,	
в	очите	му,	налети	с	влага,	трепва	страстна,	неутолима	възбуда	и	той	с	
птичи	глас,	същински	щиглец,	реди	напевно	слова,	които	лягат	като	камъни	
в	градеж	—	зид	реди	гълударят,	камък	върху	камък,	заслушан	в	глъхнещия	глас	
на	струните.	И	мъка	има	в	думите,	и	радост,	ала	болката	винаги	натежава	
и	в	притихналата	кръчма	ще	се	чуе:	„Налей,	булка	Радо!...	Пак	налей...“

И	онези,	другите	песни,	също	подхващаше	ненадейно.	Дядо	Васил	не	
обичаше	да	го	молят	и	подканят.	Пееше	—	когато	му	се	пее	и	каквото	му	
се	пее.	Не	обичаше	и	край	себе	си	други	да	препяват	и	да	му	пречат:	гневно	
махаше	с	лъка,	а	ако	не	го	послушат	—	ставаше	и	си	излизаше,	сиреч,	пейте	
си	сами,	щом	не	искате	да	ме	слушате!	Казваха,	че	не	повтарял,	напълно	
думите,	все	нови	и	нови	думи	редял.	Предполагам,	че	подхващаше	ä ð ó -
ã è ò е 	песни	вече	пийнал.	Лицето	му	добиваше	израз	на	сатир,	на	дявол;	
малките	му	уши	щръкваха	по	някакъв	особен	начин	—	червени	и	почти	
прозрачни,	изострени;	лъкът	в	малката	и	подвижна	като	хищно	зверче	
ръка	трепваше,	ситнеше,	изтръгваше	онези	еднообразни,	но	отчетливи	
като	скоропоговорка	звуци:

Дядо Божил патки пасе
по росно ливаде,
с къс кожх (...)
шарени чорапи.

Това	 въведение	не	продължаваше	дълго.	Стрецът	се	настройваше	
точно	тъй,	както	настройваше	и	 гъдулката	си.	Едно	изкашляне,	 едно	
опъване	на	шията	напред	и	малко	встрани,	сякаш	да	се	освободи	от	бро-
нята	на	конопената	риза,	една	въздишка,	с	която	измъкваше	плоския	си	
корем	изпод	пояса,	едно	едва	забележимо	притваряне	на	очите	—	същинска	
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пойна	птица...	и	в	притихналата	кръчма,	шумни	и	весели,	влизат	дрянов-
ските	булки,	запретнали	поли	над	коленете,	и	какви	крака,	боже	мили,	
бели,	слънце	не	видели...

Още	тук,	в	началото	на	песента,	баща	ми	ставаше	да	си	ходим,	или	
пък	ме	отпращаше	сам,	ако	останеше.	А	отвън,	под	прозорците	и	в	избу-
ялата	лугачка,	се	спотайваха	по-големи	от	мене	момчета,	които	ходеха	
на	училище	в	прогимназията,	към	които	и	аз	се	присъединявах.

Мога	да	потвърдя,	че	клетвите,	с	които	жените	награждаваха	стария	
човек,	бяха	несправедливи.	Мръсните,	еротичните	песни	на	дяда	Василя	
Груека	бяха	изчистени	—	ракия,	минала	през	огъня.	И	може	би	опиваха	пе-
тимните	за	женска	ласка	мъже,	но	и	възвисяваха	и	облагородяваха.	Караха	
хората	да	се	замислят.	Изглежда,	че	на	този	свят	освен	хляба	и	виното	
има	още	нещо...	Това,	рабира	се,	са	мои	по-сетнешни	разсъждения...

Много	по-късно,	когато	дядо	Васил	отдавна	не	беше	между	живите,	
Константин	Мечев,	с	когото	минавахме	през	градската	градина	пред	На-
родния	театър,	заговори	Михаил	Арнаудов.	Старият	човек	не	се	изненада,	
личеше,	че	му	е	приятен	разговорът	—	Мечев	беше	рядко	приказлив	в	такъв	
случай.	Поласкан,	Михаил	Арнаудов	погледна	към	мене:	„А	господинът?...“	
Мечев	ме	представи	и	побърза	да	му	каже,	че	и	аз	съм	от	Еленско.	Уточ-
них,	че	майка	ми	е	от	Еленско,	че	родното	ми	село	е	почти	на	границата	
между	Търновска	и	Еленска	околия,	но	съм	от	Търновска	околия,	близо	до	
Гащювци,	колибите	на	Васил	Груека,	изпял	най-хубавия	вариант	на	„Ма-
нуил	майстор“,	включен	в	„Еленски	сборник“.

Старият	човек	 светна,	по	него	 време	бе	минал	деветдесетте,	по	
младежки	изопнатото	лице	се	разля	усмивка.	Той	може	би	си	спомни	мла-
достта	и	онзи	августовски	ден	през	1911	г.,	когато	на	кон	бе	стигнал	до	
западните	краища	на	Еленска	околия.	Казах	му,	че	запомних	в	детските	
си	години	певеца,	който	бе	изпял	„Мануил	майстор“,	а	на	стари	години	
съчиняваше	и	пееше	по	кръчмите	еротични	песни.	„Тъй	ли?	—	погледна	ме	
със	своите	малки	и	странно	млади	очи	академикът;	там,	в	проницател-
ните	зеници	светна	искра,	усмивка	и	ням	въпрос:	—	А	нима	това	е	лошо?...“

—	Той	беше	неповторим	—	каза	на	глас.	Знам	какво	говоря.	А	на	мене	
може	да	се	вярва...	поне	в	тази	област.

Стояхме	край	новия	фонтан,	пред	Народния	театър,	облъхвани	от	
влажен	полъх.	Академикът	извади	кърпа	и	твърде	старателно	избърса	
голата	си	глава.	Подири	с	очи	свободна	скамейка	и	като	откри	—	мълчаливо	
се	насочи,	направил	знак	с	ръка.	Ние	го	последвахме.

Половин	час	говори	за	многобройните	варианти	на	песента,	ала	най-
много	за	недостижимия	вариант	на	дяда	Василя	Груека,	когото	жените	
от	нашето	Корито	тежко	кълняха.	Развалял	им	мъжете.
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Елена Христова

МОЖЕ БИ Е ЛЮБОВ 
Разказ

1.
Видях	ги	точно	тогава,	когато	чаках	колегата	Валентин	пред	тях,	да	

ми	донесе	забележителната	според	него	книга	„В	очакване	на	варварите“.
И	преди	това	бях	виждала	тази	непркрито	одумвана	от	околните	

двойка,	но	никога	така	отблизо.	Опрях	гръб	в	стената	на	кооперацията	
и	ги	заразглеждах	с	интерес.

Мъжът	бе	 очевидно	по-млад,	 весел,	 симпатичен,	 с	 всичкия	 чар	на	
годините	си	—	с	положителност	нямаше	30.	Вървеше	изправен,	с	широка	
свободна	крачка,	като	отвреме	навреме	повдигаше	ръка,	за	да	наблегне	
навярно	на	това,	което	говореше	на	жената	до	него.

Тя	също	беше	хубава.	Къса	тъмноруса	плитка	опираше	крайчеца	си	
на	 дясното	£	 рамо.	Нямаше	 грим,	 нито	червило,	 само	малко	 аркансил	
наизвитите	мигли.

Вървяха	под	ръка.	Той	говореше,	а	тя	свела	глава,	притихнала,	стаена	
сякаш,	мълчаливо	слушаше.

—	Та	тя	му	е	майка!	—	възмути	се	възрастна	госпожа	на	две	крачки	
от	мене.

—	Каква	майка,	бе,	любовница	му	е	—	откликна	друга.
—	Според	мен,	той	е	жиголо	—	каза	продавачката	на	сандвичи,	горда	с	

прозрението	си.	—	Усещам	ги	аз	тия	работи.
—	Жиголо!	Каква	грозна	дума	—	сви	устни	момичето	от	близкото	па-

вилионче	за	ядки.
—	Че	защо	да	е	грозна	—	взе	да	се	смее	продавачката	на	сандвичи.	—	В	

Европа	—	нали	всички	вие	все	към	Европа	гледате?	—	в	Европа	проститу-
цията	е	нещо	нормално.	Какво	толкова?

Двамата	 отминаха	 на	 сантиметри	 от	мен,	 все	така	 под	 ръка.	
Кой	 знае	 защо	ми	се	 стори,	че	около	тях	витаеше	нещо	особено,	нещо	
много	фино,	едва-едва	доловимо,	но	все	пак	достатъчно	ясно,	което	ги	
отличаваше	от	всички	останали	хора	на	улицата.	„Приличат	на	влюбени“	
мина	ми	през	ум.

В	същото	време	Валентин	излетя	от	входа	на	кооперацията	с	книгата	
под	мишница.	Проследи	посоката	на	погледа	ми	и	неочаквано	каза:

—	Леля	ми.
—	Каква	леля?
—	Моята	леля,	сестра	на	майка	ми.	Това	е	леля	ми.
—	Няма	ли	да	£	се	обадиш?



62 ÏËÀÌÚÊ

—	Не.	В	лоши	отношения	сме.	Тя	се	изпокара	с	цялата	фамилия	зара-
ди	този...	—	Вальо	млъкна	за	момент,	следкоето	заядливо	добави	—	заради	
този	водопроводчик.

—	Какъв	водопроводчик?
—	Ето	този,	който	върви	с	нея,	той	е	водопроводчик...	Ако	знаеш	само	

колко	много	съмобичал	леля	си!	Като	бях	малъкщ,	тя	ме	водеше	на	люлки,	
в	парка,	на	пързалка,	в	 зоологическата,	на	театър,	на	море	—	толкова	
добре	сме	се	разбирали	винаги...	Но	тя	превъртя,	полудя	—	Вальо	повдигна	
рамене.	—	Реши	да	се	омъжи	за	този	водопроводчик,	20	години,	че	и	повече	
по-млад	от	нея.	Какло	ви	не	и	говори	майка	ми,	как	ли	не	се	опитваше	да	я	
разубеди...	И	татко	също,	и	вуйчо.	Добре	че	баба	и	дядо	не	са	живи,	да	не	
виждат	това...	не	знам	как	да	го	нарека,	безобразие	може	би.	Той	иска	да	
се	ожени	за	леля	ми	само	заради	апартамента	£,	не	за	друго,	ясно	е	като	
бял	ден.	Само	тя	не	го	вижда!	Знаеш	ли	какво	хубаво	апартаментче	има!	
Истинско	бижу.	С	едни	огромни	прозорци,	от	които,	щом	седнеш	на	дивана	
в	дневната,виждаш	само	Витоша	и	небето.	Понякога	ти	се	стгрува,че	
разпериш	ли	ръце,	ще	литнеш,	ще	се	понесеш	над	града.

—	Таванско	апартаментче	ли	е?
—	Не	съвсем.	Последен	етаж	е,	но	над	него	има	още	някакво	помеще-

ние.	Дядо	ми	все	казваше:	„Ателие“.	„Какво	ателие?“	питах	го	аз.	А	той	
най-сериозно	ми	отговаряше:	„Това	никой	не	знае“.

Баба	почина	преди	десетина	години,	от	сърце.	Последните	две	години	
леля	гледаше	дядо	и	тойчесто	казваше	на	майка	ми:	„Верче,	татко,	няма	
да	ми	се	сърдите,	нито	ти,	нито	брат	ти,	Багра	ме	гледа,	на	нея	ще	ос-
тавя	гарсониерата.	Вие	си	имате	и	семейства,	и	жилища,	а	тя,	милата,	
сам-самичка	ще	остане,	когато	и	аз	си	отида...	Нека	поне	покрив	да	има	
над	главата	си.

—	Багра?	Така	ли	се	казва?
—	Не	ти	ли	харесва?	Дядо	миго	измислил,	нейният	баща.	Когато	я	

видял	за	първи	път,	била	цялата	на	червени	петна.	„Да	я	наречем	Багра“	
предложил	той.	А	после	 все	 се	 надявал,	 че	ще	 стане	 художник,	 заради	
името,	но	не,тя	също	е	филолог,	като	всички	нас	—	ние	сме	все	филолози,	
цялата	фамилия...	Искаш	ли	да	отидем	във	„Вкусното	кебабче“	ми	идва	
малко	пенсионерско.	При	това	трябва	да	отслабвам,	да	оправям	линията	
за	лятото.	Хайде	да	отидем	в	онова	заведение	до	Руския	културен	център.	
Ще	пием	фреш	на	масичка	на	тротоара	и	ти	ще	ми	прочетеш	стиховете,	
за	които	ми	говориш	цяла	сутрин.

Вальо	е	поет.	Истински	поет.	Вече	има	издадена	книг,	а	е	само	на	22.	
Той	ми	е	колега,	в	една	група	сме	в	Университета.	Освен	това	ме	ухажва.	
Като	ме	загледа	с	тия	негови	широко	отворени	кафяво-кадифени	очи...	и	
все	ми	се	усмихва,	макар	и	малко	стеснително.

„Стига	си	мъчила	това	момче	—	казва	понякога	приятелката	ми	от	
групата.	—	Току-виж	написал	още	сто	стихотворения	за	любовта.“

„Ами	нека	напише	—	отговарям	£	аз,	без	да	изпитвам	ни	най-малка	
вина.	—	Нека	ги	напише.	Нима	е	лошо?

„Аз	немога	да	разбера	—	продължава	приятелката	—	защо	все	бягаш	
от	него,	какво	не	му	харесваш?
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„Не	 го	 възприемам	като	мъж	—	 отвръщам	£направо,	 защото	тия	
подмятания	започват	вече	да	ме	дразнят.	—	Възприемам	го	само	като	
приятел,	нищо	повече!

„Глупости,	ще	има	да	го	търсиш	ти,	такъв	романтичен...“
„Прекалено	романтичен“	—	приключвам	аз	темата.
„Прекалено	романтичен“	е	прякор	на	Вальо.	Спечели	си	го	още	в	пър-

ви	курс.	Тогава,	на	една	практика	по	фолклор,	група	колеги	трябваше	да	
събират	на	терен,	в	селата	около	Пловдив,	приказки	и	други	подобни.	Аз	
не	бях,	но	след	това	ми	разказаха	всичко	най-подробно.	Събрали	се	една	
вечер	на	купон,	свирили	на	китара,	пели	песни,	а	после	взели	да	си	разказ-
ват	мръсни	вицове.	Вальо	ги	напуснал	и	отишъл	да	седна	до	някаква	река.	
Даже	не	било	река,	а	напоителен	канал.	Седи	той	на	брега,	вижда	го	моята	
приятелка	и	пита:

—	Какво	правиш	тука	съвсем	сам?
—	Пера	си	душата	от	тия	презрени	типове	—	бил	отговорът.
Признавам,	че	аз	не	съм	чак	толкова	ранима	и	мечтателна.	Тя	и	майка	

ми,	затова,	обича	да	отбележи	по	един	или	друг	повод	с	неудоволствие	„Дева	
практична!“,	хвърляйки	цялата	вина	за	недостатъчната	ми	романтич-
ност	върху	зодията	ми.	Не	знам	от	зодията	ли	е,	не	е	ли	или	по-скоро	съм	
си	такава.	При	това	сдъм	и	мързелива.	Записах	филология,	само	защото	
ми	се	видя	най-лесно.	Понякога	ми	идва	наум,	че	този	мой	мързел	ще	да	е	
наследствен.	Баща	ми,	пради	години	—	така	са	ми	разказвали	—	влязъл	в	
Английската	гимназия,	въпреки	че	през	социализма	в	нея	се	влизало	много	
трудно,	само	защото	била	на	две	крачки	от	дома	му	и	не	му	се	ходело	на	
училище	на	другия	край	на	града,	да	кажем.

В	началото	на	учебната	година	доцентът,	който	води	курса	по	прак-
тическа	 граматика	ни	 зададе,	 един	час,	писмена	работа	на	тема	 „Ще	
пишат	ли	в	бъдеще	роботите	стихове?“

Колегите	ми	като	се	развълнуваха,	че	като	взеха	да	пишат	—	томове	
хартгия	изписаха,	за	да	опровергаят	тази	теза.	Аз	написах	едно-един-
ствено	изречение:	„Ако	стиховете	са	добри,	защо	не.“

После	доцентът	ме	извика	в	кабинет	си	и	ми	предложи	да	ме	включи	
в	лингвистичната	група	на	научен	проект,	който	ще	се	занимава	с	разви-
тие	на	изкуствения	интелект.	Само	че	аз	отказах.	Като	си	представих	
купищата	фишове,	тяхната	обработка	по	цели	дни,	а	навярно	и	нощи,	
таблиците,	диаграмите,	които	трябва	да	се	чертаят	и	извличането	на	
резултатите	до	ниво	математически	формули...,	 о	не,	животът	и	без	
това	е	достатъчно	кратък,	за	да	губя	толкова	много	време	за	изкустве-
ния	интелект,	който,	впрочем,	съвсем	не	ме	интересува	кой	знае	колко.

Бих	се	задълбочила	само	в	нещо,	което	наистина	ми	е	много	интересно.	
Например	в	темата	за	любовта.	Тя	мевълнува	още	от	гимназията.	Но	
не	да	ми	изброявате	литературни	произведения	и	откъси	от	тях	—	къде,	
кога	и	кой	писател	е	написал	еди-какво	си	за	любовта,	не,	не	това.	Не	ис-
кам	същото	да	ми	обяснявате	любовта	с	рецептор,	дразнител	и	нервна	
връзка.	Нито	да	ми	доказвате,	че	била	биохимична	реакция,	не.	Защото	
любовта	е	тайнство	—	никойн	е	знае,	никой	не	може	да	определи	какво	
точно	представлява,	нито	как	и	защо	бликва	у	хората.	Мисля,	че	точно	
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любовта	е	„Божата	искра“.	Да	ме	прощават	учените	от	Ц	Е	Р	Н,	но	Божата	
искра“	не	ще	да	блесне	от	сблъсъка	на	някакви	си	елементарни	частици.	
„Божата	искра“	може	да	бъде	само	любовта	—	прекрасна,	могъща,	велика	
сила,	която	е	в	състояние	да	извърши	чудеса,	която	дори	неизлечимо	болни	
вдига	на	крак	и	ги	излекува.	И	нека	не	ми	говорят,	че	любовта	била	измама	
на	природата,	с	цел	продължение	на	рода.	Родът	може	да	се	продължи	и	
без	любов,	но	без	любов	човек	не	може	да	живее!	Ето	това	е	важното,	все-
ки	човек	се	нуждае	от	любов	и	то	не	само	за	продължение	на	рода.	Ще	ви	
припомня	телевизионния	репортаж	за	сватбата	в	един	от	старческите	
домове.	„Аз	не	мога	да	живея	без	него	—	казваше	тогава	върастната	жена.	
—	На	младини	не	съм	обичала	така,	както	сега	него	го	обичам!“

Интересува	ме	още	как	пламва	тази	„Божа	искра“,	как	се	задвижва	
целият	механизъм	на	чудото.	Как	става	така,че	съвсем	непознати	доскоро	
хора,	в	един	момент	стават	най-близки	на	света?	Ето	това	ме	интересува.

Такива	неща	си	мислех,	докато	отпивах	отчашата	с	фреш,	а	Вальо	
ми	четеше	за	варварите,	които	незнайно	защо	не	пристигнали	някъде	си	
и	за	техния	автор.

—	Вальо,	защо	ми	се	струва	—	прекъснах	аз	възторжените	му	думи	—	че	
както	ти,	така	и	твоите	близки	гледате	малко	опростенчески	на	случая	
с	леля	ти.	Сякаш	апартамента	ви	вълнува	повече,	отколкото	самата	тя.	
Може	би	това	е	любов,	не	мислиш	ли?

Вальо	не	се	разсърди,	че	гопрекъсвам,	нито	че	не	го	слушам	внима-
телно.	Той	никога	не	ми	се	сърди.	настрои	се	моментално	на	моя	вълна.

—	Апартаментчето	е	чудно	хубаво.	Като	оазис	е.	Шумът	на	големия	
град	почти	не	се	чува.	Гледаш	Витоша,гледаш	небето,	гълъбитепо	перваза	
на	терасата,	дори	една	чайка	видях	да	прелита	веднъж...

—	Каква	чайка?	Тук	няма	чайки.
—	Как	да	няма!	Има.	Ти	не	си	обърнала	внимание.	И	на	„Петте	кьо-

шета“	съм	виждал,	и	над	ларгото	пред	бившия	Партиен	дом	прелитат...	
Като	видя	чайка,	много	£	се	радвам,	приемам	я	като	добра	поличба,	като	
знак	от	Бога,	едва	ли	не...	А	защо	се	скщарахме	с	леля?	Защото	животът	
е	жесток.	Защото	ето	какво	се	случи	в	нашата	кооперация,	там	където	
живея.	Наша	съседка,	вдовица	без	деца,	около	50-годишна,	се	хвана	с	един	
по-млад	от	нея	мъж	и	се	ожениха.	После	тя	му	приписа	апартамента.	
Не	след	дълго	младият	£	хубав	съпруг	я	заведе	в	някаква	лудница,	далече-
далече,	чак	във	Видинския	край.	Остави	я	там,	продаде	апартамента	и	
изчезна.	Няколко	години	по-късно	нашата	съседка	се	завърна.	Успяла	да	
избяга	от	съответното	заведение.	Но	хората,	които	бяха	купили	апар-
тамента	£,	нито	я	приютиха,	нито	проявиха	желание	да	се	занимават	с	
нея.	Тя	остана	буквално	на	улицата	—	без	пари,	без	документи	без	жилище.

—	Откъде	си	сигурен,	че	с	леля	ти	ще	се	случи	нещо	подобно?
—	Ще	я	остави.	Винаги	става	така.	—	И	Вальо	ме	погледна	стъжни	

очи,	много	сериозен,	без	дори	намек	за	усмивка.
Помислих	си,	че	той	далеч	не	е	толкова	романтичен,	за	какъвто	ми-

наваше	пред	всички	от	курса.
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2.
Вечерта	ми	се	присъни	странен	сън.	Сънувах	малкия	апартамент,	

лелята	на	Вальо	и	някои	събития	отпреди	месец-два.	Сякаш	бях	невидим	
безтелесен	призрак,	ням	свидетел	на	случващото	се.	Картините	се	нижеха	
пред	мен	като	на	кинолента.

Сутрин.	До	големия	прозорец	на	дневната,	от	който	се	вижда	само	
Витоша	и	гълъбите	по	перваза	на	терасата,	седи	жена	с	къса	руса	плит-
ка.	На	масичката	до	нея	работи	транзисторче.	„Днес	е	международният	
ден	на	щастието“	обявява	говорителят	и	съобщава	кога	това	е	станало	
факт	с	резолюция	на	Общото	събрание	на	ООН.

Багра	се	пита	колко	пъти	през	живота	си	е	била	щастлива	—	много,	
наистина	щастлива.	Колко	 ли?	Равносметката	не	я	 радва.	Май,	нито	
веднъж	и	тя	навежда	още	повече	русата	си	глава...	А	времето	лети,	часов-
никът	тиктака,	безвъзвратно	изчезва	отреденото	време	за	всеки	от	нас.

Някой	звъни.	Оказва	се,	че	не	е	съседката	леля	Ваня,	която	обикновено	
кани	Багра	сутрин	на	кафе,	а	млад	мъж,	весел,	усмихнат	и	симпатичен.

—	Изпраща	ме	леля	Иванка	—	казва	той.	—	За	банята.
—	А	да,	заповядайте.
Багра	му	показва	къде	да	се	преоблече	с	работни	дрехи	и	отново	сяда	

на	масичката	до	прозореца.	Трябва	да	работи	по	статията,	възложена	
£	от	главния	редактор	на	един	от	всекидневниците,	благодарение	хода-
тайството	на	бивш	неин	колега	от	издателството,	в	което	тя	работеше	
допреди	две	години.	Със	съседката	леля	Ваня	Багра	се	сближи	сравнително	
скоро,	след	кончината	на	баща	си,	когато	остана	да	живее	сама	в	малкия	
хубав	апартамент.	Гарсониерата	имаше	безспоренчар.	Не	толкова	заради	
голямата	тераса	и	огромната	дневна,	чийто	под	бе	покрит	с	първокачест-
вена	теракота,	а	по-скоро	заради	уюта	на	уединението.	Натрапчивата	
градска	гълчава	едва-едва	достигаше	дотук,	а	гледката	към	Витоша,	така	
често	срещана	в	миналото	на	града	и	толкова	рядка	днес,	поради	високото	
строителство,	допринасяше	да	е	светло	на	душата	и	леко	на	сърцето.

Съседката	леля	Ваня	феноменално	знаеше	всичко	за	всеки	и	то	не	само	
за	живущите	в	тази	кооперация.	Багра	обичаше	да	се	шегува,	че	общувайки	
с	нея,	човек	може	да	си	спести	не	само	купуването	на	вестник,	но	дори	и	
на	телевизор.	Тя	именно	бе	изнамерила	и	препоръчала	на	Багра	майстора	
за	поправката	на	банята	£.

Багра	отначало	не	прояви	никаква	симпатия	към	усмихнатия,	раз-
говорлив	млад	мъж.	Когато	го	покани	първия	ден	на	кафе	с	бисквити,	то	
беше	от	немай	къде,	от	любезност	про	форма,	заради	съседката	леля	Ваня.	
Постепенно	обаче,	отношението	£	започна	да	се	променя.	Как	и	защо,	едва	
ли	би	могла	и	тя	самата	да	обясни...На	третия	ден	Багра	вече	сядаше	на	
кафе	с	Ангел	с	приятното	чувство	на	доверие	към	неговата	приветливост,	
дружелюбие	и	жизнерадост.

—	Леля	Ваня	ми	каза,	че	вие	всъщност	сте	инженер-електрончик,	но	
ви	трябват	пари	и	затова	работите	ВиК-а	услуги.

—	О,	не	—	засмя	се	той.	—	Леля	Иванка	не	знае,	не	е	разбрала	добре.	Брат	
ми	е	инженер,	но	института,	в	който	работеше,	го	закриха,	синът	му	в	
това	време	бе	завминал	вече	за	Австрия,	да	учи	там	и	на	брат	ми	му	тряб-
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ваха	пари	да	го	издържа.	Така	започна	да	работи	като	плочкаджия...	Аз	не	
съм	инженер.	Аз	съм	танцьор.	Не	—	балетист,	нито	играя	народни	танци.	
Преподавам	по-точно	танго	в	една	школа.	Състезател	съм	също	така,	
участвам	в	международни	състезания...	Знаеш	ли	кое	е	най-важното	при	
тангото?	—	премина	той	внезапно	с	оживление	на	ти.—	Не	стъпките,	не	
фигурите,	не,	а	да	умееш	да	усещаш	партньора	си.	Да	усетиш	намерение-
то	му	за	стъпката,	преди	още	той	да	я	е	направил,	да	усетиш	желанието	
му	за	тази	стъпка	и	незабавно	да	го	последваш.	Ето	този	унисон,	това	
пълно	разбирателство	и	хармония	е	тангото.	И	нещо	още	по-интересно,	
което	не	всеки	знае	—	не	винаги	води	мъжът,	далеч	не	винаги.	Случва	се	
и	жената	да	води.	Въпросът	е	да	се	получи	пълно	единство	помежду	им,	
ето	това	е	тангото...	Знам	един	ресторант,	където	се	танцува	танго.	
Искаш	ли	някой	път	да	отидем.	Ще	ти	хареса...	А	веднъж	в	Белград,	на	едно	
състезание	пак,	не	можеш	да	си	представиш	каква	красива	жена	видях,	
очи	не	можеш	да	откъснеш	от	нея.	Състезателка	беше.	Хубава,	хубава...	
И	представяш	ли	си,	след	състезанието,	на	купона,	точно	тя	ме	покани	
на	танц.	Главата	ми	се	замая,	не	знаех	на	кой	свят	съм,	хем	я	държа	в	
ръцете	си,	хем	не	ми	се	вярва.

—	И	какво?	—	с	любопитство	попита	Багра.
—	Нищо.	По	 средата	на	танца	я	 оставих,	 невъзможно	ми	беше	да	

продължа.
—	Защо?
—	Не	знам.	Не	мога	да	го	обясня,	но	наистина	не	можгех	да	продължа	

да	танцувам.	Премалях,	коленете	ми	взеха	да	се	подкосяват,	струваше	
ми	се,	че	всеки	момент	ще	се	строполя	на	пода.

Когатго	Ангел	си	отиде	този	ден,	на	Багра	сестори,	че	малкият	апар-
тамент	е	опустял	като	изоставено	жилище.

На	другата	сутрин	тя	вече	го	чакаше	с	нетърпение,	а	мисълта,	че	
по	някаква	причина	би	могъл	да	не	се	появи,	я	караше	да	страда.	Когато	
Ангелпристигна	и	взе	да	трополи	вбанята,	всичко	си	дойде	на	мястото	
и	Багра	спокойно	седна	на	масичката	до	прозореца	в	дневната,	за	да	про-
дължи	работата	си	по	възложената	£	статия.

Веднъж	Ангел	отиде,	да	провери	нещо,	в	апартамента	на	Маргарита.	
В	малкия	промеждутък	от	време,	докато	тойбеше	там,	истинска	ревност	
дълбоко	прободе	Багра.	„Кога	ще	се	върне?	поглеждаше	тя	непрекъснато	
часовника.	Защо	се	бави?	Какво	толкова	прави	там?“...	Привързваше	се	все	
повече	към	него,	а	и	той	скъсяваше	разстоянието	помежду	им	с	подкуп-
ваща	непринуденост	и	завидна	жизненост.	Разговаряха	така,	сякаш	бяха	
близки	приятели	от	сто	години.	Той	вече	не	я	наричаше	госпожа	Багра,	
нито	се	обръщаше	към	нея	с	Багре,	а	и	казваше	Розово	облаче	—	име	от	
една	индианска	легенда,	киято	по	някакъв	повод	£	беше	разказал...

3.
Дойде	сесията.	Мина	и	отмина.	Курсът	ни	се	разпиля	по	почивки	—	на	

море,	на	планина	и	даже	в	чужбина.	
Точно	тогава	ми	се	случи	нещо	много	хубаво	—	влюбих	се.	Влюбих	се	едно	

момче,	което	караше	магистратура.	Историк,	голям	красавец.	При	това	
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така	увлекателно	умееше	да	разазва	за	великолепните	праисторически	
рисунки	в	Магурата.	Покрай	тази	ми	любов,	нито	с	Валентин	се	виждах	
дълго	време,	нито	с	другите	ми	колеги.	Смених	компанията.

През	август	отидохме	с	любимия	на	море,	на	Слънчев	бряг	за	седмица	
и	нещо.	Една	вечер	случайно	видях	там	Вальо.	Както	вървяхме	с	любимия	
от	ресторант	на	ресторант,	избирайки	къде	да	се	установим,	внезапно	
чух	един	познат	глас	да	казва:	„Ето	я!“	Обърнах	се.	На	масичка	под	шарен	
чадър	пред	едно	малко	заведение	видях	Валентин	заедно	с	друг	един	наш	
колега.	Приближих	се	да	ги	поздравя,	но	не	си	казахме	почти	нищо,	защото	
бързах	да	настигна	кавалера	си,	който	беше	запрашил	напред.	Припомних	
си	тази	среща	преди	да	заспя	и	се	засрамих,	че	съм	постъпила	зле.	Такава	
една	реплика	като	„Ето	я!“,	изречена	с	възхита,	предполага,	че	допреди	
минута	Вальо	е	говорил	за	мен.	Ами	ако	е	дошъл	специално	заради	мене	
на	Слънчевбряг,	с	надеждата	да	се	срещнем,	да	ме	види?	Така	или	иначе,	
повечене	се	видяхме,	това	беше.

Видяхме	се	през	есента,	в	началото	на	новата	учебна	година,	в	Уни-
верситета.	Вальо	веднага	ме	покани	на	кафе	у	тях.	Нямало	по-хубаво	кафе	
от	това,	което	сам	си	правиш,	в	своя	дом.

—	Ела	да	видиш	къде	живея	сега	—	подхвърли	накрая.
Аз	поканих	от	своя	страна	приятелката	си	от	курса,	за	да	не	давам	

повод	за	ревност	на	историка.	Докато	пътувахме	с	автобуса	към	Южния	
парк,	интиутивни	почувствафх,	че	Вальо	ни	води	в	малкия	хубав	апарта-
мент	на	леля	си.

—	Какво	прави	леля	ти?	—	попитах.
—	Тя	почина.
—	?!?
—	Онзи	я	изостави	и	тя	не	можа	да	го	преживее,	самоуби	се.
Приятелката	ми,	която	не	беше	в	течение	на	историята,	се	опита	

да	обърне	всичко	на	шега.
—	Не	думай,	бе,	нима	все	още	има	хора,	които	се	самоубиват	от	любов?
Вальо	нищо	не	отговори,	а	аз	смутено	прошепнах	„Както	виждаш.“

	

Зäðàâêà Лèсèéсêà •
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Весела Кацарова

ИЗ „АМЕРИКАНСКИ ИМПРЕСИИ“

КУЛТУРОЛОÃИЧЕН ФЕНОÌЕН

Не	съм	и	допускала,	че	едно	българско	име	ще	има	такова	магическо	
въздействие	в	Чикаго.	Ще	промени	мигновено	отношението	на	хората	край	
мен.	Ще	им	отвори	сърцето	за	България.	И	то	не	къде	да	е,	а	в	книжарница.

И	тъй,	разглеждам	си	аз	преспокойно	натъпканите	с	книги	лавици	
в	малката	антикварна	книжарница,	но	 усещам	как	книжарят	не	ме	
изпуска	от	очи.	Дори	долавям	някаква	враждебност	в	погледа	му.	Кой	
знае,	може	би	много	се	бавя	с	избирането.	Или	много	дълго	се	зачитам	в	
книгите.	А	може	би	се	досеща,	че	джобът	ми	не	е	дълбок	и	ще	се	задоволя	
с	някоя	и	друга	тънка	книжчица,	докато	клиентите	наоколо	вземат	
пълни	торби.	Или	чисто	и	просто	долавя	моята	чуждоземност.	Както	
и	 да	 е,	 едрият	американец	неотлъчно	ме	 следи	 с	 поглед	 и	 аз	 почвам	
нервно	да	разгръщам	страниците.	Питам	нещо	с	книга	в	ръка,	за	да	
разсея	напрежението.

—	А	вие	откъде	сте?	—	изведнъж	полюбопитства	той.	Как	пък	можа	
да	ме	усети!

—	От	България	—	отвръщам	кротко.
—	От	България	ли?	—	мигновено	грейва	едрият	мъж.	—	Ама	наистина	

ли	сте	от	България?
—	Ами	да!
—	А	от	Пловдив	ли?
—	Не,	не,	от	София.
—	Защото	аз	познавам	един	българин	от	Пловдив.	Но	него	го	знае	цяла	

България.	А	и	целият	свят.
„Хайде	де,	че	кой	ли	пък	ще	е	тоя?“,	мисля	си	аз.
—	Ха	познайте,	де?	—	сякаш	отгатна	мислите	ми	книжарят.
—	Не	мога	да	се	сетя	—	предавам	се	аз.
—	Хрис-то	Стоич-ков!	—	натъртено	отвръща	той,	изпълнен	с	благо-

говение.	Сякаш	става	дума	за	папата.
—	О,	вие	познавате	Христо	Стоичков!	—	учтиво	отвръщам	на	възторга	

му.	Идва	ми	наум,	че	от	известно	време	Стоичков	играе	в	„Чикаго	Файърс“.	
Ето	откъде	е	толкова	известен	в	Чикаго!	—	А	вие	лично	ли	го	познавате?	
—	продължавам	да	любезнича	аз.

—	Отначало	го	познавах	само	като	играч.	Не	съм	изпуснал	нито	един	
негов	маг	на	сокър.

Сещам	се,	че	тук	на	футбола	му	викат	„сокър“,	а	„футбол“	значи	нещо	
съвсем	друго.	Ех,	пустият	му	английски,	пардон,	американски!
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—	Отскоро	обаче	ми	стана	съсед	—	продължава	възторженият	книжар.	
—	Живеем	на	една	улица.	На	няколко	пъти	дори	пихме	бира	заедно.

„Е,	това	вече	е	нещо!“,	мислено	възкликвам	аз.
Че	като	се	промени	този	ми	ти	човек!	Заведе	ме	в	дъното	на	книжар-

ницата	и	отключи	едно	странично	помещение,	където	държал	най-ценни-
те	си	книги.	За	най-специалните	си	клиенти.	А	накрая	взе,	че	ми	намали	
и	сметката	наполовина.	Че	нали	съм	сънародничка	на	Христо	Стоичков!

Та	такива	ми	ти	работи	значи!	Който	не	вярва,	че	Христо	Стоичков	
не	само	атакува	врати,	но	ги	и	отваря,	нека	да	иде	в	Чикаго.	При	това	не	
какви	да	е	врати,	а	врати	към	културата.	Така	де!

РАЗÄВОЕНИЕ

Седя	силно	притисната.	Направо	заклещена.	Отляво	и	отдясно.	Не	
мога	да	си	поема	дъх.	Хак	ми	е,	като	си	купих	билет	толкова	късно	и	се	
дотътрих	до	летището	в	последния	момент.	Какво	друго	мога	да	получа	
освен	място	в	средата	на	дългата	редица,	където	съм	затисната	от-
всякъде.	Притварям	очи	и	се	опитвам	да	се	успокоя.	Нейсе,	все	някак	ще	
изкарам	няколкочасовия	полет	от	Сан	Франциско	до	Чикаго.

След	малко	запушвам	едното	си	ухо	и	се	вслушвам	в	разговара	отдясно.	
Стопроцентови	американци!	Премерена	отчетлива	реч.	Ведра	и	спокойна.	
Реч	на	уравновесени	практични	хора.	На	Нанси	можело	напълно	да	се	раз-
чита.	И	с	месеци	да	ги	нямало,	цветята	вкъщи	винаги	щели	да	са	полети.	
И	градинарят	нямало	да	пропусне	да	върши	добре	работата	си.	Защото	
мразели	да	се	приберат	и	да	заварят	дома	и	градината	си	занемарени.	Така	
че	всичко	е	наред	със	спътниците	ми	отдясно.	Няма	да	им	бера	кахъра.	

Сега	запушвам	другото	си	ухо	и	се	заслушвам	в	говора	вляво.	Охоо,	
гледай	ти,	 седнала	 съм	 до	 руснаци!	 Разговорът	им	тече	 отривисто,	
приповдигнато,	съвсем	по	славянски.	Разбирам,	че	леля	им	Анюта	се	на-
станила	в	квартирата	им	в	Москва.	Но	кой	знае	защо	не	отговаряла	на	
телефона.	Дано	не	си	била	наумила	да	им	продаде	жилището,	защото	още	
им	трябвало.	Засега	не	се	знаело	дали	ще	им	провърви	в	Америка	и	току-
виж	взели,	че	се	върнали.

Оглеждам	скришом	спътниците	си.	Първо	отдясно.	Личи	си,	че	всичко	
е	наред	при	тях.	Спокойни,	самоуверени,	науязвими	хора.	Усмивката	им	
е	широка,	с	добре	поддържани	зъби.	Дрехите	им	—	спортни	и	удобни,	но	
елегантни	и	очевидно	скъпи.	Жестовете	им	—	свободни	и	непринудени.

Отляво	картината	е	съвсем	друга.	Напрегнати,	измъчени	същества.	
А	и	дрехите	им	сякаш	не	са	по	мярка.	Сигурно	са	от	някой	магазин	на	
Армията	на	спасението.	Или	от	онези,	където	всичко	е	по	долар.

Завързвам	разговор	и	с	двете	двойки	напълно	естествено.	Американ-
ката	услужливо	ми	показва	как	да	включа	радиото.	А	после	ми	подава	и	
кафето.	Живеели	в	Сан	Франциско.	Имали	къща	в	центъра	на	града.	Сега	
отивали	на	гости	при	сина	си	в	Чикаго.	Бил	преуспял	бизнесмен.	О,	Бъл-
гария	е	на	Балканите,	нали?	Били	са	само	в	Гърция.	Много	им	харесало.	
Мислели	да	отидат	и	до	Турция.	Най-вече	заради	Истанбул	и	Босфора.	А	
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за	България	нищо	не	знаели.	Само,	че	е	на	Балканите.	И	че	е	бивша	кому-
нистическа	страна.

Разговорът	с	руската	двойка	е	далече	по-сърдечен.	Ах,	нима	сте	от	
България?	Ходили	сме,	ходили	сме	два	пъти.	Варна,	Златни	пясъци!	Ах,	
какая	прелесть!	И,	разбира	се,	Пловдив,	Альоша.	Ами	решили	да	опитат	
късмета	си	в	Америка.	От	осем	месеца	били	тук,	но	все	още	не	можели	да	се	
установят.	Повикали	ги	роднини,	уж	щели	да	им	помогнат,	да	им	намерят	
работа...	Ала	засега	—	нищо.	Мъжът	бил	научен	работник	в	Москва.	Но	тук	
никаква	подходяща	служба	не	можел	да	намери.	Макар	и	много	добре	да	се	
справял	с	езика.	Три	месеца	разнасял	пици	по	домовете.	Почнало	доста	да	
му	омръзва.	Жената	била	лекар	по	професия.	Ала	още	учела	езика.	Работила	
един	месец	в	кухнята	на	„Мак	Доналдс“,	но	едва	издържала.

И	така	—	няколко	часа.	И	отляво,	и	отдясно.	А	аз	стоя	притисната.	
Заклещена	между	два	свята.	И	се	чувствам	някак	раздвоена.	Почти	като	
цяла	България.

БЕАТРИÑ

—	Беатрис,	кой	е	най-яркият	ти	спомен	от	България?
Беатрис	притваря	очи	и	се	отпуска	назад	в	креслото.	Тя	изглежда	

чудесно	за	своите	осемдесет	и	седем	години.	Лекото	червило	подчертава	
светлата	£	кожа	и	тъмните	£	очи.	Лицето	£	е	спокойно,	но	бързото	пот-
репване	на	клепачите	подсказва,	че	в	съзнанието	£	се	върти	лентата	на	
живота.	Кой,	кой?	Та	нима	е	лесно	да	избереш	един-единствен	спомен	от	
младостта,	когато	са	изминали	близо	седемдесет	години	оттогава!	Цели	
седемдесет	години,	откакто	за	последен	път	си	помахал	с	ръка	на	прия-
тели	и	роднини	на	схлупената	софийска	гара,	преди	влакът	да	те	понесе	
към	новия	живот.	Новият	живот	в	Новия	свят.	Та	Беатрис	тогава	е	била	
едва	седемнайсетгодишна	и	не	е	имала	време	да	натрупа	кой	знае	колко	
спомени.	Кой,	кой!

Просторното	жилище	на	Беатрис	прелива	от	светлина	и	спокойствие.	
Всяка	вещ	е	на	мястото	си	и	се	включва	в	общата	хармония.	Кресла	и	
канапета	в	светли	тонове,	плътни	килими	в	пастелна	гама,	ведри	пасто-
рални	пейзажи	по	стените.	В	ъгъла	е	пианото	с	разтворени	ноти	отгоре.	
Всичко	 в	този	подреден	дом	 говори	 за	 благополучие	и	 домашен	уют.	И	
все	пак	тук-там	се	обаждат	вещи	с	друга	тоналност,	малко	непривична	
за	обстановката.	Ей	в	онзи	ъгъл	се	вижда	голяма	писана	стомна	с	ярки	
български	шарки.	На	шкафчето	до	огромния	телевизор	се	кипри	бъклица,	
отново	в	слънчеви	тонове.	На	перваза	до	саксията	две	пръстени	кратунки	
кротко	са	допрели	муцунки.	А	отгоре	на	пианото	е	извисила	снага	кръшна	
българска	мома	в	шарен	сукман.	Макар	и	арменка	по	народност,	Беатрис	
е	родена	и	израсла	в	България	и	е	останала	българка	по	душа.	Въпреки	че	е	
напуснала	страната	ни	преди	толкова	много	години,	българското	трайно	
присъства	в	дома	и	в	живота	£.

Ненадейно	Беатрис	проговаря	с	тих,	възглух	глас,	все	така	притворила	
очи.	Българският	£	е	съвсем	правилен,	само	с	лек	акцент.
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—	Спомени	много.	От	 детството,	 от	 училището...	Но	 най-добре	
помня	чувствата,	които	съм	изпитвала	тогава.	Например	в	утрините	
у	дома,	в	тясната	ни	кухня.	Татко	е	запалил	огромната	готварска	печ-
ка	и	тя	се	е	нагорещила	до	червено.	Аз	съм	се	свила	върху	кушетката	на	
топло	и	се	вслушвам	в	бумтенето.	Мама	се	е	надвесила	над	печката	и	ми	
приготвя	пържени	филийки	за	закуска.	Винаги	сутрин	ми	правеше	нещо	
топло	преди	училище.	И	сега	виждам	пъстрата	£	басмена	престилка	и	
пухкавите	пантофи.	Говори	ми	нещо	с	напевен	глас,	а	аз	продължавам	да	
дремя	свита	на	кълбо.	Най-вече	съм	запомнила	усещането	си	—	за	топлина	
и	пълен	домашен	уют.	Усещане	за	абсолютна	защитеност	и	сигурност.	
Увереност,	че	нищо	лошо	не	може	да	ти	се	случи,	щом	мама	и	тате	са	до	
тебе,	край	тебе.	По-късно	в	живота	си	никога	не	съм	изпитвала	такова	
силно	усещане	за	сигурност	и	закрила.	Никога!...

Тук	Беатрис	замълчава	за	миг,	а	после	напевно	продължава:
—	Помня	добре	и	първия	си	учебен	ден,	първата	си	учителка.	Много	

дълго	 бях	 чакала	този	ден,	 бях	подреждала	тетрадките	и	моливите	 в	
новата	си	чанта.	Но	когато	се	озовах	в	големия	училищен	двор,	пълен	с	
деца,	изведнъж	се	уплаших	и	обърках.	Дори	се	разплаках.	И	тогава	при	мен	
дойде	една	млада	жена,	попита	ме	за	името	и	ме	поведе	за	ръка.	„Аз	съм	
твоята	учителка“,	каза	тя	и	аз	мигновено	се	успокоих.	За	мен	тя	бе	най-
прекрасната	жена	на	света.	Спомням	си	сивия	£	втален	костюм	и	топли-
те	£	пъстри	очи.	Поведе	ме	по	дълъг	коридор.	Все	така	продължаваше	да	
ме	държи	за	ръка,	а	зад	нас	се	проточи	дълга	върволица	деца.	Държеше	ме	
внимателно,	дори	нежно,	но	аз	усещах	колко	силна	е	ръката	£.	Коридорът	
бе	дълъг-предълъг,	а	по	стените	бяха	наредени	безброй	портрети.	Това	
съм	запомнила	най-ярко	от	първия	си	учебен	ден	—	безкрайния	коридор	с	
портретите	на	Вазов,	Ботев,	Каравелов	и	деликатната,	но	крепка	ръка	
на	учителката.	И	тогава	трайно	ме	обзе	усещането,	че	поемам	по	дълъг	
път,	който	непременно	ще	ме	изведе	някъде.	И	по-късно	ме	е	обземало	по-
добно	оптимистично	чувство	за	предстящо	движение	напред,	но	тогава	
го	усетих	за	пръв	път.	И	съм	го	запомнила	завинаги...

Отново	последва	кратка	пауза,	преди	Беатрис	да	заговори	отново:
—	И	друго	чувство	не	съм	забравила.	На	безпределна	радост	и	безгри-

жие.	Усещането,	че	ме	поема	някаква	сила	като	пролетен	вятър	и	аз	се	
издигам	високо	над	всичко,	лека	като	перце.	Високо	над	дървета,	къщи,	
хълмове.	Толкова	високо,	че	мога	да	достигна	слънцето.	Такова	чувство	ме	
обземаше,	когато	бях	с	приятелките	си.	Те	бяха	две	—	Надя	и	Васка.	Не-
прекъснато	бяхме	заедно.	И	в	класната	стая,	и	вечер	до	късно	в	квартала.	
Често	учехме	заедно.	Една	от	нас	четеше	урока	на	глас,	а	двете	слушаха	
и	повтаряха.	Не	се	надпреварвахме,	а	само	се	окуражавахме	една	друга.	
Като	че	ли	си	преливахме	сили.	Почти	като	скачени	съдове.	И	силата	ни	
беше	тройна.	Така	ни	викаха	—	Светата	троица.	Защото	все	заедно	хо-
дехме.	Та	когато	си	разказвахме	разни	истории	и	се	кискахме,	изпитвах	
точно	това	чувство.	На	безпределно	безгрижие.	Имах	усещането,	че	мла-
достта	ще	продължи	вечно.	Спомням	си	как	се	кълняхме	никога	да	не	се	
разделяме.	Те	много	плакаха,	когато	тръгвах.	И	аз	бях	много	разстроена.	
Сякаш	нещо	от	живота	ме	напускаше	завинаги.	И	по-късно	съм	имала	
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приятели.	Но	никога	повече	не	изпитах	подобно	чувство	на	безгрижие	и	
безтегловност.	Никога	повечене	съм	се	смяла	до	сълзи,	просто	ей	така,	без	
всякаква	причина.	Като	че	ли	това	е	възможно	само	в	младостта.	В	най-
ранната	младост.	Знаеш	ли,	много	по-късно	едната	от	тях,	Надя,	дойде	
да	живее	в	Ню	Йорк	при	сина	си.	Два-три	пъти	ходих	да	я	видя.	Намерих	
я	доста	променена.	Напълняла,	съвсем	побеляла.	И	някак	си	се	смалила.	Аз	
я	помнех	стройно	високо	момиче,	а	видях	набита	стара	жена.	Отначало	
разговорът	не	вървеше.	Разказвахме	житейските	си	истории,	показвахме	
си	снимки,	обсъждахме	и	болежките	си.	Но	разговорът	направо	куцаше.	И	
тогава	тя	каза	една	фраза,	която	често	повтаряше	на	младини:	„Ама	че	
забавна	дивотия!“	И	изведнъж	тези	думи	сякаш	отключиха	нещо	у	нас.	
И	двете	започнахме	да	се	тресем	от	смях.	Нещо	заклокочи	неудържимо	
отвътре.	И	отново	ме	обзе	усещането	за	безгрижие	и	безпричинна	радост.	
Направо	невероятно!	Това	бе	духът	на	младостта,	който	мислех,	че	от-
давна	съм	погребала.	И	изведнъж	той	отново	ни	споходи.	Представяш	ли	
си	каква	гледка	сме	били!	Две	бабички	се	тресат	от	лудешки	смях!	Не,	не	
съм	я	виждала	оттогава.	Само	по	телефона	се	чуваме	от	време	на	време.	
Стахувам	се,	че	усещането	вече	няма	да	се	повтори...

Изведнъж	очите	на	Беатрис	се	натъжиха.
—	Да,	разбира	се,	тогава	изживях	и	първото	си	голямо	влюбване.	Вярно,	

ученическа	любов,	но	нали	знаеш,	че	тя	се	помни	цял	живот.	Казваше	се	
Никола.	Първо	ми	либе	Никола...	Беше	от	съседния	клас.	Високо,	чернооко	
момче.	Буйна	глава	беше.	Все	тичаше	след	топката	в	училищния	двор.	
Свиреше	и	на	акордеон.	На	училищните	забави	главно	той	ни	свиреше.	
Дори	ме	беше	яд,	че	не	можем	да	танцуваме	по-често.	Беше	любимец	на	
момичетата.	Все	току	подхвърляше	разни	дръзки	реплики.	Но	с	мен	бе	дори	
плах.	Спомням	си	как	търпеливо	ме	чакаше	в	коридора	през	междучасието	
и	отивахме	заедно	до	бюфета.	И	след	часовете	ме	чакаше.	Под	голямото	
дърво	в	двора.	Вземаше	ми	чантата	и	ме	изпращаше	чак	до	дома.	Вечер	
често	ходехме	в	кварталната	сладкарница.	Пиехме	резлива	боза,	а	после	
се	разхождахме	в	парка.	Помня,	че	когато	ме	целуваше,	сърцето	ми	бие-
ше	до	пръсване.	И	си	мислех,	че	повече	никога	няма	да	изпитам	подобно	
вълнение.	Разбира	се,	по-късно	изживях	голямата	си	любов,	но	трепетът,	
който	изпитвах	тогава,	не	се	повтори.	Сякаш	буца	засядаше	в	гърлото	
ми	и	краката	ми	се	подкосяваха.	Още	пазя	стиховете,	които	ми	посвети	
тогава:

Данте възпя своето Беатриче,
а аз ще възпея тебе.
Ще разкрия как те обичам
и как се с тебе гордея.
После	те	ми	се	струваха	наивни,	но	тогава	ме	трогваха	до	сълзи.	За	

първи	път	някой	ми	посвещаваше	стихове.	И	това	повече	не	се	повтори	в	
живота	ми.	Когато	разбра,	че	ще	заминаваме,	Никола	много	се	разстрои.	
Започна	да	ме	увещава	да	останем.	Родителите	ми	обаче	бяха	взели	ка-
тегорично	решение.	Усещаха,	че	идва	нова	война	и	баща	ми	искаше	да	ни	
предпази.	Брат	му	бе	убит	на	фронта	през	Първата	световна	и	той	се	
страхуваше	да	не	изживеем	нови	ужаси.	При	това	другият	ми	чичо,	кой-
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то	вече	се	бе	установил	в	Америка,	настойчиво	ни	канеше.	Така	че	нямах	
избор.	Но	и	мен	ме	болеше	сърцето	при	мисълта	за	раздяла	с	Никола.	На	
тръгване	той	ми	подари	една	брошка.	Още	я	пазя	и	от	време	на	време	
дори	я	слагам.	Не	е	скъпо	украшение,	но	изработката	е	много	фина.	Тъмен	
камък,	обкован	с	тънка	златна	нишка,	а	на	черния	фон	се	откроява	женски	
профил.	Никола	казваше,	че	образът	върху	брошката	приличал	на	мен.	Кой	
знае	дали	е	така,	но	до	ден-днешен	кътам	тази	брошка.	И	понякога	си	я	
гледам.	Не	знам	какво	е	станало	после	с	Никола.	Приятелките	ми	казаха,	
че	след	заминаването	ми	се	затворил	в	себе	си	и	дори	престанал	да	свири	
по	забавите.	После	се	преместил	в	друго	училище	и	повече	не	го	видели.	
Много	се	натъжавам,	като	се	сещам	за	него...

Очите	на	Беатрис	наистина	станаха	много	печални.	И	като	че	ли	
цялото	£	лице	изведнъж	се	съсухри.	Възрастта	£	внезапно	пролича.	Също	
като	на	погребението	на	съпруга	£	преди	време.

И	тогава	отвън	изведнъж	се	чуха	клаксони	и	дворът	се	изпълни	с	коли.	
Пристигаше	синът	с	цялото	си	домочадие	—	с	жена	си,	двете	си	дъщери,	
сина	и	снахата.	Бяха	довели	дори	малкото	си	внуче,	сиреч	правнучето	на	
Беатрис.	Тя	изведнъж	засия	и	хукна	да	посреща	гостите.	Неделният	обяд	
беше	готов.	Затихналата	къща	отново	щеше	да	се	изпълни	с	глъч.	Първите	
спомени	никога	не	се	забравят.	Затова	детството	и	ранната	младост	са	
толкова	скъпи	защото	тогава	всичко	се	случва	за	пръв	път.	Ала	настоя-
щето	винаги	изтласква	спомените	назад.	Сега	България	отстъпваше	пред	
Америка.	За	да	се	завръща	отново	в	спомените	и	сънищата...

Зäðàâêà Лèсèéсêà •
Äàìà с шàïêà
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Нова поезия

Атанас Капралов

СТИХОТВОРЕНИЯ

НЕПОТРЕБЕН 

Ñëеä õèëяäà ãîäèíè îò íеáесíèя сâîä
ще ïîïèòàì,
âòîðà÷еí â çеìíîòî ïîëóшàðèе:
щúêà ëè êðàé Бàëêàíà ìîяò äðеâеí íàðîä,
èëè íяìà íè êîсò îò ãîðêàòà Бúëãàðèя?

И ïîíеже е âсè÷êî â ìúãëàòà äàëе÷,
ще íàäàì óõî
äîëó
êàê íàâèêâàò ðîáîòèòе:
ìîже áè ще ïîìðúêíà îò ÷óжäàòà ðе÷,
èëè íîс ще íàâèðя, ÷óë еçèêà íà Бîòéîâà?...

...Пî-äîáðе ãëóõ äà áяõ...
Ще ïðîшеïíà: „Аìèí!“
И сúëçà ще ïðîâîäя êàòî жàëîсòеí ãðàжäàíèí.
Пðîсòî ÄНК-ïðîáèòе сî÷àò ãðешеí èíсòèíêò —
íе çà âúçïðîèçâîäсòâî,
à çà сàìîèçяжäàíе,

íе çà óòðешíî öяëî,
à çà óòðешеí âçðèâ...
И се ÷óäя ïðè áясíîòî сàìîèçòðеáâàíе,
çà êàêâî сëеä õèëяäà ëеòà äà сúì жèâ?
Ìîже áè çà äà âèäя —
ïîеò íеïîòðеáеí сúì.

Ìîже áè çà äà òðúãíà îò çâеçäèòе ïешà
ïî îáðàòíèя ïúò,
ïàê ïðè ïëеìеòî сáúðêàíî,
çà äà êàжà íà сâîéòà áеäíà äíешíà äóшà:
ïðîèãðà жèâ жèâîò çà èçìàìíî áеçсìúðòèе.
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ПРЕÌАЗАНИ ОТ ÑКОРОÑТТА

Зеìяòà âсе ïî-ãíеâíî се âúðòè
è âсе ïî-сòðàшíî сâяò íè се çàâèâà...
...Лежèì ïî ãðúá íàêðàя àç è òè —
áеç сâясò, 
áеç äúõ,
áеç ïëúò,
áеç сúïðîòèâà.

Ãëàâèòе íè â îсâèðеïяë êàäàíс
ðеäяò
äîì,
áèòêè,
äеòсòâî,
сúí óòðîáеí...
Äàëè òîâà íе е ìîëèòâеí òàíö
ïðеä Бîã —
äà íè ïîêàже ïúò çàäãðîáеí!

Äà íè êà÷è íà сеäìàòà сè âèс,
îáëàêúòеíè âúðõó áàâíî âðеìе...
Зàщîòî òóê се сâëè÷àìе
— óâè! —
îò áясíî çàïðеïóсêàíîòî сòðеìе.

Нàïðàâî íè ïðеìàçâà сêîðîсòòà
íà òеçè çеìíè âèõðеíè îìðàçè...
Ñïàсеíèеòî,
ìèëà,
сëеä сìúðòòà
с òеá òðяáâà çàä çúá£òе äà îïàçèì.

Тî ще ãîðè êàòî ãîðещ êàðòîф
íеáöàòà íè...
Нî —
áеç сúëçè è âîïëè — 
äà çàíесеì íà ìúðòâèòе ëþáîâ,
щîì íе óсïяõìе
жèâèòе äà сòîïëèì!
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ЕÄИНÑТВЕНА ПОБЕÄА

Оò çàãóáè се óìîðèõ
äà сúì с äóшà íесúêðóшèìà...
Рàçõîжäàì се êàòî òóðèсò
èç сâîя áèâш жèâîò...
И сíèìàì:

òóê çà ìе÷òàòà âäèãàì òîсò,
à òя е â ïðèìêèòе íà ïàяê;
òàì сòèсíàë сúì â ðúêàòà êîç
è... ïàê íàäöàêàí сúì íàêðàя;

íàòàòúê ìàõàì óж îò âðúõ,
à â íèсêîòî сúì ìàé õúðçóëíàò;
âсе ãîë íà çëîòî âêàðâàì ïðúâ
è âсе ìе áèе òî —
íà íóëà!

Оò÷àéâàщà еêсêóðçèя —
â óсîèòе £ сúì íàòèêàí...
Нî ìèã ïðеäè äà се сìðàçя,
е фàêò
сïàсèòеëíàòà сíèìêà:

àç ìîãà
ïëàìíàë,
ãîðä,
êðàсèâ
â î÷èòе òè äà се îãëеäàì.
В òяõ è îòâúä ще áúäà жèâ...
Еäèíсòâеíàòà ìè ïîáеäà!

ТАЙНА

Тè,
îòðеäеíàòà ìè сâèше,
ïîòúíà íяêúäе...
Кúäе сè?
Тàêà äúëáîêî сúì òе âäèшàë,
÷е ëèïсàòà òè äíес ìе áесè.
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Ñ ïîсëеäíèяò сè âúçäóõ ðîíя
òðîõè îò èìеòî òè âêóсíî 
è õðàíя с íеãî òеëефîíà,
àëà îòсðещà —
сèòà ïóсòîш...

Нàêðàя ëþшâà ìе âúжеòî
ïîä êóïîëà íà сàìîòàòà:
с ïðèсúäàòà — äà сïðе сúðöеòî,
с íàäежäàòà — äà сïðе çà êðàòêî.

Зàщîòî —
òóê èëè â áеçêðàя —
òè ще èçâúðшèш сâîéòî ÷óäî:
î÷èòе ìè ще ðàçïîçíàеш,
сúëçà â сúëçà ще ãè сúáóäèш

è с òеá — 
щàсòëèâеö äî щàсòëèâêà!
ще âëеçеì â сìèсúë íîâ,
íàáúáíàë
ïîä çâеçäíà фîðìà è îáâèâêà...

Нî íàшà òàéíà òîé ще áúäе.

ÑПАÑИТЕЛКИ
   На дъщерите ми 

Няêîãà çà сèíîâе ìе÷òàеõ —
äâà ïúòè ãè ÷àêàõ с õëяá è сîë!
Äâà ïúòè ìе îãëóшè íàêðàя
ïëà÷ ðîäèëеí îò íеèсêàí ïîë.

Ìèсëеõ сè —
òîâà íе е âúçìîжíî,
сãúð÷еí â сâîя ìúжêè íеóсïеõ.
Нî с óòеõàòà íà сëяï õóäîжíèê
íежíèòе сúçäàíèя ïðèеõ.

Те ðàсòяõà
с ïðèêàçíè êàïðèçè,
с áàðáèòà,
с ïðèíöесè,
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с ÷óäесà.
Зíàеõà —
êîãàòî сúì íàáëèçî,
àç îò âсяêî çëî ще ãè сïàся...

В òàçè ðîëя íà сïàсèòеë ÷óäеí
íяêàê íеóсеòíî се âжèâяõ.
Äâàж ïî-сèëеí âсеêè äеí се áóäеõ,
âяðàòà â äîáðîòî сïàсòðèë â òяõ...

Зíàì:
еäèí äеí ще сúì сòèсêà ïëяâà, 
íî сïîêîеí íеêà е сâеòúò:
ìîéòе äúщеðè ìó çàâещàâàì —
с äîáðîòàòà сè äà ãî сïàсяò!

Зäðàâêà 
Лèсèéсêà •
Тàíö
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Алина Стоянова

СТИХОТВОРЕНИЯ

ÄЯÄО КОЛЕÄА

Äяäî Кîëеäà äíес е щàсòëèâ.
Бе íàеò îò îòäеë â îáщèíàòà — 
â ìðàçîâèòèòе ëеäеíè äíè
äà ïðèшïîðâà с фàéòîí òèшèíàòà.

Ве÷е ïеòà ëè, шесòà ãîäèíà
áеçðàáîòеí е è áеç çàïëàòà.
Оöеëяâà âсе íяêàê çà òðèìà!
Нî îсòàíà ëè çäðàâî â äóшàòà?

Äяäî Кîëеäà äíес е ïèяí.
В сâîéòà ïðèêàçêà сàì сè жèâее —
ïðàçеí фðèçеð, áеç òîê, ãîë òàâàí.
И с ïîсëеäíàòà жèâà èäея...

Нî сеãà сúс фàéòîíà ëеòè.
А çâúí÷еòàòà äяâîëè ãîíяò.
Еõ, жèâîò, еõ, сúäáà, еõ, ìе÷òè...
И сíежèíêèòе... Кîé ëè ãè ðîíè?

Äяäî Кîëеäà íе èçäúðжà.
Тðеòè äеí ðàçãîâàðя с âúжеòî.
Ñàìî ìèã, íî áеç äúõ... Пðèìèжà.
И фàéòîíúò се âðяçà â íеáеòî.

ЛЕТЯЩО ÃНЕЗÄО

Не áяõ сëó÷àéíî â òîçè сàìîëеò.
Пðèëè÷àше íà íàðàíеíà ïòèöà.
В сúðöеòî £ ïðîïëàêâàõà ïðеç ðеä
è сìееõà се áúëãàðсêè äе÷èöà.
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Ñïîêîеí ïîëеò. Ãîсïîä áеше с íàс.
Тîé ïúëíеше сúс àíãеëсêè çâúí÷еòà
äóшàòà сè. В ïðîòóáеðàíс
óсìèâêèòе ìó ãàëеõà íеáеòî.

Не áеше ïîëеò. Бе ïе÷àëеí êóðс —
сúäáè, ïàсïîðòè, êóфàðè è ÷àíòè...
И çеìíèяò, è òóðáóëеíòеí òðóс
âúâ âеíèòе íà âсеêè еìèãðàíò.

Иãðà÷êè, áèáеðîíè è äðúíêàëêè,
îíàя áяëà, ïëþшеíà ìе÷òà —
÷îâешêà è ïîòðеáíà. Ìíîãî ìàëêà...
Леòеше... Ñяêàш жèâà áеше òя.

И сïóсíàõìе се. Ãîсïîä áеше с íàс.
Нàä îáëàöèòе — сëúí÷еâî è сèíьî...
Зàïëàêàõà äе÷èöàòà â çàõëàс.
Нàâяðíî çà àáсòðàêòíàòà ðîäèíà...

БУТИЛКА В ПИÑÌО

Ве÷е íèêîé íе ïèше ïèсìà.
Äîïîòîïíî е. И сòàðîìîäíî.
Няìà êîé äíес äà âäèãíе ÷ешìà.
Ñàìî сïîìеíúò ïèе îò сòîìíà.

Пðеäèíфàðêòíî се âëà÷è äеíяò —
еëеêòðîíеí è сèâ, è áеçëè÷еí.
... Неíàïèòà âîäà âúâ сúíя
êúì íеáесíèя èçâîð èçòè÷à...

И — î, ÷óäî — íàяâе õàáеð!
Цяëî жèâî ïèсìî — áяëà ïòèöà,
òе÷íî сëúíöе âúâ ïëîä, ãðîçäîáеð...
îòëежàëà íàâúòðе сúëçèöà...

Бîжà êðúâ, еëèêсèðíè ïðîсòîðè.
И òðúï÷èâàòà èсòèíà. Ãðешíà...
Няêîé ïèë е, à сеòíе çàòâîðèë
âúâ ïèсìîòî äóшà. Беçóòешíà.
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Димитър Златев

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЗАВРÚЩАНЕ

 На хилядите чеда на България,
 потърсили хляб и сполука в чужбина.

В íеçíàеí äеí ще âëеçеш ïëàõî â äâîðà.
Пîä сòúïêèòе òè — ïîжúëòяëà шóìà.
Нî íяìà ëàé ïîçíàò äà îòãîâîðè,
íè áëèçúê с èçíеíàäà ще ïðîäóìà.

Вúðõó âðàòàòà âõîäíà ще íàìеðèш
ïðеäóïðежäеíèе — сòèõà íà Äàë÷еâ:
„ÑТОПАНИНÚТ ЗАÌИНА ЗА АÌЕРИКА.“
Ще ïîìúë÷èш сìóòеí, çà ìèã ðàçáðàë, ÷е

сè êàòî ïðèò÷îâèя áëóäеí сèí...
Иêîíàòà, сеìеéíèòе ïîðòðеòè
òе сðещàò сúс çàсúõíàëè сúëçè,
íî âсяêà îще â ïîãëеäà òè сâеòè...

Ще сïîìíèш ïîðèâèòе êúì ðàçäеëè,
ìàãèяòà íà äðóìè íеèçáðîäíè.
Пðèìàìâàí îò áеçêðàéíèòе ïðеäеëè,
òàì â сúí сè ÷óâàë ãëàсîâеòе ðîäíè.

Зàâúðíà се... Äî áîëêà òóê ïîçíàòî е
âúâ òîçè êðàé — è сëúí÷еâ, è ïîäëóíеí...
Оòсúсòâà сàìî ìàé÷èíî îáяòèе
è áàщèíà ðúêà — äà я öеëóíеш.
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ПРЕÄПРОЛЕТ

  Част от софийската улица „Граф Игнатиев“
  се превърна в пазар за плодове и цветя.

Ìежäó сеðãèèòе с êðóшè, áàíàíè,
с êîшíèöà сеëсêà жеíèöà çàсòàíà.

В÷еðà íà äâîðà £ äðúçêè êîêè÷еòà
с áеëè êàìáàíêè çеìяòà çàêè÷èõà.

Те £ íàïîìíяõà ëàçàðсêà ÷еòà
с äеòсêè óсìèâêè è öâеòíè âеí÷еòà...

Ñïèðàò ó÷óäеíè сòîëè÷àíêè,
сяêàш çâúí ÷óâàò îò áеëè êàìáàíêè.

Кàê äà óсеòяò âúâ çèìíàòà сêóêà,
÷е ïðîëеòòà çà ïðîáóжäàíе ÷óêà?

Ñ òðеïеò ïîеìàò áóêеò÷еòà íежíè —
òúé сè êóïóâàò с òяõ íîâà íàäежäà.

Пëàõî ïîäàâà ãè сеëсêàòà сòðèíêà
è âúâ äëàíòà £ ïðîçâúíâàò сòîòèíêè.

Нежíîсò ðàçìеíя ðúêàòà £ сëàáà —
ïðîëеòíà íежíîсò сðещó äâà õëяáà...
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Красимира Милчева

СТИХОТВОРЕНИЯ

ÑЕÄÌА ЗАПОВЕÄ:
  „Не прелюбодействай!“
          (Изх. 20:14)

... еäíà óçðяëà яáúëêà
ëежеше ïîìежäó íè.
Рúêàòà òè —
çìèяòà èçêóсèòеëêà,
се ïëúçíà
ïî èçòðúïíàëàòà сúщíîсò
íà жеíсêîòî,
ïðîáóäеíî ó ìеí.
Кðúâòà íà Еâà
çàáóшóâà ëóäî...
Äóшàòà ìè,
ïðîäàäеíà,
îòëèòíà íяêúäе...
А òàì,
ïðеä òúìíèòе âðàòè íà Аäà,
с áóêеò ÷еðâеíè êàðàìфèëè,
ìе ÷àêàше âèíîâеí Äяâîëà...

ÌÚÆÚТ, КОÃОТО ОБИЧАÌ...
  „Ще съм твоята сянка...“

Ìúжúò, êîãîòî îáè÷àì
е сяíêàòà жàäíà сëеä ìеí.
Тîé íе ìîëè, òîé ïðîсòî îáè÷à
äóшàòà ìè — òèõ è сìèðеí...

Ìúжúò, êîãîòî îáè÷àì
âсяêà âе÷еð сè ëяãà áеç ìеí,
ìúжêè ìèсëè íà ãîëî îáëè÷à,
ìеí сúíóâà äî äðóãèя äеí...
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Ìúжúò, êîãîòî îáè÷àì,
ïðеîáðúщà сâеòà ïîäðеäеí...
Кàòî äяâîë íà ãðяõ ìе îáðè÷à
è ìе õâúðëя âúâ îãúí сòóäеí...

Ìúжúò, êîãîòî îáè÷àì,
ще èçáяãà äàëе÷ íяêîé äеí...
И öяë жèâîò ïîсëе ще ìèсëè,
÷е íе òðяáâà äà ìèсëè çà ìеí...

ÄÚÆÄОВНО...

Пîìíя, ÷е áеше есеí.
Пîìíя — âàëеше äúжä.
Чàäúð çà äâàìà. И ïесеí.
И âëþáеí äî ìеíе ìúж...

Пîìíя еäíî: „Леêà âе÷еð!“
Няêàêúâ сìяõ îòсòðàíè.
И ìîя âèê íеèçðе÷еí:
„Лèïсâàш ìè. Осòàíè!“...

ПРЕÄВЕÑТИЕ ЗА ÑПОÌЕН...

Ляòîòî сè òðúãíà сíîщè
с äжàïàíêè è áяëà ðèçà,
à сëеä íеãî ïî ïàíòîфè
есеíòà îò õúëìà сëèçà...
Бîсîíîãèяò ìè сïîìеí
ïðеä îëòàðà се ïðеêðúсòè
è с áàãàжà сè îãðîìеí
òðúãíà сè îò ìеí íà ïðúсòè...
Вяòúðúò ïîëèòе âäèãà
íà ìîìèíсêàòà ìè êúщà,
íяêàê сâîéсêè ìè íàìèãà
è êúì сïîìеíè ìе âðúщà...
А äóшàòà ìè се сòяãà,
ãîëà â сòèсíàòîòî ãúðëî...
Ìúжêè сèëóеò íà ïðàãà
âсè÷êî â ìеíе ïðеîáúðíà...
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Дарина Анастасова

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТУРБУЛЕНЦИЯ

Иìàш ïðеäïàçеí êîëàí
è âсяêàêâè äðóãè èëþçèè,
íî сàìî сеêóíäè
äà çúðíеш
â ìúòíèя ëþê îðеîëà сè
è ïàíèêьîсàíè àíãеëè.
Äàíî äà сà âúë÷à ïîðîäà
äà íè íàсòèãíàò, ãîðêèòе,
сúс сúщàòà сêîðîсò, с êîяòî 
сâðúõçâóêîâî
се сàìîðàçðóшàâàìе.
Зà ìîëèòâà äîêðàé
âðеìе íяìà.

НОЩЕÑ ÑÚНУВАХ ÌÚРТВИТЕ

êàê ìесеõà çà íàс
îãðîìíè áеëè ïèòè
è ïëà÷еõà áеç ãëàс.
Нàëè çàòâîðèõìе
íà ìúðòâèòе î÷èòе?
Кàêâî се âèжäà ïðеç êëеïà÷èòе?
Зàщî è òàì, êúäеòî íè î÷àêâàò,
âе÷е íè îïëàêâàò
íî се îïèòâàò,
с êàêâîòî èìàò ïîä ðúêà,
î÷èòе íè çà íещî äà îòâîðяò?
Ìàé íе сàìî сêðúá
е îáщèяò íè õîðèçîíò.
Цеëèяò êâàðòàë
óõàе сóòðèí
íà ïðясíîèçïе÷еí õëяá.
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НУЛЕВО ПОКОЛЕНИЕ

Зàâèсèìîсòè... íеçàâèсèìîсòè...
Пðеìèíàõìе ïðеç сâîáîäàòà êàòî õèщíèöè
с íàé-ïðеäíàìеðеíî áеçèìеííè сúäáè.
Ñòàòèсòèêàòà, çëàòà фея, íè е êðúсòíèöà.
А è èсòîðèяòà òàêà íè сêðè â ïîäçеìèяòà сè —
ïî-áеçîáèäíè сìе îò òеðàêîòеíàòà àðìèя.
Осèíîâè íè íàé-ïðîìеíëèâèяò âяòúð,
òà ëîäêèòе íè îще àêîсòèðàò 
áеç фëàã, áеç êîòâà
â ÷óжäèòе ïðèсòàíèщà.
Зàâèсèìîсòè... íеçàâèсèìîсòè...
Äîêàòî îöеëееì, äîêàòî се îáúðíеì...
èç÷еçíàõà íàé-òâúðäèòе îïîðè:
íàäежäàòà,
äþíèòе ïясú÷íè ïîä сèâ áеòîí,
áàщà ìè.

ЛОЦÌАНÚТ НА ÌÚРТВИТЕ ВÚЛНЕНИЯ

Ñìîêèíîâîòî сëàäêî е сâàðеíî.
Чèíèèòе è ÷àшèòе — ïðèáðàíè.
Ñàфðèäúò е èçáяãàë с òîïëèòе òе÷еíèя.
А êîòêàòà îãëîçãà ÷еðíîêîïà
сëеä êðàòêàòà âе÷еðя çà сáîãóâàíе,
îáëèçà се íеâèííî è ïðесòàíà
äî сëеäâàщîòî ëяòî äà се ìèе.
Тóê âе÷е íяìà êîé äà ìè ðàçëàе êó÷еòàòà.
Нî íяêúäе äúëáîêî â сóшàòà 
ïðèáèðàò êóфàðèòе ìúë÷àëèâî,
èçсèïâàò ïесú÷èíêè îò îáóâêèòе,
óсìèõâàò се íà сâîèòе сè сïîìеíè
è äî íîеìâðè ще çàáðàâяò ìîéòî èìе.
А àç îсòàâàì сàì, ïî÷òè áеçãðешеí,
с ãðúá êúì ìîðеòî — íàсðеä ãðîçäîáеðà
è се ïðеâðúщàì â èçîсòàâеí фàð,
èçëú÷âàщ âìесòî сâеòëèíà — èëþçèè.
В áðеãà ìè се ðàçáèõà äîâеð÷èâè êîðàáè.
Бðîя òðîфеèòе — ãîðãîíè è сèðеíè
сúì õâàíàë с ëеòíèя сè óëîâ, íî ïðеç çèìàòà 
ïàê íяìà êîé äà сè ìúë÷è äî ìеí...
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Оõ, èìàì îще äîсòà ìясòî â ìðежèòе,
àëà сúðöеòî ìè е ïúëíî с âúïðîсèòеëíè,
êîãàòî òðяáâà äà èçáèðàì àç ïîсîêàòà.
И ìúжêèòе ìè сòðàõîâе òî÷íî òîãàâà 
èçïúâàò âсè÷êèòе ïëàòíà äî сêúсâàíе,
îòíàсяò ìе, êúäеòî сè ïîèсêàò
è ìе èçõâúðëяò — êîðàáîêðóшеíеö —
ïàê â еïèöеíòúðà íà сàìîòàòà ìè.
Äîêàòî се сïàсяâàì îò óäàâяíе,
íе ìè äîсòèãàò âúçäóõúò, òúðïеíèеòî,
çà äà óсеòя, ÷е çеëеíîîêèяò —
íàé-шóìеí жеíсêè âяòúð îò Бàëêàíà,
êîéòî êðàäе â ãðàäèíàòà ìè âäúõíîâеíèе
è óìúë÷àâà ãëóòíèöàòà êó÷еòà,
ще èìà âëàсò äà óêðîòè сàì сеáе сè,
àêî îòêðèе ïîâîä çà òîâà... Аìà
ïîäóõà, ïîäóõà, îáðóëè äâе-òðè äþëè,
с÷óïè íещî ðúжäèâî â ìеíе è çàìèíà,
èçïëàшеí îò öеïíàòèíèòе â äèàëîãà,
сìóòеí, ÷е íе сîëè сîëòà â сîëíèöàòà,
îïе÷àëеí îò ëèïсàòà íà âе÷íîсò.
Не èсêàì äà ãî ïîìíя òîя âяòúð!
Нèщî, ÷е с íеãî âèíîòî íе áеше êèсеëî.
Аç, ëîöìàíúò íà ìúðòâèòе âúëíеíèя,
íе çíàì äàëè ще ìîãà äà ïðеïëóâàì
óсìèâêàòà ìó, âëàсòíèòе ìó èíòîíàöèè...
И çàòîâà ще се çàëèсâàì с ãðîçäîáеðà.
Ще èçïеêà íàé-ïèâêàòà ðàêèя.
Пúê ïîсëе, щîì çàäóõà òðàìîíòàíúò,
îò òèшèíàòà ëесíî ще се сêðèя
â сïàсèòеíèя Кàëèäîíсêè ëîâ.
Ñúíóâàò âе÷е сàìî ìеí ãëèãàíèòе,
сúâúêóïëяâàò се è òðóïàò ëîé è çëîáà
âèсîêî â сâîèòе ëеãîâèщà â Бàëêàíà.
И ìе î÷àêâà äà ïðîíèêíà â íея
çèìíàòà ãîðà — ïîêîðíà, ðàçáèðàеìà è ãîëà.
И ще çà÷еíеì îò сòóäà è îò сíеãà
çеëеíîîêèя сè сèí,
äîêàòî áèяò äîëó ïî áðеãà
âсè÷êè êàìáàíè çà Ñâеòè Нèêîëà.
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Росен Желязков

СТИХОТВОРЕНИЯ

•
Пîсëеäíèяò òè äеí с íяêîé
е êàòî сìúðòòà
âèíàãè îсòàâà â òеá
èçäяëàí е îò сïîìеí
òè ðàçâúðçà òîçè âúçеë
îòâîðè äðóã ïðîçîðеö
ìúë÷àíèеòî òè ïðîãîâîðè
íàïðàâè сòúïêàòà çà óòðе.

•
Кîãàòî ðàçáðàõ ÷е íе сúì òîëêîâà
Äîáúð
Пîèсêàõ äà áúäà ïî ìàëêî ëîш
ïîìîëèõ се äà áúäà сàë
òàêà сòàíàõ ÷îâеê íà жèâîòà
òîãàâà
äíèòе íà ëþáîâòà се âúðíàõà ïðè ìеí

•
Тè сè ïèсìî îò íеäðàòà íà âсеëеíàòà
êîеòî е ëясòîâèöàòà â сúðöеòî ìè
òè сè öâяò îò äúëáîêèя èçâîð íà жèâîòà
òè сè êðèëîòî íà íеãîâàòà ïесеí
òè сè âèê çà ëþáîâ
òè сè äжàç ìеëîäèя è òàíö
òè сè ïðèêàçêàòà íà äеòеòî
òè сè áðîеíèöàòà íà ðàäîсòòà
äàðяâàщà óсìèâêèòе íà õîðàòà
òîâà сè
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Нова проза

Йордан Калайков

ДВЕ ИМПРЕСИИ

ТРОÃАТЕЛНИЯТ ЧАР НА ÑВЕТЛИНАТА
(èìïðîâèçàöèя)

В	първия	миг	беше	толкова	естествено.	Лъчът	се	бе	промъкнал	незнай-
но	откъде,	над	мен	—	като	нечакан	гост,	а	аз,	повдигнал	глава	към	него	с	
невярващи	очи.	Най-напред	усетих	познатото	вибриране	на	светлината	и	
тръпката	от	внезапното	докосване...	Беше	като	случайна	среща	със	скъп	
човек.	Радвахме	се	един	на	друг,	уви	не	задълго.	Лъчът	помръкна,	после	
се	отдръпна	и	изчезна	тайнствен	и	неуловим	—	все	тъй	бързо,	както	се	
беше	появил.	Пустотата	отново	си	проби	път	към	малкия	свят	затворен	
между	стените	на	стаята	ми.	Остана	споменът	за	преживяното,	обна-
деждения	ми	взор	от	топлината	на	докосването	и	изпитаното	щастие	
като	от	любовна	милувка.	В	цялото	ми	същество	бе	останала	подпалена	
вътрешната	светлина	на	щастието.	Усещах	как	излъчвам	спокойствие,	
удовлетвореност,	хармоничност,	наслада,	задоволоство.	На	улицата	ми	
се	струваше,	че	срещах	възпитените	и	заинтригувани	погледи	на	хората,	
които	сякаш	виждаха,	или	по-скоро	усещаха,	някаква	особена	аура,	която	
излъчваше	цялото	ми	същество.

Денят	след	срещата	с	топлината	на	отишлата	си	светлина	беше	
хубав	и	по	 своему	 красив,	 но	 с	 неизбежното	настъпване	на	 вечерта	и	
предхождащия	я	здрач,	постепенно	ме	обхващаше	непозната	тревожност.	
Може	би	от	задаващата	се	приливна	вълна	на	мрака,	която	помита	на-
деждата	и	отваря	потайни	кътчета	на	душата,	за	да	се	настани	в	тях	
тъгата.	Страхувах	се,	че	изпразнените	от	светлина	очи	ще	отключат	
необяснима	безутешност	от	неразтворени	и	осиротели	обятия.

Как	тъй	една	толкова	мимолетна	среща	със	светлинния	лъч	може	с	
неземна	сила	да	поражда	вълнуващи	желания,	заливащи	въображението?	И	
дали	бягството	в	оздравителния	и	фантастичен	свят	на	нереалността	
и	 сънищата,	 наелектризирани	 от	 светлинните	 вълни,	 са	 спасителна	
обител?	Дали	в	задаващите	се	щедри	простори	на	следващия	ден	не	се	за-
реждаме	с	копнеж	за	нова	среща	с	космическата	светлинна	енергия?	Тъй	
до	следващия	стихийно-опустошително-успокояващ	порой	на	чувствата	
от	само	едно-единствено	докосване	на	светлината.	И	как	да	не	си	помисли	
човек,	че	красивите	и	вълнуващи	неща	рядко	се	вместват	в	границите	
на	нормалното.	Как	да	не	забележим,	че	свежестта	на	светоусещането	
поражда	лекия	трепет	на	нестабилност	под	нозете	и	тогава	светът	се	
преобръща	—	красив	и	приветлив.	Всъщност	при	срещата	със	светлината	
се	долавя	другостта	на	необяснимото	и	вечната	загадка,	нахлуваща	в	
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съзнанието	заедно	с	шепота	от	далечния	и	студен	космос.	Светлината	
идваща	сякаш	от	никъде,	простряла	невидими	ръце	към	още	по-невидими	
душевни	вълнения,	носеща	успокоителни	обещания	за	топлота,	сигурност,	
споделени	желания	и	томителна	наслада,	отключваща	доброта	и	смирение.

Иначе	светлината	е	сред	нас,	около	нас,	в	нас	—	нежна	и	неочаквана,	
разпалваща	бушуващи	чувства,	носеща	на	крилете	си	свеж	полъх	за	насита	
на	незадоволения	дух,	за	подреждане	на	отломките	от	разочарованията,	
за	отприщване	на	желанието	за	подредба	на	разпилените	мисли.	Това	е	
същата	светлина,	която	населява	с	чудни	образи	дните	ни,	а	познатите	
контури	на	ежедневието	преобразява	в	приказни	творения.	Светлината,	
без	която	не	можем,	защото	отваря	врати	към	необозрими	и	неизбродими	
пространства	и	примамва	към	пътешествия	в	пламтящите	£	обятия.	
И	така	от	ден	в	ден,	приласкани	от	милувката	на	слънчевите	огньове,	
искрящи	от	възхита,	 вървим	по	 своя	път,	 очакващи	отново	и	 отново	
срещите	с	лъча	светлина,	като	срещи	с	жадуван	любим

ПÚТЕШЕÑТВИЕТО

Отдавна	бе	решил	да	отиде	там,	но	все	нещо	се	случваше,	нещо	пре-
чеше	и	той	отлагаше	за	следващия	месец,	за	другата	година.	Мястото	
му	беше	скъпо	като	влудяващо	преживяване	и	като	горещ	спомен.	Там,	
преди	много	години,	се	бе	почувствал	за	първи	път	мъж,	а	тази	тръпка	не	
се	забравя	цял	живот.	Но	сега,	сега	предстоеше	да	пренощува,	да	прекара	
една	предълга	нощ	преди	пътуването,	в	която	полусънят	щеше	да	го	от-
несе	в	тайнствените	владения	на	невидимото.	Щеше	да	е	недоспал,	щеше	
да	не	му	се	тръгва,	щеше	да	му	е	криво,	но	мисълта	да	се	докосне	отново	
до	онова	преживяване,	го	изпълваше	с	радостно	очакване.	Най-после,	след	
приготовленията	за	утрешния	ден,	си	легна	и	зачака	да	се	изниже	дългата	
върволица	на	нощните	часове.	

През	нощта	започва	друг	живот	—	странен	и	завладяващ.	Зад	свет-
налите	прозорци	на	къщите	се	утаяват	и	затихват	познатите	шумове	
от	деня.	Хората	са	се	прибрали	—	идва	времето	за	общуване,	за	вечеря	
и	сън.	Навън	тъмнината	грижливо	изпълва	малкото	места,	в	които	се	
е	загнездил	упорито	здрачът,	забравил	сякаш	да	отстъпи	пред	нощта.

Напразно	се	опитваше	да	заспи.	Утре	го	чака	път,	а	мисълта	за	вълну-
ващия	спомен	го	правеше	нетърпелив	и	тревожен	като	пред	първа	среща	
с	любима	жена.	Стресна	се	от	протяжно	мяукане.	Отнякъде	се	е	появил	
черният	котарак	с	кехлибарените	очи.	Сега	те	пламтят	и	тревожат	
укротилите	се	за	нощуване	птици	в	клоните	на	дърветата.	Котаракът	
изцяло	се	е	слял	с	чернотата	на	късния	час	и	всички	пернати	тръпнат	
от	страх.	Съвсем	се	разсъни.	Нощта	се	изпълни	с	притаено	безпокойство.	
Когато	най-после	настъпи	измамното	затишие,	долетя	кукумявка.	Тя	
извести	присъствието	си	с	крясък,	напомнящ	истеричен	смях,	от	който	
му	замръзна	кръвта.	Хората	навярно	се	питат	да	не	би	самият	Сатана	
да	ги	е	навестил?	Наблизо	пролая	скитащо	псе.	Като	капак	на	всичко	изви	
внезапен	вятър	и	листакът	зашумя.	Привидя	му	се	разбунен	кошер	разсър-



  Йордан Калайков  91

дени	пчели.	Накрая	заваля.	Звънтежът	на	едрите	капки	като	съпровод	от	
тимпани	се	присъедини	към	тънката	свирня	на	вятъра.	После	ненадейно	
всичко	отшумя	и	се	възцарява	тишина.	Жълтото	на	прозорците	отдавна	
е	угаснало	и	сякаш	времето	също	е	полегнало	някъде	на	завет,	за	да	отдъ-
хне	от	неспирния	си	бяг.	Уж	задрямва	и	той,	но	не	за	дълго.	В	привидното	
спокойствие	отеква	тъжен	стон.	Явно	дошъл	е	часът	на	будуването,	а	
тайнственият	стон	се	повтори.	От	нощна	птица	е.	Може	би	улулица.	
Тя	подканя	хората	да	се	пробудят	от	неспокойния	си	сън	и	да	захлипат	
безутешно.	Сякаш	птицата	оповести	на	света	всемирната	му	тъга	и	
замлъкна.	Усети	със	цялото	си	същество	своята	безутешност.	Връхле-
тяха	го	споменът	и	представата	едновременно	и	дъхът	му	спря.	Започна	
трескаво	да	преравя	случилото	се	—	онова	смътно	видение,	което	се	беше	
настанило	в	душата	му	като	зараза	за	цял	живот.	Мислено	се	взираше	
със	същите	жадни	очи.	Отново	се	почувства	омагьосан,	смаян,	примамен,	
изкушен,	премалял	от	съблазън,	докато	видяното	тогава	бавно	гаснеше.	

Пробуди	се	съвсем,	все	още	замаян	от	мъчителната,	безсънна	нощ.	
Изкара	дребното	конче,	метна	му	седлото	и	дисагите	с	малко	храна	за	
из	път.	Животното	го	погледна	вторачено,	сякаш	да	го	попита	дали	да	
вярва,	че	тръгват,	изпръхтя	и	зачака.	Трите	каракачанки	се	защураха	
радостно	и	завъртяха	опашки.	

През	нивите,	по	тясно,	обрасло	с	треволяк,	едва	провиращо	се	пътче, 
между	буйналите	жита,	подскача	върху	седлото	на	коня	си	странен	ездач.	
На	гърба	му	виси	раница,	наподобяваща	тежка	ризница.	Начесто	опъва	
юздите,	вперил	поглед	в	далечината.

Пътят	му	е	познат. Ето	я	реката.	Все	тъй	тича	забързана	по	хи-
лядолетния	си	път,	нехаеща	за	случващото	се	в	околния	свят.	Само	по-
някога	за	миг	разкрива	великолепието	си,	когато	слънцето	я	навести	за	
прегръдка.	Небесното	светило	се	навежда	и	увисва	за	миг	над	сребърната	
£	плащеница.	Тогава	става	чудо.	В	плитчините	зеленясалото	дъно	плам-
ва	от	магически	огън	и	сякаш	заискряват	безброй	изумруди.	Ивиците	на	
пясъчните	наноси,	покрай	бреговете,	светват	като	свещи,	подпалени	със	
светложълти	огънчета.	Гълъби	са	накацали	по	тях	за	ежедневното	си	къ-
пане,	а	шийките	им	трептят	във	виолетово	и	синьо	под	слънчевите	лъчи.	
Шетат	пъргаво	и	клъвват	по	нещо	между	две	потопявания	във	водата.	
После	дълго	пърхат	с	криле	и	се	отърсват	в	облак	от	разноцветни	капки.	
За	миг	над	тях	се	извива	дъга.	Сърцето	на	природата	тупти	с	пълна	сила.

После	реката	и	слънцето,	все	още	прегърнати,	се	целуват	за	последно	
и	всеки	поема	по	своя	си	път. Много	пъти	бе	онемявал	от	тази	гледка.	
Тя	пробуждаше	у	него	съкровени	чувства	и	трепети	като	от	жадувана	
любовна	среща...

Конят	ситни	пъргаво	и	ту	пропада	в	падините,	ту	отново	се	появява	
по	високите	места.	Процесията	завършва	с	трите	каракачанки,	които	
припкат	отзад	и	сподирят	стопанина	си	неотлъчно.

Щъркели	крачат çамислено	по	ширналото	се,	потънало	в	зеленина	
поле.	Наблизо	 стадо	 говеда	щъка	насам-натам.	Животните	 са	 забили	
глави	в	тревата	и	не	забелязват	пернатите.	Говедарят	се	е	подпрял	на	
тоягата	си,	окичен	с	наметната	мушама,	презрамчил	брезентова	тор-



92 ÏËÀÌÚÊ

ба,	накривил	капа.	Отдалеч	прилича	на	хайдутин	от	турско,	на	странен	
герой	от	екшън	или	като	на	„Мислителя“	от	Роден.	Наоколо	се	щурат	
кучетата	му.	И	те	 с	наведени	 глави,	 сякаш	търсят	упорито	нещо	из	
тревата.	Или,	мисли	си,	по-скоро	имитират	тревопасните,	за	да	не	се	
наруши	пасторалната	картина.	

Нататък,	 насред	 безбрежната	широта	на	 ливадите	 забелязва	 да	
стърчи	кладенец.	Не	се	виждат	дървета,	нито	храсти,	нито	камънак,	
нищо	освен	океан	от	зеленина.	В	далечината	само	кладенчовият	видел	се	
спуска	и	вдига	с	ведрото,	сякаш	в	призрачно,	калифорнийско,	нефтено	поле	
помпи	ритмично	вадят	петрол.	До	кладенеца	чернее	черда.	Животните	са	
се	скупчили	и	кротко	изчакват	реда	си	до	пълното	ведро.	Говедарят	като	
някакъв	шаман	вдига	и	сваля	видела	с	ръце,	сключени	като	за	молитва.	
Отдалеч	гледката	прилича	на	религиозен	ритуал,	на	свещенодействие	за	
измолване	на	живителната	вода	в	страшна	жега.

Вече	 е	 близо	 до	 заветното	място.	Под	мишница	притиска	тояга.	
Тя	стърчи	страховито	напред	като	пика.	Кучетата	се	стараят	да	не	
изостават,	изплезили	червени	езици	в	жегата.	Напомнят	вярна	стража	
на	рицар,	която	го	съпровожда	навсякъде	в	похожденията	му,	а	той	с	
пиката	си	е	готов	да	посрещне	всеки	съперник,	изпречил	се	на	пътя	му,	
за	да	оспорва	подвизите,	които	го	очакват.

Най-после	пристигна	на	неговото	място,	до	отдавна	пресъхналата	
чешма.	Сега	тя	 е	превзета	 от	буренака.	Сърцето	му	 биеше	 лудо.	 Тук	
някога	мерна	 за	миг	 голите	бедра	на	онази	незнайна	жена	 запретнала	
се,	за	да	не	се	измокри	и	нещо	в	душата	му	го	погъделичка	неудържимо.	
Почувства	се	като	внезапно	ударен	от	ток.	Замря	с	пресъхнало	гърло,	в	
което	се	бе	затъкнала	болезнено	буца.	Тук	бе	усетил	за	първи	път	неудър-
жимата	тръпка	от	женското.	Постоя	малко	като	ослепял	—	омаломощен,	
безмълвен,	захласнат,	изтръпнал	и	отнесен	като	пред	олтар,	отправил	
молитвен	взор	към	нищото.

Конникът	и	свитата	му	се	отдалечават.	Завръщат	се	през	зелено-
то	безбрежно	поле	с	разпилените	стада,	покрай	реката...	Заприличват	
на	черна	точка,	 която	изчезва,	 където	небосводът	похлупва	топлата	
земя,	а	хоризонтът	се	превръща	в	неопределено	понятие.	Назад	остава	
притихналото	безкрайно	поле	и	живият	спомен	за	мъжкото	пробуждане.	
Остава	да	се	мержелее	миражът	за	влюбения	ездач	—	рицар,	вълнуващ	и	
отключващ	вечната	приказка	за	любовта.	
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Михаил Михайлов

ЗА „ФРАГМЕНТИТЕ“  
НА ЙОРДАН КАЛАЙКОВ  
ИЛИ ЧУДНИТЕ ДЕТАЙЛИ  
НА НЕЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТТА1

„Релсите на изоставения коловоз си стоят, видимо непокътнати, 
ако не беше дебелият, кафяв слой ръжда отгоре. Стомната сякаш е омек-
нала под тежестта £. Помежду — разтрошени траверси и натъркаляни 
болтове. Изтънял е насипът от чакъл. Няма нацъфтели полски цветя. 
Семената им са подминали разрухата. Тук е пропълзял от незнайното 
си скривалище краят.“

      („Видения от влак“)

Колцина	от	нас,	забили	нос	в	собствените	си	неразрешими	проблеми,	
в	 обкръжението	от	сиви	делници,	политически	кризи,	 емигрантски	 за-
плахи,	световни	катаклизми,	несподелени	любови,	незадоволено	либидо	и	
любопитгство,	във	виртуалния	дим	на	фейсбук	и	илюзорната	надежда	за	
печалба	от	лотарията,	ще	види	зад	един	изоставен	коловоз	как	по	него	е	
пропълзял	краят	и	ще	се	замисли	откъде	идва	той	и	къде	е	неговото	не-
знайно	скривалище.	За	това	не	е	достатъчно	просто	да	си	образован	или	
неграмотен,	изтънчен	или	загрубял	аутсайдер,	богат	или	нищ	просяк.	Не	
е	достатъчно	да	имаш	набито	око	за	разни	детайли	от	живота.	Необхо-
димо	е	зад	видимото	да	осъзнаеш,	че	има	и	още	нещо,	което	е	скрито	от	
простото	око.	То	и	затова	е	казано	така:	„Вижда	се	с	просто	око“	или	„от	
пръв	поглед“.	За	да	се	направи	разлика	с	едно	друго,	непросто	око.	Но	за	
огорчение	на	езотериците	няма	да	го	нарека	трето,	защото	те	разбират	
други	неща	под	това	понятие.	

Йордан	Калайков	 има	това	 различно,	 необикновено	 сетиво,	 което	
вижда	и	чувства	нещо	повече	—	втория	или	третия	пласт	зад	обикно-
вените	на	вид:	„железен	коловоз“,	„ниви	с	бедна,	бозова	земя“,	„тежките	
дъждоносни	облаци“,	„зеленясалото	корито	за	водопой“.	Вярно	е,	Йордан	
Калайков	между	другото	не	е	само	писател,	той	е	поет,	художник,	про-
фесор,	може	да	се	каже	и	мислител.	Да	се	подчертае,	защото	е	важно,	че	
е	от	Сливен	и	въпреки	че	обитава	столицата,	не	престава	да	участва	в	
обществения	и	културния	живот	на	своя	роден	град,	доколкото	го	има,	
да	общува	със	своите	приятели	тука,	да	обикаля	любимите	си	места	и	в	
неговите	околности,	и	по	неговите	улици.

1 Йордан Калайков, „Нови фрагменти“, „Авангард Прима“, София, 2016.
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Неговата	книга	„Нови	фрагменти“	имаше	свое	представяне	в	края	
на	октомври	в	регионалната	библиотека	„Емануил	Попдимитров“	—	Кюс-
тендил,	заедно	с	камерна	експозиция	живопис	—	малък	формат.	Тези	„нови“	
фрагменти	са	предимно	от	периода	2014—2016	година	т.е.	съвсем	пресни.	
Но	първата,	предишната	книга	с	фрагменти	на	Йордан	Калайков,	беше	
„Съкровения“.

Мнозина	ще	оправдаят	своя	мързел	и	нехайство,	с	което	са	изоста-
вили	интелектуалните	занимания	с	това,	че	днес	няма	време	за	четене,	
животът	е	забързан,	интернет	е	навсякъде,	информацията	е	потоп	и	
други	несъстоятелни,	изсмукани	от	пръстите	алабализми.	Фрагментите	
на	Йордан	Калайков	могат	да	се	четат	напосоки	—	отзад	напред,	или	от	
средата.	Удобни	са	за	възприемане	в	леглото,	по	време	на	почивка,	на	път,	
в	дома	пред	печката	или	камината.	„И	най-хубавото,	пише	сам	авторът,	
че	подтикват	към	размисъл	и	съпоставяне	в	това	иначе	препълнено	с	
информация	 ежедневие,	 което	не	позволява	 задълбочаване	 в	 смисъла	и	
необходимостта	от	възприемането“.	А	какво	отличава	хората	от	оста-
налия	свят	—	нали	точно	„размисъл	и	съпоставяне“.	Искаме	ли	да	останем	
интернет	зомбита,	на	първичното,	почти	физиологическо,	състояние	или	
ще	отделим	време	за	размисъл	и	съпоставяне?...	Всеки	трябва	да	отговаря	
за	себе	си.	Калайков	е	обърнал	внимание	на	своя	евентуален	читател:	„С	
една	дума	фрагментите	са	предназначени	за	взискателни	читатели	на	
фона	на	ай	ти	технологии	и	социални	мрежи“.	И	с	това	е	изпълнил	задъл-
женията	си	към	околните.

Да	завършим	с	един	цитат	от	края	на	книгата	„Нови	фрагменти“:
„Светът	е	пълен	с	интересни	случвания,	с	предизвикателства	за	око-

то	и	ума.	Буквално	зад	всеки	ъгъл	дебне	изненадата.	И	ако	на	пръв	поглед	
безинтересното,	до	болка	познатото,	бъде	погледнато	внимателно,	ако	
в	незабележителността	бъде	хванат	неочакваният	детайл,	би	могло	да	
се	 случи	чудото.	Изказът	оживява,	 защото	 завесата	на	монотонната	
хронология	на	ежедневието	е	била	открехната.	Всъщност	баналностите	
на	деня	и	безличието	на	общуването	са	отстъпили	на	свежото	и	инте-
ресното	пресътворяване.

Дали	съм	успял	в	тази	нелека	задача?	Дали	съм	подтикнал	към	разми-
съл	и	преоценка	на	мнения	с	кратките	прози,	които	наричаме	фрагменти?	
Въпроси,	на	които	само	читателят	може	да	отговори.“

	 	 	 	 	 	 	 	 („Послеслов“)
Е,	ако	този	читател	стане	съмишленик	на	Йордан	Калайков,	а	то	

ще	си	струва,	няма	как	да	не	размисли	и	оцени	идеите,	закодирани	в	кни-
гата.	Най-малкото	ще	повдигне	завесата	на	„монотонната“	хронология	
на	всекидневието.
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Радосвета Калоянова

ЧУДОТО НА ЛЮБОВТА 
Разказ

Тази	година	зимата	дойде	рано,	е	не	че	толкова	рано,	но	ние	просто	
бяхме	свикнали	чак	до	новата	година	времето	все	да	е	хубаво.	Сякаш	до	
вчера	беше	топла	есен,	а	съвсем	изненадващо	преди	два	дни	започна	да	
прехвърча	сняг	и	то	на	едри	парцали.

Пътят	ми	минаваше	покрай	градския	парк,	а	какъв	прелестен	зимен	
пейзаж	се	откриваше	пред	очите	ми!	Всичко	беше	побеляло,	а	въздухът	един	
чист.	Той	—	градският	парк,	беше	пременен	с	нова	бяла	дреха.	Дърветата	
и	храстите	довчера	с	пожълтели	листа	вече	се	белееха,	целите	покрити	
със	сняг.	Сякаш	всичко	бе	покрито	с	прекрасна	бяла	дантела.	Пътеките	се	
открояваха	сред	крехката	снежна	покривка.	Грамадни	борове	и	ели	се	изпра-
вяха	до	разклонението	им,	а	зелените	им	иглички	бяха	покрити	с	пухкав	бял	
сняг.	Гледаш,	гледаш	и	не	можеш	като	че	ли	да	се	нагледаш	на	приказната	
зимна	белота	и	свежест.	Зимна	приказка	—	си	помислих	аз,	спирайки	се	под	
клоните	на	заснежени	храсти,	прегърнали	една	пейка.	За	изминалите	два	
дни	снежната	покривка	се	бе	увеличила	за	радост	на	децата,	които	тъкмо	
излезли	от	училище,	вече	майсторяха	снежен	човек.	Той	вече	беше	прогледнал,	
имаше	копчета	и	метла,	дори	шапка.	Аз	досетливо	бръкнах	в	торбата	с	
покупките	и	подадох	на	малките	палавници	един	голям	морков.	Те	бяха	във	
възторг,	че	творението	им	ще	има	завършен	вид.	Сърдечно	ми	благодариха	
и	продължиха	да	се	замерват	с	по	някоя	снежна	топка.

Оскъдното	 зимно	слънце	повишаваше	настроението.	Пред	мен	по-
кривите	на	сградите	са	гушеха	в	снежни	калпаци.	Предвидливи	стопани	
чистеха	навятия	сняг	и	висулките	от	балконите	си.	Грижовни	татковци	
вече	бяха	изпробвали	зазимените	шейни.	А	като	се	замислим	какво	са	Коле-
да	и	Нова	година	без	въшебните	снежинки	и	следите	от	шейни.	Всъщност	
колкото	и	да	е	студена	и	неприветлива	зимата,	тя	същевременно	е	много	
топла	и	уютна.	И	това	е	защото	хората	през	зимния	сезон	се	събират	
около	огъня.	Огънят	е	този,	който	стопля	сърцата	в	мразовитите	нощи,	
той	е	който	с	пламъка	си	напомня	малката	кибритопродавачка	на	Ан-
дерсен...	Той	озарява	лицата	ни	с	нова	надежда	и	топлина,	тогава	когато	
студът	е	 сковал	прозорците	и	 е	 нарисувал	причудливи	 картини	като	
истински	художник.	Тогава	спомените	ме	върнаха	доста	години	назад...

*	*	*
Беше	в	навечерието	на	Бъдни	вечер.	Отивах	до	новооткритата	слад-

карница,	бях	решила	да	купя	различни	коледни	сладки,	баклавички,	кекс-
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чета,	пай...	а	коледната	баница	с	късмети	щях	да	я	правя	вкъщи.	Тогава	
го	срещнах.	Искаше	да	изпие	един	горещ	чай	—	ароматен,	билков	и	мен	ме	
помоли	да	му	го	купя.	Той	не	ме	позна,	а	и	нямаше	как	да	го	стори,	беше	
ослепял.	Тогава...	аз	го	познах,	не	бях	го	виждала	почти	година,	много	се	
беше	променил,	беше	се	състарил	и	то	видимо.	Това	беше	бащата	на	же-
ната,	чието	сърце	туптеше	в	моите	гърди.

Беше	доста	студеничко,	ръцете	му	се	бяха	зачервили	от	студа,	дори	
изпусна	стотинките	за	чая.	Нямаше	ръкавици,	а	палтото	му	беше	едно	
протрито,	въобще	не	вярвах,	че	може	да	го	стопли.	Настаних	го	на	един	
стол	в	уютната	сладкарница,	купих	му	горещ	чай	и	една	топла	закуска	и	
седнах	до	него,	защото	усетих,	че	той	има	какво	да	ми	сподели...

—	Хайде	довърши	си	закуската!	—	казах	аз	—	щом	си	дошъл	тук	да	пиеш	
чай,	значи	няма	при	кого	да	отидеш!	Вярно	ли	е,	дядо	Христо?	Хайде	ще	
те	водя	у	дома,	ще	ми	бъдеш	гост	на	Бъдни	вечер!

—	Добре,	моето	момиче,	заведи	ме	у	вас	за	празника.	Поне	ще	съм	на-
топло	—	нямам	пари	за	дърва,	а	зимата	тази	година	хвана	рано.

Дядо	Христо	беше	с	бастунче.	Неотдавна	при	нещастен	случай	загу-
бил	зрението	си.

—	Искаше	ми	се	да	имам	куче	водач!	—	каза	дядо	Христо.	Но	има	дни,	в	
които	аз	няма	какво	да	ям,	няма	да	го	държа	гладно	животното	я.	В	тези	
времена	аз	трудно	преживявам.

В	къщи	го	настаних	до	печката,	в	която	тлееше	бъдникът,	дадох	му	
една	домашно	плетена	вълнена	жилетка	от	свекъра	ми	—	да	се	стопли,	
беше	премръзнал,	цяло	чудо	бе	че	още	не	беше	се	разболял.	Съпругът	ми	
Асен	тъкмо	носеше	още	цепеници	за	огъня.	Той	и	синът	ми	Християн	
много	се	зарадваха	на	гостенина,	който	им	доведох.	Направих	по	едно	
кафе,	сложих	да	опитаме	коледните	сладки,	които	бях	купила,	когато	
изведнъж	ми	просветна.	Ами	не	само	нашият	син	Християн,	но	и	дядо	
Христо	днес	има	имен	ден,	нали	днес	е	Рождество	Христово,	родил	се	е	
Христос.	Всички	Христовци	и	Христини	имат	имен	ден!	И	започна	едно	
празнуване...

И	през	ум	не	ми	мина,	че	всъщност	това	не	е	случайно	и	Нейно	Вели-
чество	Съдбата	ми	поднесе	в	дар	един	самотен	дядо	Христо,	най-малкото,	
за	да	има	и	той	семейство	навръх	Бъдни	вечер.	Щом	се	стопли	и	кафето	
го	освежи,	той	пожела	отново	да	сподели	историята	си.	Аз	я	знаех,	но	
съпругът	ми	и	 синът	ми	щяха	да	ячуят	 за	първи	път:	Съпругата	му	
починала	от	рак.	Дъщеря	му	попаднала	в	катастрофа,	която	струвала	
живота	£.	Била	лекар,	пожелала	още	приживе,	ако	нещо	се	случи	с	нея,	
да	дарят	органите	£	за	трансплантация.	Зет	му	бързо	си	намерил	нова	
половинка.	А	внучката	му	заминала	да	учи	в	Англия.	Това	бе	всъщност	
неговата	история.	Сърцето	на	дъщеря	му	бяха	присадили	на	мен.	Щом	
разбра	коя	съм,	дядо	Христо	се	просълзи.

—	Ти	си	ми	като	дъщеря	—	шепнеше	развълнувано	старецът.	Щом	в	теб	
тупти	сърцето	на	Светлана...,	тя	беше	много	милостив	човек,	обичаше	да	
прави	добро,	винаги	беше	готова	да	помогне.	Много	християни	не	могат	
да	се	опрат	на	малкият	£	пръст.	Ето	колко	е	добър	и	милостив	Господ	—	
имал	е	грижа	и	за	мен	—	да	не	съм	сам	на	празника,	а	ти	да	се	погрижиш	
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за	мен.	В	този	ден,	когато	всяко	семейство	се	събира	около	празничната	
трапеза	и	аз	да	не	съм	сам	—	шепнеше	през	сълзи	дядо	Христо.

Усещах	някакво	особено	чувство	на	милост	към	този	ослепял	старец.	
По	някакъв	необясним	начин	той	ми	бе	скъп,	с	необяснимо	чувство	за	бли-
зост	туптеше	сърцето	ми,	когато	бях	близо	до	него.	А	той	се	чувстваше	
спокоен,	обгрижен	и	щастлив,	че	не	е	сам.	Искаше	ми	се	повече	време	да	
прекарвам	с	него,	повече	да	си	говорим...	да	го	опозная	още	и	още...	Всъщ-
ност	нямаше	нищо	странно	и	необяснимо	—	та	нали	в	мен	бе	частица	от	
дъщеря	му.

...	Пожела	да	пипне	играчките	по	елхата,	правеше	го	с	нескрит	инте-
рес	—	птички,	еленчета,	камбанки...	Той	бръкна	в	джоба	на	протритото	
си	палто	и	извади	едно	много	красиво	ангелче.	Подаде	го	на	Християн.

—	Сложи	го	моето	момче	и	него	на	елхата!	—	внучката	ми	го	прати	от	
Англия,	да	ме	закриля	и	да	стопли	старческото	ми	сърце.

На	другия	ден	придружихме	дядо	Христо	до	неговата	къща.	Тя	беше	
запазена,	но	твърде	голяма,	за	да	може	един	сляп	старец	да	я	поддържа	и	
да	се	грижи	за	нея.	Той	се	беше	устроил	в	кухнята,	практгически	другото	
му	беше	излишно.	Занесохме	му	дрехи	—	по-здрави	и	запазени,	за	да	могат	
да	го	стоплят.	Почистих,	разтребих.	Купихме	му	дърва	за	зимата.	Когато	
с	Асен	нямахме	възможност	да	отидем,	Християн	го	наобикаляше,	все	му	
носеше	нещичко	за	хапване.	Честичко	го	канехме	да	ни	гостува	—	тия	дни	
за	дядо	Христо	бяха	истинска	радост.	Сърцето	му	преливаше,	невижда-
щите	му	очи	искряха...

Един	ден,	когато	бях	отишла	да	го	видя,	дядо	Христо	ме	покани	да	
седна	и	каза,	че	иска	да	говори	с	мен.

—	Слушай	моето	момиче	 —	ти	 се	 грижиш	 за	мен...	 вместо	дъщеря	
ми.	Аз	чувствам,	че	не	ми	остава	много.	Искам	тази	малка	къщичка	да	я	
оставя	на	теб.	Ти	си	до	мен	в	старческата	ми	немощ	и	слабост.	Когато	
нещо	ми	е	нужно	ти	откликваш	—	и	да	ми	напазаруваш,	и	лекарства	да	
ми	купиш,	и	да	ме	изслушаш.	—	Хайде	да	отидем	при	нотариус	и	да	ти	
прехвърля	този	имот.

—	Но	аз	не	искам,	нямам	нужда,	нека	си	е	твоя	къщичката,	—	уговарях	
го	аз.	Може	да	решиш	на	внучката	си	да	я	оставиш...

—	Виж,	моето	момиче,	тя	сигурно	ще	остане	в	Англия,	няма	да	се	върне,	
пък	и	баща	£	печели	добре,	не	е	останала	за	моя	покрив.	А	ти	си	тук	и	ми	
помагаш,	ти	жертваш	парите	и	...	времето	си.	Хайде,	ей	там	—	в	старото	
куфарче	е	нотариалният	акт.	На	мен	какво	ми	трябва...?

*	*	*	
Всекиму	е	нужно	чудото	на	любовта,	но	понякога	така	и	не	го	осъз-

наваме	през	целия	си	живот.	Понякога	щастливи	ни	правят	не	нещата,	
които	мислим	че	искаме,	а	онези,	които	се	появяват	нечакани.	Всяко	от	
тях	е	едно	малко	чудо.	Нека	обичаме	хората	около	нас	и	да	не	забравяме	
да	им	го	показваме,	нека	им	даваме	нашата	любов	и	подкрепа	и	чудото	на	
любовта	ще	се	случи	и	в	нашия	живот!
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*
Ìе÷òàеì çà ìеäà, à óсещàìе жèëîòî íà жèâîòà.

*
Пúðâî сìе ïîäðàжàòеëè, ïîсëе сúçèäàòеëè,
à íàêðàя — сúçеðöàòеëè.

*
Оòèâàìе сè òàêà êàêòî сìе äîшëè —
ãîëè è áîсè ïðеä Ве÷íîсòòà.

*
Чîâе÷есòâîòî çàïî÷âà îò ÷îâеêà äî òеá.

*
Неðîäеíàòà ìîìà е íàé-êðàсèâà.

*
Рîçàòà óõàе íàé-сèëíî 
ïðеäè äà áúäе îòêúсíàòà.

*
Нèêàêâè äîсïеõè íе ìîãàò äà òе сïàсяò
îò сòðеëèòе íà Аìóðà.
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*
Лþáîâòà е еäíà òðеòà еêсòàç
è äâе òðеòè áîëêà.

*
Бðàêúò е äîáðîâîëíî ðîáсòâî.

*
Ìеäúò íе е âèíîâеí, ÷е ïðèâëè÷à ìóõèòе.

*
Пðàçíîсëîâèеòî е íàé-ðàçâèòàòà 
фîðìà íà îáщóâàíе.

*
Иìàéòе ìèëîсò êúì äóìèòе. 

*
Кîëêîòî ïîâе÷е сè îòâàðяш óсòàòà,
òîëêîâà ïîâе÷е òè се êëàòяò êðàêàòà.

*
Не òúðсè ïúò îò сëеïеöà è сúâеò îò ãëóïеöà.

*
Ìíîãî сà õîðàòà, ìàëêî сà ÷îâеöèòе.

*
Äîсòîéíсòâîòî íèêîãà íе ïëà÷е 
íà ÷óжäî ðàìî.

*
Зíà÷èìîсòòà íà еäèí ÷îâеê ïîíяêîãà
се èçìеðâà è с áðîя íà âðàãîâеòе ìó.

*
Леòè âèíàãè сúс сîáсòâеíèòе сè êðèëе.

*
Исòèíсêè щàсòëèâ сè сàìî ïîä ðîäíà сòðяõà.

*
Ñàìî âðеìеòî ïîсòàâя ïèеäесòàëè.
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*
Ñúëçàòà íà òâîðеöà е íàé-ïëîäîòâîðíà.
*
Всяêà сóеòà çàãèâà â ïðúсòòà.

*
Шàìàðèòе óáèâàò èäеàëèòе.

*
Оêîâèòе сúçäàâàò ãеðîèòе.

*
Кðúâòà êðúâ íе èçìèâà.

*
Вîеííèòе êóêëîâîäè ÷есòî се êðèяò 
çàä ìàсëèíеíà êëîíêà.

*
Тðîяíсêàòà âîéíà щеше äà èçáóõíе
è áеç õóáàâàòà Еëеíà.

*
Още îò äðеâíà Еëàäà, äеìîêðàöèяòà 
се îòíàся çà îãðàíè÷еí êðúã îò õîðà.

*
Няêîè ïîëèòèöè сà àëеðãè÷íè
êúì ïðàõà íà èсòîðèяòà.

*
Кîëêîòî ïîâе÷е се èçêà÷âàш íàãîðе, 
òîëêîâà ïî-êðеõêè è ÷óïëèâè сòàâàò 
êëîíèòе íà êîèòî сòúïâàш.

*
Рèòîðèêàòà жèâее â ïîëèòèêàòà,
íî óìèðà â èсòîðèяòà.

* 
Äíешíèяò сáëúсúê íà öèâèëèçàöèèòе е сáëúсúê
íà ìèçеðèяòà è ðеëèãèîçíèя фàíàòèçúì íà Иçòîêà
с êîíсóìàòîðсòâîòî è ëèáеðàëèçìà íà Зàïàäà.
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*
Оòíîшеíеòî êúì íежíàòà ïîëîâèíà íà ÷îâе÷есòâîòî
е ìîже áè íàé-âàжíîòî ìеðèëî çà еäíà öèâèëèçàöèя.

*
Ñòðàшíî е êîãàòî жеðòâèòе. 

се ïðеâúðíàò â ïàëà÷è.

*
Чîâе÷есòâîòî âúðâè íàïðеä, íî ÷îâе÷íîсòòà 
е âèíàãè еäíà êðà÷êà íàçàä.

*
Ве÷íîсòòà íè ãîâîðè ÷ðеç èсòîðèяòà,
íî äàëè я ðàçáèðàìе?

Зäðàâêà Лèсèéсêà • Лèöà
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Ралица Райкова

РАНИЦАТА 
Разказ

Обикновено	Павел	спеше,	както	мечка	спи	зимния	си	сън.	Нищо	не	
го	тревожеше	и	нищо	не	можеше	да	 го	 вдигне	от	леглото	преди	шест	
часа,	когато	като	зов	от	някаква	далечна	земя	се	разнасяше	мелодията	
на	алармата.	Едва	тогава	той,	с	цената	на	много	усилия,	се	излюпваше	
от	завивките.	Отиваше	да	си	направи	закуска,	след	което	сядаше	пред	
компютъра	 да	 свърши	малко	 работа,	 като	 внимаваше	 да	не	 събуди	 с	
тракането	по	 клавиатурата	цялата	къща.	После	 отиваше	да	плува	 в	
басейна	на	университета,	после	на	лекции,	следваше	работата,	следобеда	
и	срещите	с	приятелите	вечерта.	С	малки	изключения,	в	обикновените	
дни	програмата	му	се	повтаряше,	една	и	съща,	всеки	ден.	Ден	след	ден.	
До	такава	степен	беше	свикнал	с	нея,	че	всякакви	промени	в	установения	
ритъм,	колкото	и	малки	да	бяха,	 го	плашеха.	Прибираше	се	капнал	от	
умора	чак	към	десет-единайсет	и	заспиваше	в	мига,	в	който	застанеше	в	
хоризонтално	положение.	Никога	не	му	се	беше	случвало	да	се	буди	нощем.	
Нямаше	причина	да	го	прави.

Никога.	Ако	изключим	тази	нощ.	Събуди	се,	защото	трепереше	от	
студ.	Ранна	пролет,	хладно	време,	а	той	лежеше	съвсем	отвит,	завивките	
—	изритани	на	кълбо	на	пода.	Зелените	цифри	на	електронния	будилник	
показваха	точно	три	и	тридесет	и	осем.	Не	се	чуваше	нито	звук	отни-
къде,	дори	улицата	мълчеше.	Прозорците	на	отсрещната	сграда	бяха	до	
един	угаснали.	В	тъмното	предметите	изпъкваха	нереално,	изглеждаха	
по-ръбати,	изглеждаха	чужди	и	Павел	изпита	усещането,	че	гледа	наоколо	
с	котешки	очи,	с	широко	отворени,	проницателни	очи	с	издължени	и	дъл-
боки	като	кладенци	зеници.	Тъмнината	не	беше	враждебна,	но	тишината	
я	правеше	непозната	и	в	нея	сякаш	се	таеше	неизказан	докрай	въпрос	—	
въпрос	конкретно	към	него,	на	който	той	обаче	нямаше	отговор.

Пресегна	се	да	вземе	завивките,	уви	се	в	тях	като	в	спален	чувал	и	
отново	се	отпусна	на	измачкания	чаршаф.	Книгата	от	нощното	шкафче	
лежеше	на	пода	и	едното	£	ръбче	се	беше	подгънало	при	падането.	Павел	
дори	не	£	обърна	внимание,	а	обикновено	се	дразнеше	на	такива	неща.	Не	
беше	свикнал	да	будува.	Взираше	се	в	тавана	и	се	опитваше	да	се	успокои	
от	рязкото	сепване,	което	го	изкара	от	съня.	Беше	много	странен	сън.	
Беше	почти	като	кошмар.	Не	беше	 сигурен	 откъде	 се	 беше	появил,	но	
вече	не	можеше	да	затвори	очи	и	просто	така	да	заспи	отново.	Нещо	го	
тормозеше	и	не	му	даваше	мира.

Сънува,	че	ходи	по	виеща	се	планинска	пътека	сред	неособено	гъста	
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гора.	През	 клоните	 се	 провираха	несигурни	 слънчеви	 лъчи	 и	 пръскаха	
светлина	право	в	лицето	му.	На	раменете	му	висеше	раница,	а	някъде	зад	
себе	си	дочуваше	смеещите	се	гласове	на	приятелите	си,	които	го	вика-
ха	да	ги	изчака.	И	в	съня	беше	пролет	—	докъдето	му	стигаше	погледът,	
виждаше	само	цъфнали	дървета	и	раззеленяващи	се	храсти,	отстрани	
на	пътеката	се	стичаха	леденостудени	вадички	и	закачливо	проблясваха	
на	светлината,	а	във	въздуха	се	носеше	нежно	ухание,	каквото,	беше	убе-
ден,	беше	долавял	и	преди.	Проблемът	бе,	че	не	помнеше	къде.	Не	можеше	
да	го	опише	—	най-доброто,	което	му	хрумваше,	бе	за	аромат,	по-лек	от	
въздуха,	който	сякаш	проникваше	във	всяка	капка	и	всяка	вейка.	Дотук	
добре,	нищо	страшно.	Всъщност	дотук	това	бе	един	от	най-хубавите	
му	сънища	изобщо.	Чувстваше	се	спокоен	в	тази	необикновена	сънищна	
гора.	Ако	имаше	как,	би	останал	в	нея	и	не	би	помръднал	часове	наред,	дни,	
месеци...	години.

Беше	на	точното	място	 в	точното	 време,	 което	поначало	 рядко	
му	се	случваше.	И	изведнъж	нещо	се	обърка.	Усети	остра	болка	в	десния	
крак.	Така	го	проряза,	че	не	можеше	дори	да	стъпва	и	започна	да	накуц-
ва.	Уханието	от	цветовете	някак	избледня.	В	обувката	му	беше	влязло	
камъче	и	то	от	онези,	ръбатите,	които,	както	и	да	се	завъртят,	все	
бодат.	Трябваше	да	 го	 извади.	Когато	понечи	да	 спре	 обаче	 откри,	 че	
това	е	невъзможно.	Както	често	става	в	сънищата,	тялото	му	не	го	
слушаше	и	вместо	да	спре,	той,	напротив,	тръгна	напред	още	по-бързо,	
почти	тичешком.	Всичко	около	него	се	сля	в	едно.	Стъпалото	го	болеше	
неописуемо,	имаше	чувството,	че	някой	го	боде	с	дълга	и	остра	игла	за	
плетене	точно	в	петата.	Групата	зад	него	крещеше,	но	той	скоро	спря	
да	ги	чува	и	остана	само	камъчето	в	обувката.	Беше	странно	как	нещо	
толкова	дребно	го	измъчваше	толкова	силно.	Цветовете	по	дърветата	
посивяха,	натрошиха	се	и	за	миг	се	превърнаха	на	прах	—	бягаше	по	улиците	
на	някакъв	изоставен	град,	където	не	се	виждаше	жива	душа	и	всичко	бе	
покрито	с	мътна	чернилка.	Болката	в	крака	му	беше	непоносима.	Точно	
когато	пълният	ужас	от	собственото	му	безсилие	и	от	чернотата	бе	
напът	да	го	обземе	изцяло,	Павел	се	събуди.

Сега	вече	се	чустваше	по-добре.	Светна	лампата	за	няколко	секунди	
и	на	дясната	си	пета	откри	ярка	червенина	—	беше	се	ударил	в	ръба	на	
леглото.	Още	го	болеше.	Цъфналите	дървета	не	му	излизаха	от	главата	и	
не	можеше,	и	не	можеше	да	се	сети,	кое	е	това	място	и	дали	изобщо	има	
подобно	място.	Ако	имаше,	трябваше	да	го	намери.	Да	си	спомни.	Уют-
ната	му	денем	стая	му	се	струваше	нетърпимо	тясна.	Искаше	да	излезе	
и	беше	готов	да	скита	безцелно	по	улиците,	само	и	само	да	почувства,	
че	краката	му	се	движат.	Като	дете	го	беше	страх	от	тъмното,	но	с	
годините	страхът	изчезна	сам	и	Павел	отдавна	не	се	беше	сещал	за	него.	
Сега	го	усети	как	лениво	се	надига	в	гърдите	му	и	го	стяга,	както	някога,	
в	желязна	прегръдка,	усети	се	отново	малък	с	уголемено	от	страха	сърце,	
което	тупаше	със	скоростта	на	олимпийски	спринтьор,	усети	се	изсти-
нал	и	скован	под	трите	одеала.	Тъмното	в	стаята	толкова	приличаше	на	
черния	град	от	съня	му...	Притискаше	го	и	му	шепнеше,	все	онзи	увиснал	
нетърпеливо	във	въздуха	въпрос,	който	той	не	разбираше.
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Ако	беше	дете,	щеше	да	отиде	и	да	събуди	майка	си	в	 съседната	
стая,	тя	щеше	да	дойде	да	легне	до	него	и	така,	успокоен	от	топлината	
£,	той	щеше	бързо	да	заспи.	Някак	си	обаче	не	можеше	да	си	представи	
да	го	направи	като	вече	двайсет	и	три	годишен	млад	мъж.	Не	че	вижда-
ше	някаква	конкретна	пречка,	просто	не	можеше.	Затова	се	опита	да	
приложи	техниката,	която	ползваше	като	малък	—	замисли	се	за	прият-
ната	част	от	съня	и	се	зае	упорито	да	гони	неприятната,	затваряйки	
я	в	кутия,	която	после	заключваше	с	катинар	и	избутваше	на	дъното	
на	съзнанието	си.	

Помнеше,	че	отдавна,	преди	много	време,	със	семейството	му	чес-
то	ходеха	на	планина.	Винаги	си	намираха	повод	да	прекарат	известно	
време	някъде	горе.	Родителите	му	се	бяха	запознали	в	планината	и	това	
беше	само	още	една	причина	да	я	обичат	толкова	много.	Бяха	свикнали	
на	дълги	преходи,	но	тъй	като	с	брат	му	бяха	още	малки,	се	ограничава-
ха	до	спокойни	разходки.	Без	значение	от	времето,	те	често	ги	качваха	
в	планината	и	можеха	с	часове	да	ги	чакат	да	изпробват	всяко	дърво	за	
катерене	в	околността,	да	скочат	във	всяка	купчина	сняг,	да	пуснат	лис-
та	във	всеки	вир,	да	джапнат	във	всяка	локва.	Не	знаеше	защо	с	течение	
на	времето	спряха	да	ходят.	Или	по-скоро,	не	знаеше	защо	с	течение	на	
времето	той	спря.	Тогава	това	не	му	липсваше.	И	сега	не	му	липсваше.	За	
пръв	път	обаче	усети	някаква	празнина.

Павел	лежа	повече	от	час	в	тъмното	с	поглед,	забит	в	изгасената	
лампа,	докато	в	главата	му	прещракваха	като	кадри	от	стара,	изблед-
няла	филмова	лента	откъслечни	картини.	Ето	го	баща	му,	метнал	на	
гръб	прокъсаната	раница	в	блатнозелено,	натъпкана	до	пръсване	с	храна	
като	за	цяла	рота	изгладнели	дечурлига.	Ето	я	майка	му	със	слънчевите	
очила	на	главата,	изпод	които	вечно	стърчаха	на	всички	страни	русоляви	
кичури	коса	и	£	придаваха	вид	на	леко	побъркан,	но	добродушен	турист.	
Ето	го	брат	му,	досущ	като	самия	него,	само	малко	по-малък,	приличен	
на	джудже	с	къдравите	си	кестеняви	кичури	и	ожулените	длани.	Ето	ги	
всички	тях,	безмълвни	като	в	ням	филм	—	кога	се	промени	всичко	това?

Току	до	града	се	издигаше	планина,	тяхната	малка	домашна	планина,	
където	бяха	свикнали	да	ходят	кажи-речи	всяка	седмица.	Прожекцията	
на	екрана	неочаквано	се	смени	—	той	гледаше	към	една	гора	в	планината,	
и	в	гората	имаше	пътека.	Позната	пътека.	Позната	гора.

Сънят	му	не	беше	нов.	Беше	просто	отдавна	забравен.
Напролет	там	закачаха	мартениците.	Сигурно	някои	още	висяха.	
Напролет	първо	там	цъфваха	десетките	диви	ябълки,	ябълките-ди-

вачки,	и	дивите	череши.	
Напролет	първо	там	текваха	поточетата.
Напролет	първо	там	се	чуваха	бъбривите	пилета.
Напролет	първо	там	минзухарите	пробиваха	влажната	земя.
Един	минзухар	си	пробиваше	пътечка	някъде	вътре	в	него	и	в	момента.	

Въпросът,	търпеливо	чакащ	в	тъмното,	придоби	съвсем	ясни	очертания.	
Павел	трябваше	да	направи	нещо.

Знаеше	как	да	отговори.	Беше	още	тъмно	като	в	прашен	дрешник,	ко-
гато,	с	челник,	шоколад	и	одеало	в	раницата,	той	се	измъкна	съвсем	тихо	
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от	апартамента,	отключи	вратата	на	гаража	и	запали	колата.	Когато	
сложи	колана,	му	хрумна,	че	от	години	не	беше	минавал	по	онзи	път,	но	
все	някак	щеше	да	се	справи.	Нямаше	начин	да	не	се	справи.

Имаше	 чувството,	 че	 е	 настъпил	 краят	на	 света.	Улиците	 бяха	
странно	пусти	и	Павел	само	от	време	на	време	се	разминаваше	с	някой	
автомобил.	Беше	му	лесно,	докато	не	излезе	от	града,	после	се	започна	
интересната	част	—	сбърка	отбивката	два	пъти,	а	когато	най-после	се	
озова	на	правилния	път,	се	оказа,	че	той	е	целият	в	дупки	и	трябваше	
внимателно	да	ги	заобикаля	една	по	една,	което	не	беше	лесно	дори	денем,	
а	какво	остава	за	нощем.	Никъде	нямаше	табели.	Когато	накрая	прис-
тигна	на	асфалтирано	широко	и	равно	място,	което	явно	беше	паркинг,	
Павел	погледна	часовника	си	—	беше	почти	шест.	Имаше	малко	повече	от	
половин	час	до	изгрева.

Някъде	далече	виеха	кучета.	Павел	никога	не	беше	ходил	на	нощна	
разходка	в	планината,	но	сега	светна	челника	и	се	заизкачва	по	пътеката.	
Нея	не	можеше	да	сбърка,	защото	дърветата	и	камъните	му	бяха	отдавна	
познати.	Кракът	му	помнеше	земята.	Още	нищо	не	се	беше	разпъпило,	но	
той	усещаше,	че	скоро,	скоро...	Бързаше	да	стигне	до	онази	поляна	в	самия	
£	край,	където	завършваха	някога	всички	разходки,	защото	помнеше,	че	
гледа	към	града,	на	изток.	

Искаше	да	види	изгрева.	Не	беше	гледал	изгрев	от	много	отдавна.
Бързо	се	изкачи.	Пътеката	сякаш	бе	окъсяла	като	стари	дънки,	го-

рата	сякаш	бе	по-малка,	но	усещането	бе	същото.	Когато	излезе	на	по-
ляната,	вече	започваше	да	просветлява.	Павел	изключи	челника,	разгъна	
одеалото	и	седна	на	кафеникавата	трева,	смачкана	от	зимните	снегове.	
Долу	градът	се	събуждаше	с	дълга	прозявка.	Слънцето	полека	се	показа,	
първо	плахо,	после	по-решително	и	не	след	дълго	набра	толкова	смелост,	
че	стана	невъзможно	да	го	гледаш.	Като	сврака	се	нахвърли	на	лъскавите	
сгради	и	черковни	кубета	и	те	заблестяха,	като	да	бяха	най-чисти	крис-
тали.	Макар	да	бе	тъй	рано,	Павел	не	усещаше	студ	—	имаше	чувството,	
че	тази	най-обикновена	гледка,	този	прост	изгрев,	още	голата	гора	са	
запълнили	някаква	стая	в	него,	някакъв	пуст	и	разхвърлян	таван,	който	
дълго	бе	стоял	празен.

С	периферното	си	зрение	мерна	движение	някъде	встрани.	Извъртя	
глава	—	огрян	от	пролетната	светлина	силует	разгъваше	одеало	само	на	
няколко	метра	от	него.	Павел	видя,	че	силуетът	бе	на	млада	жена,	по-скоро	
момиче,	още	момиче,	която	седна,	загърна	се	в	якето	си,	подви	крака	под	
себе	си,	докосна	някак	разсеяно	тревата	и	на	свой	ред	погледна	към	него.	
Очите	£	бяха	като	току-що	разтворили	се	нежни	цветчета.

Нямаше	по-точно	място	от	тази	ветровита	планинска	поляна	и	ня-
маше	по-точно	време	от	часа,	в	който	денят	изгряваше.	Когато	Павел	се	
изправи	и	тръгна	към	момичето,	тикайки	одеалото	в	раницата,	за	първи	
път	забеляза,	че	това	не	беше	неговата	раница.	Неговата	беше	червена	и	
нова,	а	тази	—	тъмнозелена	и	прокъсана.	

Всичко	си	дойде	на	мястото.	Беше	взел	старата	раница	на	баща	си.
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За първи път в „Пламък“

Елина Евтимова Иванова

БЪЛГАРСКАТА МЕЧТА 
Разказ

        На Рада

Изпуках	пръстите	си.	Бръкнах	в	джоба	—	всичко,	което	имах,	беше	
едно	петаче.	Сетих	се	за	чичо	ми	Манол.	В	такива	моменти	би	казал,	че	
съдбата	е	на	път	да	ме	изпробва.	Голям	образ	беше	той,	все	разказваше	
някакви	чудати	истории.

Към	реалността	ме	връща	малкото	петаче	в	джоба	на	ризата	ми.	
Тежеше	като	за	двадесет.	Де	да	бяха	толкова...	Ще	ви	кажа	как	се	сдобих	
с	него.	Убеден	съм,	че	малкото	ми	приключение	ще	може	спокойно	да	се	
мери	по	грандиозност	с	тези	на	чичо.

Ще	започна	с	това	къде	се	намирах.	Седях	на	една	мръсна	маса	в	за-
бутаната	кръчмичка	в	селото	на	чичо	Манол.	Когато	бях	малък,	двамата	
редовно	идвахме	тук,	за	да	попием	от	мъдростта	на	старите	зевзеци	
и	да	изпием	по	някоя	лимонада.	Но	тях	вече	ги	нямаше.	Чичо	ми	също.	
Обаче	атмосферата	си	беше	все	същата,	а	точно	от	това	се	нуждаех	в	
онзи	момент.

Единственият	виновник	за	„цветущото“	ми	положение	съм	аз.	Е,	не	
само,	но	най-вече	аз.	Ако	не	се	бях	юрнал	да	печеля	обратно	сърцето	на	една	
девойка,	сега	едва	ли	щях	да	се	крия	в	пустата	кръчма,	при	това	полугол.	
Може	би	се	бях	опитал	да	върна	собственото	си	сърце,	не	знам.	Това,	което	
знам	със	сигурност,	е,	че	трябваше	да	бягам,	за	да	спася	живота	си	(за	пан-
талоните	вече	беше	твърде	късно),	тъй	като	бащата	на	моята	възлюбена	
—	Генерала,	който	между	другото	не	е	истински	генерал,	насъска	ловната	си	
хрътка	срещу	мен.	Самото	нападение	мога	да	го	простя,	все	пак	кучето	и	
преди	не	ме	харесваше.	Въпреки	това	ме	е	яд	за	панталоните	и	за	всичките	
неща,	които	бях	натъпкал	в	джобовете	им.	Сега	Генералът	разполагаше	с	
портфейла	ми,	билета	ми	за	вкъщи,	както	и	рецептата	за	баница,	която	
бях	чул	от	една	баба	в	селото.	Дано	да	му	приседнат...

Криво-ляво	стигнах	някак	до	спирката,	но	видът	ми	очевидно	не	се	
понрави	много	на	шофьора	на	автобуса.	На	бедния	човечец	му	бяха	нужни	
точно	десет	секунди,	за	да	намали,	да	спре,	да	ме	огледа	хубавичко	през	
все	още	затворената	врата,	да	реши,	че	сигурно	и	на	него	ще	му	трябват	
нови	боксерки,	след	това	отново	да	запали	двигателя	на	старото	Чавдарче	
и	да	си	отпраши	по	пътя	към	града.	Ядосах	се,	изпсувах	го	и	дори	реших	
да	плюя	в	негова	посока.
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—	Да	не	издребняваме!	—	казах	си	и	се	заех	да	проверя	какви	пари	ми	
бяха	останали.	Не	бяха	много	—	в	джоба	на	ризата	си	открих	едно	мъничко	
петаче,	от	онези	старите.	Винаги	ги	взимах,	когато	пътувах,	защото	
носело	късмет.	Голям	късмет	ми	донесе,	няма	що!

Трябва	да	съм	вървял	още	два	часа,	че	да	стигна	до	чичовото	село	
и	кръчмичката,	защото	вече	беше	ударила	голямата	жега,	когато	най-
накрая	влязох	вътре.	Посрещна	ме	Илчо,	синът	на	стария	собственик,	и	
веднага	ме	запита	какво	е	станало.	

—	На	какво	си	се	направил	бе,	келеш?!
—	Не	питай,	чичо	Илчо	—	измърморих	аз	и	седнах	в	най-отдалечения	

ъгъл,	да	не	би	случайно	да	изплаша	потенциалните	клиенти	на	човека.
Той	въздъхна	и	след	малко	се	върна	с	две	кани	—	едната	с	прясна	вода,	

а	другата	с	подозрителния	мирис	на	ракия.	Сипа	първо	на	мен,	после	на	
себе	си	и	седна,	готов	да	чуе	историята	до	последната	подробност.

Докато	приключа.	Илчо	вече	бе	обърнал	третата	си	чашка	и	разхлаб-
ваше	яката	на	мърлявата	риза.	Дотук	с	ролята	на	мълчаливия	изповедник,	
сега	щеше	да	ме	поучава.

—	Чичо	ти	Манчо,	Бог	да	го	прости,	едно	време	казваше,	че	най-важното	
в	тоя	живот	е	да	си	намериш	някоя	хубава	женица,	която	хем	ще	може	
да	ти	направи	една	салата,	хем	ще	седне	да	изпие	по	една	ракия	с	тебе.	А	
такива,	синко,	все	по-трудно	се	намират.	Виж	го	и	чичо	ти!	Тая	неговата	
хала	пиеше	като	за	трима!	От	мъка	се	затри	Манол...	От	мъка!	Пък	и	
твоята,	дето	ми	я	описваш,	не	е	по-различна.	Вярно,	хубава,	хубава,	ама	
може	ли	да	ти	сготви?

—	Не	може.
—	Не	може,	я!	Такива	са	днешните...	Кокони!	—	прогърмя	Илчо	и	стовари	

огромния	си	юмрук	върху	масата.	—	Ти	по-добре	търси	някоя	нова,	че	тая	
просто	няма	да	я	бъде.	Чуваш	ли?!

—	Чувам,	чичо	Илчо,	чувам...
В	това	време	вратата	се	отвори	и	в	кръчмата	навлезе	ярка	светлина.	

Една	глава	се	подаде	вътре	и	женски	глас	тихо	попита:
—	Извинете?	Нали	път	е	за	София?
Ние	се	сепнахме	и	набързо	разгледахме	жената	—	дребничка,	къдрава,	

руса	и	плаха.	Явно	за	пръв	път	беше	по	тия	места.	Илчо	ми	смигна	и	вед-
нага	се	впусна	да	обяснява.

—	Защо	не	го	вземете	тоя	младеж	с	вас?	И	той	е	натам,	ще	ви	упъти.
Тя	мо	погледна,	видът	ми	я	сащиса	малко,	но	тя	все	пак	кимна.	Ня-

маше	избор	явно.
—	Ами,	добре,	хубаво...
В	тоя	момент	не	 го	 знаех	още,	но	жената,	 за	която	си	 говорехме	

преди	това	с	Илчо,	мечтата	на	чичо	Манол,	всъщност	стоеше	пред	мене.	
Разбрах	го	малко	по	късно,	след	около	шест	месеца,	при	повторната	ни	
среща.	Но	това	е	друга	история,	за	друга	вечер...
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Юбилей

д-р Елена Алекова

БЪДИ, СВЕТЛИ  
ВЕСТОНОСЕЦО!  
БЪДИ, ПОЕТЕ!

Нàéäеí Вúë÷еâ íà 90 ãîäèíè

Вместо	оправдание...
Не	знам	какво	означава	човек	да	навърши	90	години,	защото	не	съм	

преживяла	това	приключение.	Но	със	сигурност	знам	какво	означава	за	
всички	негови	близки,	приятели,	почитатели,	особено	когато	се	налага	да	
пишат	думи	по	повод	на	патриаршеския	юбилей.	Пръв	на	такова	изпи-
тание	във	връзка	с	Найден	Вълчев	тази	година	бе	подложен	белетристът	
Банко	П.	Банков,	който	на	една	предюбилейна	мартенска	среща	в	НЧ	„Д-р	
Петър	Берон	—	1926	г.“	говори	за	поезията	му,	като	онаслови	думите	си	
за	него	„На	патриаршеска	възраст	—	с	младежки	поглед“.	Наистина...	Да	
се	 говори	 за	патриаршески	юбилей	на	Найден	Вълчев	 е	 възможно	 само	
доколкото	възрастта	му	е	такава.	Защото	той	е	хем	патриарх	(в	този	
и	в	много	други	смисли),	хем	—	неуморен,	неукротим,	неусмирим,	любозна-
телен	и	любопитен	младеж,	който	върви	и	върви	нанякъде,	не	спира,	не	се	
отказва	да	вижда,	да	чува,	да	чувства,	да	мисли,	да	пише,	да	бодърства,	да	
бъде	жив	и	буден	непрекъснато	и,	естествено,	да	обича.	Има	един	предел	
в	човека	от	такава	порода	като	неговата,	когато	колкото	повече	години	
той	натрупва,	толкова	повече	делникът	му	се	разширява,	толкова	повече	
животът	му	преодолява	ограниченията,	рамките,	времето,	условностите	
и	става	безкраен.	Оттук	именно	идва	опасността	за	хората	от	нашата,	
временната,	порода,	когато	трябва	да	говорим	за	такъв	човек,	защото	
как	крайното	да	обеме	и	да	проумее	безкрайното?	

С	тези	думи	просто	исках	да	споделя	колко	ми	бе	трудно,	по-скоро	
—	невъзможно,	да	пиша	за	поезията	му,	както	и	да	разкажа	какво	той	е	
направил	дори	само	в	една	област	от	своята	многостранна,	многопосочна	
и	разнообразна	културна	дейност	—	преводаческата;	при	това	не	в	цялата	
му	преводаческа	дейност,	а	само	във	връзка	с	Беларус,	беларуската	лите-
ратура	и	големите	му	беларуски	приятели.	Безкраен	е	както	в	цялото,	
така	и	в	частичното.	Цяла	книга	може	да	се	напише	за	любовта	между	
него	и	тази	загадъчна	северна	страна.	А	аз	трябва	да	побера	безкрайното	
само	в	рамки,	в	нещо	като	скоропоговорка,	като	най-главното...	
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*	*	*
Вземи във този хубав ден
една българска роза от мен,
нека тя да ти напомня
с ароматния си глас
за Балкана, за морето
и за всички нас.

Всеки	знае	кой	е	авторът	на	тези	редове.	Едва	ли	има	българин,	който	
да	не	е	слушал	с	препълнено	от	трепетни	чувства	сърце	„Една	българска	
роза“,	да	не	е	мълвял	думите	£	вдъхновено,	да	не	се	е	просълзявал.

Роден	е	на	30	август	1927	г.	в	с.	Малка	Брестница,	Плевенско.	Издал	
е	около	40	книги	—	поезия,	проза	и	преводи.	До	2007-а.	Оттогава	насам	(в	
периода	от	2007	до	2016	г.)	се	появи	петокнижието	му	„ПОПЪТНИ	СРЕ-
ЩИ“,	в	което	„срещна“	с	изявени	представители	на	българската,	руската,	
беларуската,	украинската	литература	и	култура	—	древни	и	съвременни,	
с	 поети	от	Прибалтика	и	Прикавказието,	 със	 средновековни	източни	
поети...	Григорий	Цамблак,	Ангел	Каралийчев,	Андрей	Германов,	Бленика,	
Валери	Петров,	Веселин	Ханчев,	Вили	Цанков,	Георги	Райчев,	Давид	Ова-
дия,	Дамян	Дамянов,	Димитър	Вълчев,	Димитър	Димов,	Димитър	Талев,	
Елисавета	Багряна,	Ивайло	Петров,	Иван	Николов,	Иван	Радоев,	Ламар,	
Леда	Милева,	Лиана	Даскалова,	Никола	Фурнаджиев,	Николай	Лилиев,	Орлин	
Василев,	Панчо	Владигеров,	Петър	Караангов,	Първан	Стефанов,	Стан-
ка	Пенчева,	Усин	Керим,	Христо	Радевски,	Чавдар	Добрев...	И	още:	Адам	
Мицкевич,	Александър	Пушкин,	Александър	Твардовски,	Анна	Ахматова,	
Бела	 Ахмадулина,	 Васил	 Биков,	 Елиас	Канети,	Константин	Симонов,	
Лев	Толстой,	Марк	Шагал,	Микола	Гусовски,	Михаил	Исаковски,	Михаил	
Лермонтов,	Михаил	Светлов,	Низами,	Омар	Хайям,	Сергей	Есенин,	Сер-
гей	Орлов...	През	2007	г.	излезе	също	анкетата	на	Панко	Анчев	с	него	в	
поредицата	„Литературни	анкети“	на	Института	за	литература	към	
БАН...	 Ученик,	 гимназист,	 студент,	 войник	 (1934—1954	 г.).	 Редактор	на	
списанията	„Септември“	и	„Съвременник“	(1956—1988	г.).	От	1954	г.	—	член	
на	Съюза	на	българските	писатели.	През	1974	г.	—	член	основател	на	Съюза	
на	преводачите	в	България	и	негов	председател	(1989—1991	г.).	Съветник	в	
българското	посолство	в	Беларус	(1996—1997	г.).	

Найден	Вълчев!

„Първата ми книжка	—	пише	той	в	предговора	към	стихосбирката	
„През	три	води	преплавено“	(2007)	—	излезе	през	1953	г.,	бях	на	26	години,	
сега	сме	2007-а,	аз	съм	на	80.	Зад	отбраните	заглавия	се	крият	авторовите	
вълнения	и	идеи,	преживявания	и	мисли,	тъги	и	радости,	съпътствали	дни-
те	му	в	преминалото	интересно,	светло	и	тъмно,	динамично	и	грохотно	
време	на	ХХ	век.	Кардиограмата	на	чувствата	е	картина	на	авторовата	
душа,	думите	са	негови	и	за	него,	но	те	са	и	за	теб,	читателю-приятелю,	
те	са	обръщение,	писмо,	споделяне	с	теб,	знайни	и	незнайни	съвременнико.	
Художествената	им	мощ	ще	се	измерва	от	всекиго	различно,	категорична	
е	тяхната	искреност.“
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*	*	*
Както	и	да	я	обръщам,	както	и	да	я	гледам,	поезията	на	Найден	Вълчев	

някак	ми	се	„изплъзва“.	По-точно	—	самият	Найден	Вълчев	остава	за	мен	
загадка.	Уж	съвсем-съвсем	наблизо,	на	една	ръка	от	мен.	А	далечен,	неуло-
вим.	Уж	целият	—	в	поезията	си.	А	в	действителност	—	отвън,	отвъд	нея.	
Четирисезонен,	четирипосочен,	четирисърцен,	четиридушен,	от	морето	
до	Струма,	от	„старо Устово“ до	„тих бял Дунав“	(„Четири“),	от	пролетта	
до	зимата,	от	младата	до	старата	луна,	от	изгрева	до	залеза,	от	люлката	
до	гроба...	„Загледан в сини върхове“	(едноименно	стихотворение);	разпънат	
на	кръст	между	близостта	с	любимата	в	самотата	му	и	самотата	му	в	
близостта	с	нея;	облаче,	подето	от	„ветрите в небето“	(„Утро“);	капка,	
„която — кап! — изчезна в тоя миг“	(„Капка“);	непонятен;	осветен	сякаш	
целият	от	ироничната	игривост	(ирония	—	към	себе	си	ли,	към	нас	ли)	в	
погледа,	недоверчив,	най-често	—	нащрек,	готов	да	пусне	стреличка,	да	те	
уцели	неочаквано	по	някое	болно	местенце	—	точно	там,	където	трябва;	
самотен,	далечен	и	същевременно	—	съвсем-съвсем	наблизо,	на	една	ръка...

Найден	Вълчев!
Горко	на	жената,	която	го	обича,	защото...	Впрочем,	той	сам	го	е	

казал	най-добре:

Ти ме питаш дали те обичам
и ме гледаш със поглед зелен.
Моят отговор, мила, е кратък.
Той е айсберг, от бурите бит. 
Една осма е той над водата,
седем осми под нея е скрит.
    („Айсберг“)

*	*	*
Не	можеш	да	си	спокоен,	когато	Найден	Вълчев	е	край	теб.	Просто	

това	е	невъзможно.	Харесва	му	внезапността,	която	не	просто	раздвижва,	
а	направо	взривява	застоялия	въздух,	инертната	делничност,	сивотата.	
Като	онази	внезапност	в	стихотворението	„Тракийска	фреска“,	със	стра-
хотната	изчистеност	на	поетическия	рисунък	—	строга	графика,	черно	
и	бяло.	И	тишина.	Непоносима,	тежка	тишина:

Държим се за ръка. Раздяла.
Със всички ли е винаги така?
Обичам те.
  Ръката ти — изящно бяла.
Не ме обичаш.
  Черна — моята ръка.

И	всичко	става	днес,	а	тръгва	от	правремето.	Мълния,	разсякла	на	
две	пространството,	дълбината	на	вечността.	От	последния	софийски	
трамвай	—	до	колесницата,	която	ще	откара	тракийския	цар	в	отвъдното.	
Нишката	на	паметта.	Нишката	на	незабравата.	Защото	кръвта	тече	и	
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изтича,	но	не	свършва	и	все	се	връща	по	своите	пътища.	Тъй	и	животът.	
И	любовта.	И	човекът.	

Много	от	стиховете	на	Найден	Вълчев	са	построени	по	законите	на	
тази	строга	графичност	на	черното	и	бялото	(без	задължително	черното	
да	означава	зло,	а	бялото	—	добро),	на	ниското	и	високото,	на	тъгата	и	
смеха,	на	сълзите	и	светлината...	И	само	през	смъртта	човек	преминава	в	
безсмъртието	и	временното	става	вечно,	а	тленното	—	нетленно...	И	само	
през	смъртта	животът	тук	и	сега	се	преобразява	в	живот	там	и	завинаги.

Допускам,	че	самият	автор	може	би	не	влага	този	смисъл.	Но	смисъ-
лът	на	казаното	от	него	е	и	този.	Поетът	поначало	не	търси	смисъла	
на	онова,	което	казва.	Той	просто	казва	онова,	което	иска	да	каже,	което	
трябва	да	каже	и	което	не	би	могъл	да	не	каже.	А	смисълът	на	казаното	
долита	до	нас,	до	всяка	душа	поотделно	—	различен,	разноцветен,	разнолик	
—	съобразно	нейната	„структура“,	съобразно	честотата,	на	която	тя	
откликва,	съобразно	онова,	което	тя	може	да	обеме,	да	поеме,	да	съхрани.	
Да	си	спомним:	„Кардиограмата на чувствата е картина на авторовата 
душа, думите са негови и за него, но те са и за теб, читателю-приятелю, 
те са обръщение, писмо, споделяне с теб, знайни и незнайни съвременнико“.	
И	ето,	приятелят-читател	търси	себе	си	в	думите	му	и	може	би	намира	
себе	си	или	поне	частица	от	себе	си...

И	все	пак	забележете	как	строгата	графичност,	черното	и	бялото	
пронизват	хоризонта,	разсичат	времето	в	лириката	на	Найден	Вълчев.	
Как	„асансьорът на деня“ издига	„златоокото“	слънце,	а	„асансьорът на 
нощта“	го	спуска	(„Слънцето“).	Или	обръщението	към	гората:	„Ти люлка 
ми беше, когато прохождах,/ ти гроб ще ми бъдеш, когато умра“ („Нощувка	
в	Балкана“).	Как	„грешникът от рая ми се плези,/ честният във ада се пече“	
(„Все	така“)	—	с	чудесния	вечен	подтекст:	за	разлика	от	справедливостта	
на	небето...	Въобще	—	„в думичките малки — свят огромен...“	(„Ars	poetica“).	
А	понякога	самите	стихотворения	са	графични,	„черно-бели“	—	„Младата	
луна	и	старата	луна“	например,	както	и	моето	любимо	—	„Бялата	лилия“.	
Или	„Прилагателни“...

*	*	*
Нарочно	не	се	спирам	на	тематиката	на	Найден	Вълчев.	Това	е	дълга	

тема.	И	не	моя	тема.	А	и	самата	му	поезия	не	предразполага	към	подобен	
анализ.	„През	три	води	преплавено“	например	не	е	просто	причудливо	за-
главие	на	негова	книга.	А	е	стил.	Затова	не	темите	са	важни	при	него	и	
тяхното	развитие.	Важна	е	светлината,	която	струи	от	преплавената	
три	пъти	поетическа	материя,	„изтъкана“	от	Найден	Вълчев.	И	онези	
златни	нишчици,	втъкани	в	нея	с	изящна	лекота	(вж.	стихотворенията	
„Прозрачност“,	„Убежище“,	„Утро“,	„Унес“,	„Фламандска	живопис“,	„Ангел-
че“),	които	като	че	ли	превръщат	поезията	на	Найден	Вълчев	в	лъчисто	
и	всеобещаващо	вълшебно	килимче.

*	*	*
Найден	Вълчев	е	силен	както	в	поезията,	която	сам	пише,	така	и	в	

поезията	на	свои	събратя	по	перо	от	Русия,	Литва,	Латвия,	Естония,	
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Украйна	и	др.,	която	претворява	на	български.	В	тази	редица	не	споменах	
Беларус,	за	да	я	откроя.	Защото	най-отдаден	и	всеотдаен	е	Найден	Вълчев	
на	Беларус.	„Да, свързан съм с Беларус	—	споделя	той	в	„Найден	Вълчев.	
Литературни	анкети“	(2007	г.,	с.	105),	—	от	половин	век,	защото	в	млади	
години	Съюзът	на	писателите	ни	разпрати	по	приятелските	страни,	
по	отделните	републики	на	Съветския	съюз	да	се	запознаем	с	история-
та,	културата,	езика	на	съответната	страна,	после	да	представяме	и	
да	превеждаме	съответни	автори...“	И	изрежда	над	десетина	имена	на	
талантливи	наши	поети,	изпратени	в	Беларус,	Германия,	Грузия,	Полша,	
Румъния,	Украйна,	Чехословакия,	задкавказките	републики...	

Чувала	съм	много	ядовити	закачки	за	това	„разпращане	по	приятел-
ските	страни“	в	смисъл,	че	тези	писатели	не	били	станали	преводачи	по	
призвание,	а	по	принуда,	че	тяхното	не	било	съдба,	а	просто	стечение	на	
обстоятелствата.	Найден	Вълчев	и	не	отрича,	че	е	така.	Но	и	допълва:	
„Аз отидох при беларусите не от предварителна любов, а по поръка и по 
дълг. И след като ги опознах, ги заобичах“	(Найден	Вълчев.	Литературна	
анкета...,	с.	252).	Досущ	както	идваме	в	живота	—	„не	по	предварителна	
любов“,	а	после	го	опознаваме	и	обикваме	до	такава	степен,	че	искаме	да	
останем	в	него	завинаги.	Впрочем,	както	е	известно	още	от	първовремето	
познанието	е	донесло	твърде	много	главоболия	на	човека.	Но	да	се	върнем	
към	нашето	време...	

Заминал	Найден	Вълчев	в	Беларус	„по поръка и по дълг“,	опознал	я	и...	
я	обикнал!	Завинаги.	Такъв	е	Найден	Вълчев	—	любвеобилен.	На	любовта	
му	било	отговорено	с	взаимност.	На	любвеобилност	като	неговата	е	не-
възможно	да	не	се	отговори.	Взаимната	любов	оплодила	и	българската,	
и	 беларуската	 литература.	 Любовта	между	Найден	Вълчев	 и	Беларус,	
разбира	се,	не	е	имагинерна,	а	има	много	и	съвсем	реални	измерения.	От	
една	страна	(неговата)	—	стихове	и	книги,	посветени	на	Беларус,	негови	
преводи	на	беларуски	поети	и	белетристи,	анализи,	отзиви	и	спомени.	От	
друга	страна	(нейната)	—	негови	стихове	и	книги	в	превод	на	беларуски,	
анализи,	отзиви	и	спомени	на	беларуски	творци	за	него...

*	*	*
И	така,	Найден	Вълчев	е	командирован	в	Минск	за	по	три	месеца	през	

1961	и	1962	г.	Година-две	след	това	се	появява	на	бял	свят	книгата	му	„Се-
верна	светлина“.	„Тя излезе	—	споделя	той	—	през	1965	година	след	двата	ми	
тримесечни	престоя	в	Беларус,	откъдето	можех	да	отскоча	по	широките	
простори	на	съветския	безкрай,	да	видя	какво	е	направила	войната	при	
гроба	на	Кант,	да	бъда	с	Пушкин	в	тогавашния	Санкт	Петербург,	да	усетя	
другостта	на	Прибалтика	във	Вилнюс,	в	Рига,	в	Талин,	и	другата	другост	
зад	Кавказ...“	(Найден	Вълчев.	Литературна	анкета...,	с.	186).	

В	 годините	по-нататък,	 освен	 че	 сам	превежда	 от	 беларуски,	 се	
заема	и	със	съставителството	на	не	на	една	и	две,	а	на	петнайсетина	
книги	на	беларуски	поети	(като	с	преводите	ангажира	—	по	собствените	
му	признания	—	Иван	Давидков,	Андрей	Германов,	Никола	Инджов,	Петър	
Караангов,	Елисавета	Багряна,	Христо	Радевски,	Александър	Муратов).	

През	1978	г.	се	появява	на	бял	свят	книгата	му	пътепис	„Белоруската	
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бреза“.	А	малко	по-късно	негови	приятели	стават	едни	от	най-именити-
те	представители	на	 беларуската	култура,	 според	 както	 ги	изрежда:	
„Приятели — много. Живи и покойници. Но как без имената на Аркад 
Куляшов и Максим Танк, на Васил Биков и Иван Мележ, на Нил Гилевич 
и Янка Брил, на Ригор Барадулин и Генад Буравкин, на Пимен Панчанка 
и Анатол Вяртински, на Михаил Савицки и Игор Лучанок, на Иван Ша-
мякин и Владимир Караткевич, на драматурзите Андрей Макайонак и 
Алексей Дударев... Савицки е забележителен художник, има го и в нашата 
национална галерия, Лучонак е чудесен музикант...“	(Найден	Вълчев.	Ли-
тературна	анкета...,	с.	106—107).	Първи	сред	тези	приятели	са,	разбира	
се,	титаните	Васил	Бикав	и	Нил	Гилевич...	

През	90-те	години	председателства	дружеството	за	приятелство	
„България	—	Беларус“.	През	1996	г.	е	назначен	за	съветник	по	културните	
въпроси	в	българското	посолство	в	Беларус,	но	след	седем	месеца	и	смяна	
на	правителство	се	връща	в	София.	Или	както	сам	се	глуми	над	себе	си:	
„Бях наскоро дипломат, днес съм вече само мат“ (Найден	Вълчев.	Лите-
ратурна	анкета...,	с.	106).

И	през	цялото	това	време	—	преводи,	преводи,	преводи	—	от	60-те	годи-
ни,	та	до	днес...	Неслучайно	Нил	Гилевич	го	определя	като	„първа цигулка 
в оркестъра на българските преводачи на беларуска поезия“.	Сред	предпо-
читаните	за	превод	творения	са	повестите	на	Васил	Биков	—	от	първата	
му	„Третата	ракета“,	излязла	през	1961	г.,	през	„Хайка“,	до	последната	
—	„Обикни	ме,	войниче“,	която	Найден	Вълчев	превежда	през	1996—1997	г.,	
докато	е	на	работа	в	посолството	ни	в	Минск,	и	която	е	публикувана	за	
първи	път	в	сп.	„Панорама“	(пролет,	1997	г.,	с.	38—82)	—	в	броя,	посветен	
на	съвременната	беларуска	литература.	През	1998	г.	излиза	знаменитата	
„Песен	за	зубъра“	на	Микола	Гусовски	от	ХVI	век,	претворена	на	български	
от	Андрей	Германов	и	Негова	милост.	Своеобразен	венец	на	делото	му	като	
преводач	обаче	е	издаденият	в	Минск	през	2000	г.	сборник	„Белоруската	моя	
тетрадка“	по	повод	на	40-годишната	му	творческа	дейност	в	укрепване	
на	културните	връзки	между	България	и	Беларус.	В	сборника	са	включени	
стихове	на	60	беларуски	поети	—	най-доброто	от	това,	което,	както	сам	
казва,	„е	срещнал,	открил	и	съпреживял	в	беларуската	поезия“.	А	когато	
говорим	 за	 срещнатото,	 откритото	и	 съпреживяното	 в	 беларуската	
словесност,	т.е.	за	преведеното	от	Найден	Вълчев	от	беларуски,	трябва	
да	имаме	предвид,	че	към	края	на	миналия	век	и	началото	на	настоящия	
става	дума	за	3000	стихотворения!	А	колко	още	е	превел	оттогава	до	днес,	
може	да	каже	само	той.	

През	2002	г.	негови	преводи	съжителстват	наред	с	преводите	на	Ан-
дрей	Германов,	Зоя	Василева,	Иван	Давидков,	Първан	Стефанов,	Христо	
Попов	и	Янко	Димов	в	сборника	„Могъщият	триптих“	(Избрани	стихове	
от	беларуските	поети	Янка	Купала,	Якуб	Колас	и	Максим	Багданович).	
След	пет	години	—	през	2007-а	—	същото	съзвездие	от	преводачи	ще	бъде	
събрано	отново	в	сборника	на	Янка	Купала	и	Якуб	Колас	„Двоен	юбилей“	
(Избрани	стихове	от	беларуски	поети).	В	„Попътни	срещи“	(кн.	2,	2007	г.)	
са	публикувани	изящни	словесни	портрети	на	беларусите	Васил	Биков	и	
Марк	Шагал	(с	преводи	и	на	поетически	творби	на	Шагал);	предговор	и	
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онази	част	от	„Песен	за	зубъра“,	която	е	в	негов	превод;	предговор	и	превод	
на	„Танас	на	Парнас“	—	стихотворен	разказ,	чието	авторство	за	онова	
време	все	още	е	неизвестно,	а	впоследствие	се	открива.	Пак	в	„Попътни	
срещи“	(кн.	3,	2007	г.)	четем	в	изтънчени	негови	преводи	стиховете	на	
42-ма	беларуски	поети...

Цялата	тази	дейност	на	нашия	апостол	в	укрепването	на	българо-бе-
ларуските	литературни	връзки	не	остава	незабелязана	от	признателните	
му	приятели	в	Беларус.	Така	през	2000	г.	той	е	отличен	с	най-високата	
държавна	награда	на	страната	—	ордена	„Франциск	Скарина“	(за	огромния	
му	принос	в	развитието	на	културното	сътрудничество	между	България	
и	Беларус,	за	многообемната	му	преводаческа	дейност	и	не	на	последно	
място	за	литературното	му	творчество,	посветено	на	Беларус,	нейната	
литература	и	нейните	писатели)...	

„Ако говорим за съвременната беларуска литература	—	пише	той	в	
статията	„Дългият	път	от	Менск	до	Минск“,	подготвена	„специално	за	
„Европа	2001“	(сп.	„Европа“),	—	тя е само на един век: едва в края на мина-
лото столетие и в началото на нашето зазвучават гласовете на Марцин-
кевич, на Богушевич, на Цьотка, и Янка Купала ще попита: какво искат 
тези неграмотни, безпросветни, гладни и дрипави тълпи? А те искат 
едно: да ги наричат хора. Затова тази литература започва с бунтарска 
енергия, започва ярко, внушително с Цьотка, с Купала, с Колас, с Багда-
нович и е стон, протест, зов, вик за свобода. Следващите десетилетия ще 
продължат, ще разширят, ще развият литературния поход поети като 
Куляшов, Танк, Панченко, Гилевич, Барадулин, прозаици като Мележ, 
Брил, Шамякин, Биков, Караткевич ще зазвучат и далече зад границите 
на родината си. Много техни творби ще дойдат от Минск и в София, и 
в Пловдив, и във Варна, ще дойдат със своята кирилица при родината на 
тези кирилски букви. А в Минск ще видите улица „Кирил и Методий“. Ще 
видите във военните гробища храм „Александър Невски“, построен в памет 
на беларусите, загинали в Освободителната война 1877—1878 година. На 
всеки трети март там се отслужва молебен и пред паметника се пола-
гат цветя от признателна българска ръка“.

*	*	*
От	60-те	години,	когато	в	Минск	и	София	се	създават	своеобразните	

школи	за	преки	преводи	от	български	и	беларуски	езици,	до	днес	редица	
талантливи	български	писатели	посвещават	време	и	усилия	на	преводи	
от	беларуски	 език.	Не	по-малко	 са	и	талантливите	беларуски	творци,	
които	се	захващат	с	преводи	от	български	език.	От	60-те	години	насам	
датират	и	десетдневки	на	българската	литература	в	Беларус	и	на	бела-
руската	литература	в	България.	

Върху	основите,	поставени	от	Найден	Вълчев,	Андрей	Германов	и	Сте-
фан	Поптонев	преди	повече	от	55	години,	постепенно	израства	солидна	
преводаческа	школа,	чиито	редици	през	годините	се	попълват	от	нови	и	
нови	имена:	Симеон	Владимиров,	Първан	Стефанов,	Янко	Димов,	Здравко	
Кисьов,	Пенка	Кънева,	Иван	Дойчинов,	Зоя	Василева,	Христо	Попов,	проф.	
Румяна	Евтимова,	Ганчо	Савов,	Теодора	Ганчева,	Марко	Ганчев	и	др.	Към	
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тази	самоотвержена	преводаческа	чета	бих	добавила	и	своето	име,	макар	
и	със	скромен	принос,	но	с	възторжено	и	вдъхновено	сърце.	Добавям	го	само	
заради	това,	което	ще	разкажа	по-нататък...	

Падна	се	и	на	мен	преди	осем	години,	в	топлите	майски	дни	на	2009-а,	
щастието	да	пътувам	с	Найден	Вълчев	до	Минск	и	обратно.	Две	и	поло-
вина	денонощия	натам.	И	две	и	половина	—	насам.	С	влак.	Така	имах	въз-
можност	да	бъда	обект	на	прословутото	му	ненатрапчиво	кавалерство;	
да	се	наслаждавам	на	немногословната	му	умна	реч,	да	се	възторгвам	на	
удивителната	му	способност	да	говори	едно,	а	да	има	предвид	нещо	съв-
сем	друго,	за	което	ти	чак	след	време	по-скоро	интуитивно,	отколкото	
„разумно“	се	досещаш;	да	търся	трескаво	крайния	смисъл	на	заредените	
му	с	взривна	сила	недомлъвки	и	недоизречености;	да	се	потя	над	лукаво	
подхвърляните	му,	 внезапни	 гатанки	 от	рода	на	 „а	 кой	 беше	написал	
това...“,	„а	кой	беше	написал	онова...“.	

И	ми	се	случи	в	Минск	да	преживея	с	него	невероятна	история,	коя-
то	сега	и	ще	разкажа.	Разхождаме	си	се	с	него	из	Минск,	тази,	по	негово	
определение,	„почти двумилионна столица, опасана от безбрежни гори, 
от огледалата на околните езера, прорязана от виещата се река Свис-
лаи“,	и	се	обажда	на	джиесема	ми	някъде	от	границата	с	Полша	Оксана,	
прекрасна	наша	приятелка:	„Да	бъдете	—	заръча	—	в	пет	часа	в	еди-коя	си	
зала	на	еди-кой	си	музей,	ще	има	представяне	на	интересна	книга,	в	която	
Найден	участва	с	превод“.	Това	се	казва	съвпадение!...

Предавам	на	Найден	съобщението	дословно	—	само	участието	му	в	
сборника	 оставям	 за	изненада.	Той	 знаеше	къде	 се	намира	мястото	и	
когато	дойде	време,	се	запътихме	натам.	Знае,	 знае,	но...	 годините	са	
минали	и	той	е	позабравил	как	се	стига	до	музея.	Аз	се	изнервих,	задето	
закъсняваме	и	ще	пропуснем	изненадата,	а	той	не	разбира	какво	толкова	
нервнича.	Най-после	намерихме	мястото,	но	докато	сме	се	лутали,	вечер-
та	беше	започнала.	

Влизаме	ние,	качваме	се	на	втория	етаж	(там	е	проявата)	и	доколкото	
сме	закъснели,	сядаме	тихо	някъде	в	края,	зад	витрините	(защото	няма	
места).	Направи	ми	 впечатление,	 че	 залата	 за	представяне	бе	 съвсем	
нестандартна.	Доколкото	музеят	се	състоеше	от	две	сгради,	несвързани	
една	с	друга	помежду	си,	между	публиката	и	„сцената“,	т.е.	участниците	
във	вечерта	отпред	зееше	празно	пространство.	А	книгата,	заради	която	
се	бяха	събрали	толкова	много	хора,	се	оказа	две	в	едно	(две	книги	в	едно	
книжно	тяло):	„КЛАСIКА.	Вiнцент	Дунiн-Марцiнкевiч.	„Пiнская	шляхта“;	
Кастусь	Веранiцын.	„Тарас	на	Парнасе“	(2008	г.),	като	и	двете	произведения	
бяха	издадени	на	всички	езици,	на	които	са	преведени.	(А	„Тарас	на	Пар-
нас“,	както	вече	стана	дума,	е	преведен	на	български	от	Найден	Вълчев).	

Тъкмо	сме	се	настанили	удобно	на	столовете	и,	за	моя	радост,	със-
тавителят	на	сборника	Язеп	Янушкевич	се	прехвърля	да	говори	от	„Пiн-
ская	шляхта“	към	„Тарас	на	Парнас“.	Още	едно	чудесно	съвпадение,	което	
означаваше	със	сигурност,	че	изненадата	ще	се	получи.	Язеп	Янушкевич	
съобщи,	че	творбата	е	представена	на	беларуски	и	в	превод	на	английски,	
български,	испански,	немски,	полски,	руски	и	украински	езици,	че	бил	пока-
нил	и	преводачите,	но	те,	не	знам	защо	си,	не	успели	да	дойдат,	че	не	знаел	
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само	как	да	се	свърже	с	преводача	на	български,	а	пък	той	бил	на	преклонна	
възраст,	така	че	не	се	знае	какво	и	как...	Найден	не	трепва.	Побутвам	го	
да	се	покаже.	„Не,	не...	—	успокоява	ме	той	кротко	с	присъщата	си	скром-
ност,	—	после	ще	им	се	обадим.	И	без	туй	няма	как	да	се	отиде	дотам...“.	
Но	 е	невъзможно	да	 спреш	Овен,	 когато	 е	 осъзнал	историчността	на	
даден	момент!	Оставих	Найден	„за	малко,	че	трябва	нещо	да	свърша“,	и	
хукнах	да	уведомя	организаторите.	Едва	се	добрах	до	водещата	—	беше	в	
коридора,	а	тя	в	никакъв	случай	не	желаеше	да	ме	пусне	до	съставителя,	
който	„не	виждате	ли,	говори	и	няма	да	излезе	преди	края	на	вечерта“.	
Вероятно	реши,	че	ми	хлопа	дъската.	И	все	пак	го	извика,	когато	£	казах	
защо	го	търся,	макар	че	думите	ми	още	повече	я	хвърлиха	в	смут,	та	се	
наложи	няколко	пъти	да	£	повторя	с	възможно	най-убедителен,	земен	и	
спокоен	тон,	че	преводачът	е	не	просто	жив,	а	и	на	крака	им	е	дошъл.	

Когато	Язеп	Янушкевич	чу,	че	Найден	Вълчев	е	в	залата,	разбира	се,	
също	ме	погледна	като	че	бе	видял	извънземно	същество.	Наложи	се	да	му	
покажа	Найден,	който	отсреща	седеше	скромничко	зад	витрините	и	през	
стъклата	наистина	изглеждаше	нереален.	И	достолепен.	Макар	и	малко	
уморен	от	тичането	допреди	минути.	

Всичко,	което	се	случи	по-нататък,	бе	като	в	приказките.	Найден	
веднага	стана	център	на	вниманието	и	много	повече.	Хората	като	че	се	
опияниха	от	присъствието	му.	Почти	на	ръце	го	понесоха	към	„сцената“.	
Дадоха	му	думата.	Питаха	го	и	го	разпитваха	още	и	още.	Не	можеха	да	му	
се	нарадват.	За	първи	път	наблюдавах	как	се	боготвори	човек.	Преводач!	
А	след	това...	както	се	казва,	„три	дни	яли,	пили	и	се	веселили“,	както	си	
му	е	редът.	И	аз	бях	там,	и	аз	ядох	и	пих.	За	вас	лъжа,	за	мен	истина.	

Хубавото	бе	още	и	това,	че	загадката	с	авторството	на	„Тарас	на	
Парнас“	беше	разгадана.	Язеп	Янушкевич	бе	открил	кой	се	крие	зад	неиз-
вестния	дотогава	автор	на	това	класическо	беларуско	произведение,	а	
именно	Кастус	Вераницин.

*	*	*
Огромният	принос	на	Найден	Вълчев	в	преводаческото	изкуство	не	

остава	незабелязан	и	 от	българска	 страна.	Съюзът	на	преводачите	в	
България	е	предложил	на	Министерството	на	културата	да	го	удостои	
с	най-високото	си	отличие	—	„Златен	век“	с	огърлие.	И	той	вече	е	удос-
тоен.	Отличието	му	бе	връчено	на	29	септември	2017	г.	в	изложбена	зала	
„Средец“	към	МК.

Преводачът,	според	както	Найден	Вълчев	пише	в	студията	„Преводът,	
преводачът,	преводачеството“	от	2014	г.,	е	„светъл вестоносец“,	който	
пренася	тук	 онова,	 което	 е	ТАМ.	Преводачът	е	 „свързочникът между 
двата батальона — отвъдният и нашият“	(„Попътни	срещи“,	кн.	5,	2016,	
с.	199).	Затова	ще	завърша	думите	си	за	нашия	приятел	и	любим	поет	с	
пожеланието:	БЪДИ,	СВЕТЛИ	ВЕСТОНОСЕЦО,	СВЪРЗОЧНИКО	НАШ	НАЙ-
ДЕНЕ!	БЪДИ!	БЪДИ,	ПОЕТЕ!

ЧЕСТИТ	ЮБИЛЕЙ!
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Юбилей

проф. Михаил Неделчев

РОМАНИСТЪТ

Слово за Юбилейната вечер на писателя Владимир Зарев по повод на не-
говата 70-годишнина в Софийска градска художествена галерия, 6 октомври 
(петък) 2017 г.

Уважаеми	дами	и	господа,	колеги,	приятели,
Не	можех	да	назова	това	мое	юбилейно	слово	по	друг	начин	освен	„Ро-

манистът“.	Защото	в	най-новата	ни	литература	именно	Владимир	Зарев	
стана	писателят-въплъщение	на	тази	творческа	фигура,	на	писателя,	
който	мисли	романово,	изразява	се	романово,	потапя	ни	изцяло	в	рома-
новите	светове.	Именно	той	ни	даде	големия	си	романов	епос	за	целия	
български	двадесети	век	и	след	това	го	свърза	сякаш	в	единно	повество-
вание	чрез	остросъвременните	си	романи	за	последните	ни	десетилетия.	
Романовите	светове	на	Владимир	Зарев	пълноценно	удовлетворяват	един	
от	най-важните	критерий	за	това	що	е	цялостен,	истински	значим	роман:	
при	пълноценен	прочит,	те	отварят	в	съзнанието	ни	наистина	един	нов	
свят,	който	не	изчезва	след	като	сме	затворили	последната	страница,	
не	се	дезактуализира	с	времето;	тези	романи	ни	превръщат	в	множест-
вено	живеещи	хора,	защото	това	става	сякаш	завинаги	и	наистина	и	наш	
вътрешен	 свят.	Владимир	Зарев	 зададе	на	най-новата	ни	 литература	
модела	на		р	о	м	а	н	и	с	т	а	като	фигура	обособена,	като	някакъв	тип	
максималистична	творческа	реализация,	която	не	трябва	да	се	смесва	с	
най-често	явяващия	се	многожанрово	изразяващ	се	писател-белетрист.	
След	него	последователно	тази	типология	въплътиха	с	различна	сила	Еми-
лия	Дворянова,	Керана	Ангелова,	Теодора	Димова,	Милен	Русков,	Недялко	
Славов	напоследък.	Романовото	мислене	се	превръщаше	в	най-новата	ни	
литература	в	някаква	обособена,	атономна	област.	 (Убедително	ни	го	
показа	проф.	Младен	Влашки	в	така	подробно	раглеждащата	процеса	своя	
монография	„Романология“.)	Това	не	бе	просто	романов	бум	—	както	е	в	
средата	на	30-те	и	в	края	на	50-те	на	миналия	век.	И	заслугата	на	това	
обособяване	е	на	първо	място	на	Владимир	Зарев.

И	моето	юбилейно	слово	наистина	се	нарича	„Романистът“.	Но	кога-
то	това	заглавие	застана	отгоре,	почуствах,	че	така	някак	се	подценява	
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ранното	творчество	на	писателя,	игнорират	се	неговите	други	творче-
ски	проявления.	Разказите,	новелите,	повестите,	а	и	дебютната	стихо-
сбирка,	остават	в	предисторията	на	това	огромно	творчество,	 сякаш	
потвърждават	прословутата	теория	отпреди	четиридесет	години	 за	
новелистичното	изкуство	като	възможен	път	към	романа	—	един	наивен	
литературноисторически	въглед,	 който	унищожава	 възможността	да	
се	мисли	особено	цикъла	разкази	като	самостойна,	упорито	явяваща	се	
отново	и	отново,	българска	жанрова	форма.	А	Владимир	Зарев	има	своите	
значими	творчески	реализации	именно	и	при	циклизираното	оформяне	на	
кинигите	си	—	по	негово	собствено	определение	дебютният	му	роман	„Денят	
на	нетърпението“(1975	г)	е	всъщност	цикъл	новели.	Но	мощта	на	зрялото	
му	романово	творчество,	читателският	престиж	и	популярността	на	
семейната	му	тритомна	сага	за	фамилията	Вълчеви	и	на	романите	от	
актуалната	действителност	„Разруха“,	„Светове“	и	„Орлов	мост“,	но	и	на	
връщащите	се	много	по-назад	в	историята	философски	по	същество	роман	
„Поп	Богомил	и	съвършенството	на	смъртта“	и	романът	за	ролята	на	
словото	при	героиката	на	националноосвободителните	борби	„Лето	1850“	
са	такива,	че	другите	му	предишни	книги	наистина	някак	оставаха	много	
назад	в	историята,	сякаш	се	забравяха.	И	това	е	несправедливо.	Ето	защо,	
щастливият	повод	на	един	достолепен	юбилей,	ми	дава	възможност,	дори	
ме	задължава	да	сложа	един	акцент	и	върху	тях.	Ще	го	направя	след	малко.	
Но	преди	това	ми	се	иска	да	посоча	един	основен	сюжет	от	вече	литера-
турноисторическото	утвърждаване	на	творчеството	на	Владимир	Зарев.	

Няма	друг	 съвременен	български	белетрист	 (при	алтернативните	
поети	и	при	някои	драматурзи	е	съвсем	друго),	който	пренесе	така	пълно-
ценно	своето	дотогавашно	творчество	през	големия	исторически	праг	на	
1989	година.	При	това,	както	знаем,	тук	не	става	въпрос	за	повествования	
на	т.н.	„малка	правда“	с	все	пак	анекдотичен	характер,	а	за	епически	про-
изведения	на	цялостно	и	многопосочно	обхващане	на	действителността,	
за	романова	трилогия	на	радикалната	дързост	да	се	изобрази	общия	поток	
на	битието	—	а	не	просто	да	бъде	роман,	съсредоточен	все	пак	върху	ня-
какво	значимо	историческо	събитие.	В	това	отношение	монументалната	
трилогия	 „Битието“,	 „Изходът“	и	 „Законът“	 (в	първоначалния	вариант	
„Изборът“)	има	в	нашата	литература	аналог	само	в	тетралогията	на	
Димитър	Талев,	която	все	пак	е	съсредоточена	в	представянето	отново	
чрез	една	семейна	сага	на	специфичната,	трагическа	участ	на	македонски-
те	българи.	Епическият	opus	magnum	на	Владимир	Зарев	повествува	чрез	
историята	на	фамилията	Вълчеви	как	мъчително	и	сладостно	се	трупа	
капитал	в	следосвобожденска	България,	как	драматично	се	променя	съдбата	
на	цялата	общност	през	нахлулите	в	битието	£	войни	от	второто	десети-
летие	на	века,	как	общобългарската	депресия	се	разразява	в	една	тлееща	
с	години	и	разразяваща	се	ужасяващо	в	червения	и	в	белия	терор	от	23-та	
и	25-та	година	гражданска	война,	как	се	гради	с	пъстротата	на	дошлото	
отвсякъде	население	столичният	град,	как	живеят	в	динамика	център	и	
провинция,	как	се	търсят	едни	нови	социални	хармонии,	но	и	как	добиват	
острота	социалните	противоречия,	как	идва	без	истинско	знание	какво	ще	
се	случи	преврата	и	как	се	разгръща	вече	повсеместно	комунистическия	
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терор,	как	едни	хора	стават	„бивши“,	а	други	са	вече	класата	на	новата	
номенклатура,	как	работят	идеологическите	манипулации,	доносничество-
то	и	произвеждането	на	врагове	в	самата	alma	mater,	в	Университета,	как	
се	появяват	илюзиите,	а	и	лъжите	за	възможно	реформистко	поведение	и	
участие.	Изброено	така,	сякаш	всичко	това	исторически	е	добре	познато,	но	
в	трилогията	то	е	дадено	пределно	пластично,	сплетени	са	с	големия	разказ	
лични,	семейни	и	групови	истории,	случва	се	в	пределите	на	едно	разклонява-
що	се	семейство	—	обраснало	с	приятелски,	многопосочни	роднински	връзки,	
но	и	спечелило	разнотипни	врагове,	самото	то	разцепило	се	по	линиите	на	
силно	идеологизираното	класово	противопоставяне.	Епическият	разказ	е	
уплътнен	с	непрестанни	психологизации,	с	ретардациите	на	вглеждането	
в	частното,	в	личностното.	Сплитащи	връзки	дават	темите	за	властта	и	
насилието,	за	любовта	и	чудото	на	раждането	на	новия	живот,	за	старост-
та	и	смъртта,	доминиращите	мотиви	за	въчевската	страст,	за	нуждата	
от	месо	или	целият	образен	пласт	на	Реката.	В	центрове	на	мегатворбата	
се	превръщат	деянията	на	всичко	наблюдаващата	и	съпреживяваща	Йонка,	
метаморфозата	на	първоначално	ентусиазирания	в	името	на	идеологически	
прокламирания	нов	строй	насилник	Крум	Марийкин,	високите	интелекту-
ални	прозрения	на	трупащия	своя	скептицизъм	идеалист-комунист	Асен	
Вълчев.	Романите	съдържат	десетки	и	десетки	пасажи,	които	излъчват	
мощ,	мощ	на	пълноводен	и	страстен	живот,	картини,	страници,	които	
вдаденият	читател	никога	не	би	могъл	да	забрави...

Но	моят	поглед	в	това	юбилейно	слово	е	преди	всичко	литературно-
исторически,	а	не	критически.	И	тук	ще	си	позволя	да	кажа	нещо	лично.	
В	голямата	и	толкова	умна	и	ценна	анкета	на	проф.	Николай	Димитров,	
Владимир	 Зарев	 свидетелства,	 че	 в	 годините	на	половинвековното	ни	
приятелство	съм	чел	почти	всичките	му	романи	в	ръкопис,	обсъждали	
сме	ги	предварително,	преди	да	отидат	за	печат,	представял	съм	ги	на	
премиери	из	цялата	страна,	че	е	ценял	винаги	преценките	и	анализите	
ми.	Но	че	аз	никога	не	съм	ги	представил	в	печатен	вид.	И	това	е	точно	
така,	с	едно	малко	изключение	за	романа	„Светове“.	Защо	останах	през	
годините	до	1989	г.	предимно	критик	на	устната	беседа,	а	насочих	уси-
лията	си	за	създаване	на	окончателни,	завършени	текстове	в	областта	
на	 литературната	 история,	 защо	превърнах	това	 раздвоение	между	
устно	и	писмено	в	лична	професионална	стратегия?	Една	от	причините	
бе	в	невъзможността	за	реално	оценностяване	на	писателското	дело	при	
идеалогизирания	литературен	живот	от	социалистическия	период.	Някак,	
за	да	кажа,	че	Владимир	Зарев	е	голям	писател,	трябваше	да	направя	за-
дължителните	уговорки-реверанси	за	„живи	класици“	на	социалистическия	
реализъм	като	Камен	Калчев,	Георги	Караславов,	Андрей	Гуляшки,	дори	и	
Богомил	Райнов,	които	аксиологическата	ми	скала	съвсем	не	побираше	в	
някакви	високи	позиции.	Т.е.,	спрямо	тези	живи	класици,	новите	писатели	
бяха	винаги	някак	в	послесловното	изброяване,	в	някакво	„и	други“.	А	аз	
никак	не	бях	съгласен	с	такова	фалшиво	канонизиране.

Така	тогава	не	направих	своите	студии	и	за	алтернативните	по-
ети,	с	които	бях	близък	и	които	особено	ценях.	Сторих	го	истински	едва	
в	 последните	петнадесет	 години.	Сега,	 някак	 със	 стара	 дата,	 вече	 в	
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литературноисторическа	перспектива,	започвам	с	това	юбилейно	слово	
—	нека	сме	живи	и	здрави	—	да	запълвам	този	дефицит	и	по	отношение	на	
творчеството	и	на	литературната	личност	на	моя	скъп	приятел,	на	
големия	белетрист	Владимир	Зарев.	

Дами	 и	 господа,	 да	 си	 представим	 за	момент	невъзможното:	 че	
Владимир	Зарев	не	бе	написал	своята	грамадна	трилогия	за	фамилията	
Вълчеви,	за	българския	деветнадесети	век	и	своите	три	остросоциални	
и	конфликтни	в	политическо	отношение	съвременни	романи.	Дори	само	
с	останалите	си	книги	той	щеше	да	има	едно	достойно,	първенстващо	
място	вред	белетристите	от	своето	поколение...

Можем	да	мислим	по-ранните	му	книги	в	една	двойна	перспектива.	От	
една	страна,	те	наистина	бяха	път	към	големия	епически	роман.	Създа-
ването	им	беше	и	форма	на	експериментиране,	на	усвояване	на	социални,	
културни	територии,	на	страни	от	националното	битие.	Така	„Дунавски	
новели“	от	1974	г.,	както	и	първият	роман	„Денят	на	нетърпението“	от	
следващата	1975	г.	бяха	едно	мечтано	гмурване	в	крайречните	простран-
ства	на	гледащия	нагоре	към	Средна	Европа	Видин	и	неговите	околности,	
бяха	едно	вслушване	в	ромона	на	великата	бавна	река.	За	нея	като	един	
свой	личен	мит	Владимир	Зарев	говори	така:	„Неустоимо	ме	привличаше	
величието	на	реката,	която	непрестанно	изтича,	променя	се,	винаги	е	
различна	и	в	същото	време	остана	същата.	Реката	миг	и	Реката	вечност,	
пълноводна	и	женствена,	с	дъха	на	тиня	и	дълбини,	изпълнени	със	сенки,	
разбунена	и	отмъстителна	по	черешови	води,	потънала	вечер	в	лунната	
пътека,	сякаш	е	обкована	в	метал,	белите	кораби	и	ленивите	шлепове	с	
изпраното	по	палубите	им	пране,	тъгата	на	тяхното	отминаване,	ми-
рисът	на	лято	и	на	пътуване,	ширналата	се	леност	на	пристанището		
и	надменността	на	високия	каменен	кей.	Тази	атмосфера	оживя	у	мен,	
сякаш	беше	част	от	собствения	ми	живот,	от	личната	ми	неутешимост.“	
(Владимир	Зарев.	Литературна	анкета,	Хермес,	2017	г.,	с.	16).	Придружа-
вал	съм	Владимир	Зарев	при	негови	мечтани	пътувания	до	Видин,	видях	
как	оживява,	как	добива	плът	при	бродене	из	града	и	край	реката	едно	
наистина	митическо	родово	място.	И	още	тук,	в	тези	две	книги,	а	след	
това	и	в	трите	романа	от	семейната	сага,	реката	се	превърна	не	просто	
във	„фон	на	действието“,	а	едва	ли	не	в	централен	персонаж.	Градеше	се	
последователно	един	нов	за	културата	ни	литературен	регион,	една	нова	
геопоетика.

А	в	двата	сборника	с	разкази,	новели	и	повести	„Неспокойни	чувства“	
(1971	г.)	и	„Така	хубаво,	мъчително,	безкрайно“(1972	г.)	се	включват	няколко	
текста	—	образци	на	така	популярната	тогава	младежка	изповедна	проза.	
Тази	тематична	насока	се	бе	превърнала	в	световна	мода,	тръгнала	от	
книги	като	„Спасителят	в	ръжта“,	от	драмите	на	сърдитите	млади	и	
от	творби	на	Аксьонов	и	Гладилин.	Това	бе	възможност	да	се	чуят	пряко,	
чрез	техния	социолект,	гласовете	на	новите	поколения,	да	се	преодолява	
студенината	на	обективистичното	повествование.	Например	в	повестта	
„Катастрофата“	от	втория	сборник	 героите-младежи	и	особено	Сашо,	
от	чието	име	се	води	повествованието,	говорят	наистина	на	актуалния	
младежки	сленг	от	софийския	център	и	това	бе	нова	дума	в	българската	
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литература.	А	Владимир	Зарев	усвояваше	в	прозата	си	последователно	гово-
рите	и	на	други	социални	групи	(например	на	работниците	от	строежите	
в	„Денят	на	нетърпението“)	и	това	бяха	натрупвания	за	бъдещите	големи	
романови	синтези,	подготвяше	се	сложното	многогласие	за	трилогията.

Не	по-маловажни	бяха	експериментите	с	различни	повествовател-
ни	техники	в	разказите	и	новелите	(днес	сме	забравили	колко	актуален	
бе	този	жанр	на	пространния	психологически	разказ,	най-често	следящ	
съзнанието	на	един	герой),	пробването	на	разнотипни	сюжетни	ходове	—	
например	вече	не	само	в	ранните	къси	жанрове,	с	циклическото	оформяне,	
но	и	в	успешните	и	малко	неочаквани	опити	с	криминалния	сюжет	още	в	
новелата	„Процесът“	от	едноименния	сборник	(1984	г.)	и	после	с	криминал-
ните	романи	„Хрътката“(1987	г.)	и	„Хрътката	срещу	хрътката“(1990	г.).	
Като	и	тук	навсякъде	не	самоцелното	гонене	на	сюжетното	напрежение	
и	на	неочакваните	обрати,	не	криминалната	загадка,	а	психологическият	
казус	е	основното.	Така	се	случи	по-късно	и	с	вклинилия	се	в	повествова-
нието	криминален	елемент	при	неочакваната	и	фатална	среща	на	главния	
персонаж	Павел	с	въплътеното	в	неговия	загадъчен	политически	спонсор	и	
временен	работодател	за	следене	на	изневеряващата	любовница	тотално	
зло	от	последния	роман	„Орлов	мост“.

Но	всички	тези	книги	имаха,	естествено,	и	самостойно	значение,	бяха	
своевременно	забелязани	като	нови	и	силни	думи	в	българската	литература.	
Така	още	при	първата	журнална	публикация	на	разкази	на	Владимир	Зарев	
през	1966	г.,	един	мъдър	литературовед,	Атанас	Натев	ги	приветства	с	
критически	текст	със	заглавие	„Разгеле,	tristesse!“,	т.е.,	ето,	появи	се	най-
после	и	у	нас	модната	за	цяла	Европа	проблематика	от	станалата	веднага	
бестселър	книга	на	съвсем	младата	Франсоаз	Саган.	За	сборника	„Така	ху-
баво,	мъчително,	безкрайно“	е	написана	рецензия	с	изразителното	и	отново	
типологизиращо	заглавие	„Ужасът	на	безпроблемното	всекидневие“	(Огнян	
Сапарев).	А	за	първия	роман	„Денът	на	нетърпението“	чрез	названията	на	
рецензиите	е	посочено,	че	новелистът	е	минал	вече	на	територията	на	
романа	и	че	това	е	един	„зрял	романов	дебют“	(Светлозар	Игов).	

Връщаме	 се	 към	 голямото	 случване	 с	пренасянето	на	романовото	
творчество	на	Владимир	Зарев	през	цивилизационния	праг	на	1989	г.	Всъщ-
ност	това	бе	едно	истинско	вторично	литературноисторическо	преут-
върждаване	—	за	едни	нови	публики,	при	едни	нови	норми	на	литературния	
ни	живот,	за	професионалното	внимание	на	нови	поколения	литератори.	
И	 за	 едни	 големи	 чуждестранни	аудитории	 (най-вече	немскоезичните,	
където	писателят	получи	най-силните	определения	за	творбите	си).	Тук	
неоценима	роля	имат	издателствата,	 които	реализираха	пълноценни	
високопрофесионални	стратегии	на	редактиране,	отпечатване,	разпрос-
транение	и	представяне	—	първо	„Ciela“,	и	особено	„Хермес“	в	последните	
години.	Но	и	нещо	не	по-маловажно:	писателят	сам	изследва	стабилността	
и	общозначимостта	на	своето	епическо	послание.	Той	направи	ювелирна	
стилистична	преработка	на	първите	два	романа	с	библейските	названия	
„Битието“	и	„Изходът“	(оказа	се,	че	тя	нямаше	нуждата	да	е	цялостна	
и	дълбинна;	не	беше	нужно	да	се	правят	съкращения	или	добавки	с	оглед	
на	променените	политически	взаимоотношения	в	обществото).	И	пре-
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написа,	завърши	така	истински	трилогията,	придаде	грандиозен	вид	и	
на	третия	—	„Изборът“(1985	г.)	стана	„Законът“.	Очевидно	писателят	е	
имал	драматичното	усещане,	за	—	както	сам	казва	—	„битийната	и	ху-
дожествена	прекъснатост‘‘,	за	„реалната	недовършеност	на	сагата	за	
рода	Вълчеви“,	която	преживява	като	(цитирам)	„лична	творческа	драма,	
като	поражение,	като	упрек	към	самия	себе	си	и	непрестанен	духовен	
дразнител“.	Но	тук	трябва	да	осъзнаем,	че	самата	ни	цялостна	дейст-
вителност	бе	със	застойните	години	и	дори	с	тушираната	перестройка	
някак	незавършена	(а	големият	модерен	роман	и	според	теорията	винаги	
мисли	и	представя	действителността	като	назавършена,	вижда	я	във	
все	нови	и	нови	перспактиви	и	това	го	отличава	от	други	идеализиращи	
и	подреждащи	по	класически,	сантименталистки	или	по	романтически	
действителността	жанрове).	Могъщите	писателски	интуиции	са	подска-
зали	на	автора,	че	с	прелома	общите	ходове	от	битието	на	рода	Вълчеви	
не	се	прекъсват	(тук,	в	 „Законът“	вече	имаме	третото	поколение),	че	
ходовете	на	новото	ни	демократическо	развитие	ще	бъдат	драматично	
обременени	от	тежкото	социалистическо	наследство,	от	деформациите	
на	индивидуални	съзнания	и	в	колективни	нагласи,	че	това	наследство	за	
зла	участ	ще	хвърля	черно-злачни	сенки	върху	живота	ни.	Така	темите,	
проблематиките,	 сюжетите,	 характеристиките	на	персонажите	 от	
„Законът“	се	наслагват	същностно	върху	повествователните	равнища	
на	 „Разруха“	 с	 нейната	 зловеща	панорамна	картина	на	новата	власт	
на	парите,	на	 „Светове“	с	перипетиите	на	една	невъзможна	и	все	пак	
осъществена	любов	между	осъществилите	се	до	срещата	си	в	различни	
светове	мъж	и	жена,	на	„Орлов	мост“	със	самия	даден	ни	сякаш	по	Канети	
(„Маси	и	власт“)	ритъм	на	градските	протести	—	достоверно	дадените	
ни	и	като	градска	топология,	всъщност	контаминирани	два	реални	про-
теста	от	2013-та	и	2014-та	година,	с	трагиката	от	илюзията	на	Павел,	
че	ще	може	да	се	укрие	в	протестите	и	в	голямата	си	любов	от	нечиста-
та	си	по	интелигентски	съвест	на	новобогаташ-мошеник.	А	в	даващата	
старт	на	цялата	съвременна	поредица	„Разруха“	доминират	не	толкова	
сцените	на	мутренското	насилие	и	безнаказаност,	на	просташкия	разгул	
и	безсмислен	разкош	—	те	остават	все	пак	един	отблъскващ	фон,	колко-
то	смисловата	кулминация	са	знаменитите	страници	на	разговора	за	
парите	между	назначения	у	нас	за	милионер	с	неговото	непрофесионално	
финансово	предложение	и	реално	богатия	по	наследство,	по	скопосност	
и	уредност	като	семейно	наследство	германски	предприемач.	Всъщност	
във	всички	романи	на	Владимир	Зарев	имаме	такава	свръхконцентрация	
на	смисъл	—	те	са	най-високото,	това	са	вградените	есета	за	властта,	
за	смъртта,	за	Бога,	за	Исус,	за	любовта,	и	пак	за	парите.	А	самият	лю-
бим	на	писателя	негов	собствен	роман	„Поп	Богомил	и	съвършенството	
на	смъртта“	е	такава	цялостна	философска	и	спиритуална	кулминация.

Владимир	Зарев,	Романистът!	Богати	и	неочаквани	смисли	ще	при-
дават	на	романите	му	нови	и	нови	читатели!	Щастие	е	за	всички	нас,	
че	словото	му	така	възвишено	ни	събира,	че	личността	му	стои	така	
патриаршески-мъдро	и	достолепно	в	българската	публичност.	Честит	
юбилей,	приятелю!	
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Нова книга

Цветан Пешев

ИЗ „КОЗА ЛИ Е, РИБА ЛИ Е“ 
(Книга с действителни случки)

А КÚÄЕ Е ÄРУÃИЯТ ÄРУÃАР?

В	Хисаря	съм,	с	Йордан	Попов	обитаваме	стая	в	престижна	почив-
на	станция.	Върнал	се	е	от	водни	процедури,	лежи	с	хавлията	и	чете	на	
глас	разказ	на	Мирон	Иванов	от	новия	брой	на	„Стършел“,	а	аз	стоя	на	
отворената	балконска	врата,	пуша	и	внимавам	пушекът	да	не	влиза	в	
стаята	—	от	четири	дни	ги	е	„отказал“.	От	време	на	време	и	двамата	
избухваме	в	смях.

—	Абе,	пише	ги	—	викам,	—	Мирон	си	е	Мирон!
—	А	сега	—	вика	ЙорданПопов	—	ще	ти	прочета	нещо	от	друг	сатирик	

и	ако	се	засмееш	поне	веднъж,	имаш	една	„Загорка“!
И	зачита	той	„нещото“,	слушам	внимателно	и	колкото	повече	слушам,	

се	убеждавам,	че	бира	няма	да	пия.	И	тъкмо	си	мисля,	че	не	един	и	двама	
са	тези,	заради	които	ще	останеш	без	бира,	когато	входната	врата	се	
отваря	и	се	показва	някаква	жена.	Вижда	ме,	спира	на	прага	и	стои.

—	Търсите	ли	—	питам	—	някого?
Жената	стои,	държи	дръжката	на	бравата	и	ме	гледа,	явно	„почива-

ща“	като	нас,	вече	в	третата	възраст,	по	анцуг	и	мрежичка,	в	която	се	
виждат	две	бутилки	минерална	вода.

Междувременно	Йордан	Попов	се	е	покрил	с	вестника	и	се	прави	на	
заспал.	От	една	седмица	рехалибитаторката	упорито	го	бомбардираше	
с	епиграми	и	той	предпочиташе	да	се	крие.

—	Кажете	—	продължавам	да	съм	любезен,	—	търсите	ли	някого?
—	Какво	правите	в	моята	стая?	—	опитва	се	да	е	любезна	и	тя.
—	Ами	оттук	—	викам	—	се	вижда	много	хубаво	Средна	гора.	Елате	да	

видите	каква	гледка	е!
—	Но	как	може!	—	в	гласа	£	почти	няма	укор,	по-скоро	се	чете	изненада.	

—	И	сте	—	вика	—	опушили,	всичко	е	опушено!
—	Моля	ви	се	—	казвам	—	виждате,	че	съм	отворил	и	димът	излиза	навън.
—	Излиза!	—	минава	тя	през	антрето	и	се	спира	стъписана.	—	А	—	вика,	

—	другарю,	какво	правите	в	моето	легло?
—	Добър	ден	—	наднича	Данчо	зад	вестника	и	придърпва	краищата	на	

хавлията	си.	—	Знаете	ли	—	вика,	—	другарко,	моето	е	едно	никакво,	като	
легна	и	потъвам,	а	това	въобще	не	потъва!	Такова	легло	—	вика	—	призна-
вам,	да	не	потъва!	

Жената	стои	объркана	—	Боже,	друга	на	нейно	място	би	се	развикала,	
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а	тя	само	ни	се	позаканва	с	пръст.	И	двамата	после	ще	„отбележим“,	че	
очите	£	са	необикновено	сини	и	добри.

—	Седнете,	седнете	—	любезен	е	и	Данчо,	все	пак	не	идва	с	епиграми	и	
афоризми,	а	с	две	шишета	минерална	вода.	—	Седнете	—	вика	—	и	се	чувст-
вайте	като	у	дома	си.

—	Ами	че	аз	съм	у	дома	си!	—	сякаш	се	извинява	тя,	но	в	тоя	момент	
погледът	£	попада	на	Данчовия	термос.	—	Но	това	не	е	—	вика	—	моят	тер-
мос!	—	След	което	последователно	ще	открие,	че	и	чехлите	не	са	нейни,	и	
моята	пишеща	машина	не	е	нейна,	и	книгите	по	масичката	и	табурет-
ките	не	са	нейни.	—	Ама	—	вика	—	това	не	е	моята	стая!

—	Другарко	—	успокоявам	я	аз,	—	вие	просто	сте	сбъркали	вратата.	
Кой	номер	е	вашата	стая?

—	Четиристотин	и	шестнайсет	—	отговаря	тя.
—	Значи	—	поема	щафетата	Йордан	Попов	—	вие	сте	сбъркали	и	ета-

жа.	Ние	сме	двеста	и	шестнайсета,	а	вашата	стая	е	точно	два	етажа	
по-нагоре.

—	Извинявайте	много	—	усмихва	се	виновно	тя,	сякаш	кой	знае	какво	
е	направила.	—	Извинявайте	много...

Успокояваме	я,	че	няма	нищо,	че	с	всеки	може	да	се	случи,	че	ние	са-
мите	веднъж	така	сме	си	сбъркали	стаята	и	сме	попаднали	на	третия	
етаж,	и	други	от	тоя	род.	И	си	тръгва	тя,	аз	я	изпращам	до	вратата	и	
след	още	едно	„извинявайте“,	тя	поема	към	асансьора.

А	моя	милост,	вместо	да	се	върне	на	мястото	си	и	да	се	опита	да	
спечели	една	„Загорка“,	хуква	по	стълбището	към	четвъртия	етаж.	Стая	
416	се	оказва	отключена	—	женска	стая,	и	цветенца	на	нощното	шкафче,	
и	леглата	изпънати,	и	плетчица	една	на	табуретката.

Отварям	балконската	врата	и	заставам	в	същата	оная	поза	с	цигара-
та	в	ръка.	Еее,	друго	си	е	да	гледаш	Средна	гора	отвисоко!...	Подир	мъничко	
—	ето	я	и	стопанката	на	стаята,	отваря,	вижда	ме	и	стъписана	се	спира.	
Поглежда	номера	на	вратата,	гледа	ме,	пак	поглежда	номера	и	пак	ме	гледа.

—	Търсите	ли	—	викам	—	някого?
—	Моля	ви	се	—	казва	тя	съкрушена,	—	кажете	ми	коя	е	тая	стая	и	не	

бях	ли	преди	малко	в	нея?
—	Не	—	казвам	—	вие	бяхте	два	етажа	по-надолу,	в	стая	216,	а	това	си	

е	—	викам	—	вашата	стая	416.
—	А	вие	—	гледа	ме	втренчено	тя	и	не	помръдва	от	прага,	—	защо	сте	

същият?	Нищо	не	мога	да	разбера...
—	Същият	съм	—	викам,	—	защото	ви	изпреварих,	за	да	си	направя	тази	

недостойна	шега,	за	което	моля	да	ме	извините.
—	Шега	ли?	—	сякаш	не	вярва	тя.	—	Значи	все	пак	това	е	моята	стая,	

а	вие	сте	същият,	който	бяхте	долу?
—	Да,	да	—	казвам,	—	същият	съм,	и	вие	сте	същата...
Да	ме	пита	човек	що	ги	правя	тия	работи,	и	то	на	тия	години!	На-

правил	си	го,	ще	ми	каже	после	Йордан	Попов,	защото	очите	£	са	сини	и	
добри,	а	ако	бяха	сини	и	лоши,	нямаше	да	го	направиш.

—	Има	да	разправям	като	се	върна!	—	Най-после	да	я	видя	усмихната.	
—	Че	на	мене	—	вика	—	за	петнайсет	дни	нищо	не	ми	се	случи...
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Милата,	усмихва	се	опрощаващо	и	оглежда	доволно	стаята	си	—	да,	
термосът	си	е	нейният,	и	куфарът	е	нейният,	и	чехлите	са	нейните...	
Всичко	си	е	нейно	тук.

И	отведнъж	поглежда	към	леглото:
—	А	къде	е	другият	другар?

Я ÑЕ ПОÃЛЕÄНИ!

Вървя	по	„Дондуков“,	по	оня,	южния	тротоар,	вече	съм	до	Младежкия	
театър,	на	другата	година	ще	го	прекръстят	„Людмила	Живкова“,	но	сега	си	
е	още	Младежкия.	Снимките	с	новите	постановки	блестят	от	светлините	
на	лампите,	а	огромните	витрини	на	книжарницата	са	опасани	с	първите	
новогодишни	гирлянди	и	голям	светещ	надпис	„България	—	1300	години“	(Не	
зная	дали	сега	тази	книжарница	съществува,	но	тогава	тя	беше	една	от	
най-представителните	в	София).	Книги,	книги,	книги	и	сред	тях	няколко	
изправени	екземпляра	на	моята	книжка	„Трите	златни	лъвчета“;	уж	дру-
гата	седмица	да	я	пуснат,	уж	по-другата,	но	„Книгоразпространение“	е	
избързало	—	края	на	ноември	е,	за	декември	„новите“	ще	дойдат	множко...	Е,	
не	е	първа	книга	да	ти	тупти	сърцето,	ама	пак	—	писал	си	я	толкова	време,	
чакал	си	да	£	дойде	редът,	не	си	знаел	как	ще	изглежда,	после	виждаш	кори-
цата,	хубава-лоша,	такава	ще	е!...	Дядо	и	внуче	е	нарисувал	Киро	Мавров,	
разтворили	са	детска	книжка	—	внучето	гледа	картинките,	а	дядото	чете	
текста.	И	ето	ги	тия	двама	читатели,	измъдрили	се	със	зелената	си	коса	
на	показ		и	да	не	искаш,	сърцето	ти	все	пак	ще	притупка!

Влизам	в	книжарницата,	търся	я	споглед	по	рафтовете	и	накрая	я	
виждам	—	нареденки	една	зад	друга,	една	зад	друга	—	взимам	първата;	о,	
каква	ти	книжка,	номерацията	стига	до	сто	четиридесет	и	нещо,	не	е	
книжка,	ами	си	е	книга,	с	гръбчето	му,	с	всичко!	От	разтворените	стра-
ници	излитат	героите	и	населяват	последната	корица	—	къщи	и	кули	на	
средновековен	град	има,	птици,	фокусник	един	се	изтъпанчил,	дори	магаре	
се	е	показало	от	един	прозорец,	макар	че	вътре	няма	никакво	магаре.	И	
заравям	лице	в	буквите	—	мирише	ми	на	печатница,	на	печатарско	мас-
тило,	на	ново,	на	чисто,	на	хубаво...	Ако	някой	ме	погледне,	ще	помисли,	
че	съм	късоглед,	никой	няма	да	помисли,	че	я	мириша	тая	книга,	още	по-
малко,	че	съм	я	написал.

И	забелязвам,	че	на	масичката	до	касата	има	цяла	купчина	от	тия,	
моите	лъвета.	Заставам	до	една	от	колоните	—	уж	разлиствам,	уж	чета,	
ама	наглеждам	купчината	—	ще	вземе	ли	някой,	или	няма	да	вземе,	двайсет	
и	пет	хиляди,	не	знам!	Та,	наглеждам	ги,	ама	и	рафта	не	изпускам.

Минават	си	хората	и	си	заминават	—	уж	корицата	„привлича“,	уж	
заглавието	„интригуващо“,	но	никой	не	я	вижда.	Момче	някакво	я	взима,	
поразлиства	я	и	я	връща.	След	него	още	едно,	и	то	си	я	връща	на	мястото.	
Някакъв	с	балтон	от	флаконе,	той	пък	обръща	за	цената	—	виждат	му	се	
много	петдесет	и	три	стотинки	и	я	оставя,	обърната	я	оставя,	да	не	
гледат	хората	заглавието,	а	цената!

И	както	наблюдавам	купчината,	жена	една	с	корекомско	палто,	ко-
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жено,	от	тия	жени,	дето	нямат	възраст,	може	да	е	на	тридесет,	а	може	
и	на	петдесет,	взима	тя	една	книга	от	рафта,	хайде	гледа	корицата,	
обръща	за	цената,	после	отваря	на	карето	—	Божанка	Константинова,	
Киро	Мавров,	 Венелин	Вълканов,	Мая	Халачева	 и	прочие;	 прехвърля	 го	
всичко	това,	поразлиства,	гледа	илюстрациите,	какво	гледа,	не	знам,	и	
накрая	започва	да	чете.	Чете,	чете,	любопитно	ми	е	какво	точно	чете,	
внимателно	се	примъквам	и	надничам	—	ох,	отворила	е	на	една	приказка,	
дето	най	не	си	я	харесвам...

Косата	£	ухае	на	тая	жена,	и	цялата	тя	ухае	на	нещо	като	горски	
теменужки,	нещо	като	горски	ягоди,	на	гора,	на	цветна	поляна...	Отми-
навам,	ровя	по	рафтовете,	ама	окото	ми	там.	Решавам,	че	е	продавачка	
от	парфюмерийния	щанд	на	ЦУМ,	после,	че	е	маникюристка,	и	накрая,	че	
е	секретарка	в	някакво	министерство.	Защо	точно	маникюристка	и	защо	
точно	в	министерство,	не	знам.	А	нищо	чудно	и	да	не	работи,	мъжът	£	
ако	е	офицер,	да	кажем	майор,	защо	да	работиш,	като	мъжът	ти	е	майор!

Междувременно	една	отрудена	женица	се	изръсва	с	петдесет	и	три	
стотинки	—	нито	я	гледа,	нито	нищо,	взема	от	купчината,	плаща	и	си	
заминава.	Оставила	е	пазарската	си	чанта	на	мястото	за	багаж,	праз	се	
подава	от	тая	чанта	и	кутия	с	бисквити	„Наслада“,	та	там,	до	праза	и	
бисквитите,	мушва	книгата.

А	тоя,	моят	„обект“,	като	се	зачел	—	не	му	стига	една	страница,	ами	
започва	друга,	напосоки.	И	пак	така	се	попримъквам,	пак	ме	удря	горско	
ухание,	тоя	път	примесено	с	мириса	на	ощавена	овча	кожа.	И	профила	£	
мервам	леко	—	хубав	профил,	нослето	мъничко,	брадичката	и	тя.	Никакви	
щандове,	викам	си,	никакво	секретарство	—	жената	е	артистка	от	същия	
този	Младежи	театър,	дето	е	на	половин	крачка;	я	отМладежкия,	а	от	
някакъв	друг,	но	е	артистка.	Е,	не	е	от	известните,	известните	от	репе-
тиции,	всевъзможни	халтури,	участия	в	Радиото	и	в	Телевизият,	нямат	
време	да	се	„усмихнат“,	камо	ли	да	ходят	по	книжарници	и	да	ухаят	на	
горски	цветове!	А	нищо	чудно	и	да	е	от	Операта,	викам	си,	ей	я	Операта	
къде	е,	като	нищо	може	да	е	някое	„мецо“	или	„колоратурно“!

Най-после	моето	сопрано	затваря	книгата	и	докато	Хамлетовият	
въпрос	витае	из	главата	ми:	„ще	я	върне	ли,	няма	ли	да	я	върне“,	тя	не	
само	че	не	я	връща,	а	дори	се	пресяга	и	взема	още	три	бройки.	Боже,	цели	
три	бройки!	Попрехвърля	ги	тия,	тричките,	да	нямат	някоя	бяла	стра-
ница,	и	тръгва	към	касата.	Изважда	от	чантичката	си	елегантно	кожено	
портмоне	с	прегради	и	преградчици,	плаща	и	усещам	как	ароматът	на	
гора	и	прочие	се	отдалечава	от	мен.	Оставила	е	някакъв	багаж	и	докато	
се	оправя,	аз	подавам	моите	петдесет	и	три	стотинки,	измъквам	се	и	я	
причаквам	на	изхода.

Разказвал	съм	я	тая	история	поне	десетина	пъти	и	винаги	спирам	
дотук,	дето	излизам	навън	и	я	причаквам.	Кажете	какво	съм	£	казал,	пред-
лагам	на	своите	слушатели,	и	повечето,	да	не	кажа	всички,	отговарят,	че	
съм	се	представил	и	въобще,	че	съм	се	запознал,	че	сме	пили	кафе,	че	съм	£	
дал	автограф	и	не	знам	още	какво	след	това!...	Елементарно,	Уотсън,	би	
казал	оня	литературен	герой...
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Значи,	вече	съм	навън,	на	тротоара,	излиза	моята	читателка	и	аз	
тихичко,	колкото	тя	да	ме	чуе,	£	казвам	следното:

—	Другарко,	проучваме	читателското	мнение...
—	Моля?	—	прекъсва	ме	тя	и	в	това	нейно	„моля“,	с	две	„л“,	„молля“,	

усещам	нотки	на	неприязън.
—	Проучваме	—	повтарям	вежливо	аз,	—	читателското	мнение.	Инте-

ресува	ни	—	викам,	—	какво	Ви	накара...
Искам	да	попитам	какво	я	е	накарало	да	купи	точно	тази	книга	и	

защо	четири	бройки,	ей	това	искам	да	я	попитам,	да	£	благодаря	и	да	си	
тръгна,	но	майоршата	гневно	ме	прекъсва:

—	Уличен	сваляч!...	Половин	час	—	вика,	—	ме	обикаляш	из	книжарницата!	
Я	се	махай!	Я	се	махай!

Сякаш	някоя	от	неоновите	букви,	ама	от	най-големите,	падна	и	ме	
удари	по	главата.	Не	чувам	нито	стърженето	на	трамвая,	нито	шума	на	
минаващите	коли,	чадъри	забелязвам,	и	забелязвам,	че	едни	„възрастни“		
се	спират	и	мегледат	и	двамата	—	жената	с	лош	поглед,	мъжът	—	със	
съжаление.

Моята	читателка	и	тя	отваря	някакъв	избухващ	чадър	и	се	чуди	
накъде	да	хване:

—	Карате	ме	—	навеждам	се	едва	ли	не	под	чадъра,	—	карате	ме	да	Ви	
призная,	че	аз	съм	авторът	на	тая	книга...

—	Какво?	—	по	гласа	£	разбирам,	че	не	ми	вярва.
—	Авторът	—	викам,	—	аз	съм	авторът...
—	Авторът!	—	Божичко,	как	това	хубаво	личице	може	да	бъде	толкова	

свирепо!	—	Я	се	погледни,	бе!...	Я	се	погледни!...	Авторът...

...	Стоя	на	тротоара,	дъждът	ме	пръска,	едно	кученце	иска	да	ме	лиз-
не,	пуделче,	но	стопанката	му	яростно	дърпа	каишката:	„Не,	не,	Джеки,	
не!“	Ще	го	следя	с	поглед	тоя	Джеки,	докато	краката	на	минувачите	го	
скрият,	после	ще	се	обърна	към	витрината	—	да	се	погледна,	какво	друго	
да	направя,	освен	да	се	погледна	на	витрината!
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ЕДНА УНИКАЛНА КНИГА

В	началото	на	август	получих	пощенска	пратка	(книга)	от	Кнежа.	
Позачудих	се,	защото	нямам	познати	от	този	град,	но	като	видях	името	
на	подателя	—	Цветан	Пешев,	нещо	ми	просветна	—	ето	къде	ветровете	
на	демокрацията	са	отвеяли	този	писател.	Спомних	си	онези	отдавна	
забравени	времена,	когато	около	кошерището	на	улица	„Ангел	Кънчев“	5,	
където	бе	седалището	на	СБП,	и	в	прочутото	кафене,	наричано	на	под-
бив	„Сивото	поточе“	през	деня	се	събираха	почти	всички	пишещи	братя.	
Изникна	в	паметта	ми	силуета	на	едър	представителен	мъж	с	интели-
гентна	физиономия,	с	когото	сигурно	сме	били	на	ти,	но	нямахме	общи	
преживелици	и	спомени.	А,	да,	с	Цветан	сме	и	връстници,	само	че	аз	съм	
роден	към	началото	на	годината,	а	той	по-скоро	към	края.

Веселата	пъстра	корица	на	 книжлето,	 дело	на	 художника	Ивайло	
Нинов,	остроумно	шаржира	заглавието	„Коза	ли	е,	риба	ли	е?“	Въпроси-
телният	знак	тук	е	от	мене,	защото	като	отгърнах	авантитулната	
страница	с	приятелското	посвещение,	на	титулната	е	изписано	цялото	
заглавие	на	книгата	„Коза	ли	е,	риба	ли	е	или	Моят	живот	с	каднудите“.	
Интригуващо	и	неясно,	от	пръв	поглед	ще	си	помислиш,	че	е	нещо,	свързано	
с	прочутата	марка	„Нешънъл	джиографик“.	Издателство	„Ханлин“,	2017.	
За	сведение	това	издателство	пропагандира	китайска	литература,	но	
негов	собственик,	а	вероятно	и	основен	преводач	е	дъщерята	на	писателя	
Ани	Пешева,	дипломирана	китаистка,	специализирала	и	живяла	няколко	
години	в	Китай.	Отбелязано	е	още,	че	книгата	е	„второ,	поправено	и	до-
бавено	издание“,	но	първото	от	2006	г.	не	ми	е	попадало	в	ръцете,	а	и	не	
съм	чувал	за	него.

И	така	—	книга,	пълна	със	загадки	за	непосветения.	Що	за	чудо	са	тия		
к	а	д	н	у	д	и		и		какво	представлява		к	а	д	н	у	д	и	з	м	ъ	т.	На	стр.	231—232	
са	изброени	21	клона	на		к	а	д	н	у	д	о	л	о	г	и	я	т	а,	но	„тримата	(един	от	
тях	е	авторът,	разбира	се)	сме	единодушни,	че	книгата	трябва	да	е	„кад-
нудизирана“,	да	е	изградена	на	„каднудизационен“	принцип	и	с	методи	на	
„каднудистическия“	реализъм.	Да	не	си	помислите,	че	авторът	е	луднал,	
та	затова	пише	глупотевини,	той	си	е	зевзек	от	млади	години,	а	цити-
раната	мисъл	е	само	камъче	в	градината	на	навъдилите	се	напоследък	
изобретатели	на	какво	ли	не.

За	да	разберем	какво	представляват		к	а	д	н	у	д	и	т	е		е	необходимо	
да	прочетем	тази	забавна	книга,	но	все	пак	това	не	е	отговор	на	въпроса,	
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още	повече,	като	се	има	предвид,	че	критикът	се	смята	за	компетентен	
специалист,	на	когото	не	убягват	отговорите	и	на	най-сложните	въпроси.	
Ами	тогава	да	се	опитаме	да	подхванем	въпроса	от	друга	страна	—	какъв	
е	жанрът	на	тази	любопитна	книга?	Сборник	разкази	е	един	съвсем	при-
близителен	отговор.	Всичките	250	страници	на	книгата	са	разпределени	
в	пет	неравноделни	цикъла,	озаглавени	също	така	до	голяма	степен	зага-
дъчно	„Професия	журналист“,	„П“	като	писател“,	„По	Седмицата“,	„Ин-
теркаднуд“	и	„Каднудът	—	начин	на	употреба“.	Е	добре,	ако	приемем,	че	е	
сборник	с	разкази,	тогава	защо	е	този	„Показалец	на	имената“	в	края	на	
книгата,	където	на	двадесетина	страници	по	азбучен	ред	са	представени	
всички	действителни	лица,	представени	в	нея?	Документални	разкази,	
може	би.	Да,	доколкото	в	разказите	са	възпроизведени	истински	случаи,	в	
които	присъстват	посочените	в	показалеца	лица,	повечето	от	тях	писа-
тели	и	колеги	на	автора.	Очаквате	вече	да	чуете	от	мен	определението	
х умори стични 	 д о к ументални 	 р а з к а з и 	и	ето,	че	аз	го	казвам	с	
уговорката,	че	и	това	не	е	отговорът	на	въпроса	какво	прави	тази	книга	
наистина	уникална	и	достойна	да	бъде	прочетена.

В	самия	край	на	книгата	Цветан	Пешев	леко	приповдига	завесата	
относно	същината	на		к	а	д	н	у	д	а.	Ето	и	финалът	на	последния	разказ	
„Какво	си,	каднуд?“:	„—	Само	едно	не	можах	да	разбера	—	старшина	Динев	
гледа	ту	Тошко	(това	е	покойният	хуморист	Тодор	Климентов,	приятел	
на	автора),	ту	мен.	—	Не	можах	—	вика	—	да	разбера	това	каднудът	коза	
ли	е	риба	ли	е?

—	Каднутът	ли?	—	смее	се	Тошко,	тръгнал	е	да	се	сбогува	със	своята	
Цецка,	но	се	спира,	разперил	е	ръце	и	вече	не	знае	какво	да	прави	от	смях.	
—	Каднудът	—	вика	—	не	е	нищо!	Нищо,	разбираш	ли,	нищо!	—	и	поглежда	
към	мене	да	го	подкрепя.

—	Абе	—	викам,	—	може	и	да	е	нещо.	А	може	и	да	е	всичко!	Знам	ли!“
За	да	не	задълбавам	повече	в	неизчерпаемия	профил	на	тази	хубава	и	

забавна	книга,	ще	цитирам	накрая	мнението	на	Георги	Мишев	за	нея	от	
2006	година,	поместено	върху	задната	корица	на	добре	оформената	книга:	
„Тази	книга	е	уникална	за	нашата	литературна	география:	свидетел	съм	
как	преди	три-четири	десетилетя	авторът	£	сам	измисляше,	организи-
раше	и	режисираше	случките,	които	един	ден	щеше	да	опише.	Описал	ги	е	
със	същата	лекота	и	артистичност,	с	която	ги	създаваше	—	винаги	дру-
желюбен,	леко	ироничен,	наблюдателен,	интуитивен	ловец	на	характери.	
Цветан	Пешев	беше	един	от	столичната	литературна	бохема	на	ония	
години,	 чиито	импровизации,	телефонни	 закачки	и	шаржове	подлагаха	
на	изпит	чувството	за	хумор	на	околната	среда.	А	от	очилата	на	Цецо	
хвърляше	отблясъци	едно	смешно	слънце,	символ	на	ведрина	и	респект	
към	живота.“
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Владимир Стоянов

СВОБОДАТА И 
НАЦИОНАЛНИЯ СЛОВЕСЕН 
ЛАД В „ЕПОПЕЯ НА 
ЗАБРАВЕНИТЕ“

Вазов	остава	в	паметта	на	всеки	българин	преди	всичко	като	бард	
на	националното	ни	самоопределение,	като	патриарх	(баща)	на	нацио-
налната	ни	 словесност.	 Затова	неслучайно	щом	се	 разнася	 вестта	 за	
подписването	на	Ньойския	договор	през	 1919	 г.,	 обезвереният	народ	 се	
събира	под	балкона	на	словесния	корифей.	От	съседната	сграда,	тогава	
Министерски	съвет,	Райко	Даскалов	и	други	членове	на	временното	пра-
вителство	се	опитват	да	кажат	утешителни	думи	на	множеството.	Но	
запасният	офицер	Лука	Малеев	ги	спира:	„Не	при	вас	сме	дошли,	господа	
министри,	а	при	Народния	поет!	Него	искаме	да	чуем!“1	Защото	бащата	
(дядото)	е	родоначалникът,	призваният	—	инициация	не	на	социалната,	
а	на	духовната	йерархия.	Той	е	прагът	и	крепостният	вал	на	рода,	посве-
тителят,	възпитателят	и	съдникът	на	семейството	—	род,	народ,	нация	
...,	даващият,	а	не	вземащият.	Докато	социалният	владетел	най-често	е	
олицетворение	на	самозабравилия	се	и	неразкаял	се	блуден	син,	на	алчния	
самозванец,	намиращ	изгода	във	всичко	—	дори	в	трагедията	на	съотече-
ствениците	и	приближените	си.	

Иван	Вазов	пише	„Епопея	на	забравените“	във	време	разделно	от	1881	
до	1883	година,	когато	след	Освобождението	общият	етноцентричен	път	
е	извървян,	възвишените	идеали	са	подменени	от	безроден	нарцисизъм,	
егоцентризъм	и	низки	страсти.	Героизмът	е	освиркан,	осмят	и	отречен.	
Обърнат	му	е	гръб	или	още	по-лошо	—	подхвърлено	му	е	унизително	убиващо	
подаяние.	Време	е	на	паркетните	лъвове,	на	кандидатите	за	хамама,	на	
Иванчо-Хаджипейчовчетата.	Патриархът	на	българската	литература	и	
бащата	на	нацията	ще	отсъди:	„Бедни,	бедни	Македонски,	защо	не	умря	
при	Гредетин“	(„Немили-недраги“),	но	няма	да	се	откаже	от	българското	
съзнание	и	българския	народ.	

„Епопея	на	забравените“	възниква,	за	да	възкреси	подвига	на	предосво-
божденските	българи,	да	го	включи	в	орбитата	на	световния	героизъм	и	
да	го	противопостави	на	отчуждението,	егоцентризма	и	нравствената	
деградация	на	следосвобожденска	България.	Възхитен	от	своя	народ,	Вазов	
го	издига	в	култ	и	гледа	на	него	като	на	всемирна	мярка	за	съвършенство,	
без	да	подминава	и	оневинява	негативното.	Този	стихотворен	цикъл	има	

1 Вж. „Великите българи“, филм на ВВС от поредицата „Великите британци“.
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за	цел	да	покаже	сладкогласието	на	свободата	чрез	йерархичността	на	
българската	словесност	от	„две-три	думи	нови“(„Левски“)	до	„великото	
слово“,	което	„на	сърцата	даде	биене	ново“	(„Каблешков“)	и	послужи	за	на-
чалото	на	„житие	ново“	(„Паисий“)	и	„бъдеще	ново“	(„Братя	Миладинови“).	
„Епопеята“	ни	посвещава	в	това	как	свободата	ражда	националния	слове-
сен	лад,	смесвайки	„тайно“,	„сладко“	и	„опасно“	с	„упованье	и	надежди...“,	
„че	равни	сме	всички	в	големия	час“	(„Левски“),	„...	че	и	ний	сме	дали	нещо	
на	светът/	и	на	вси	Словене	книги	да	четат...“,	че	„От	днес	нататък	
българският	род/	история	има	и	става	народ.“	(„Паисий“)	Цикълът	оди	
отстоява	правото	на	месианистична	сакралност	на	личност	и	народ:	
„Душата	си	лейше	цяла	в	едно	слово“/„Левски“/,	„Нека	наш	брат	знае,	че	
бог	е	велик/	и	че	той	разбира	българский	език.“	(„Паисий“)	—	аналогична	
перифраза	автоцитат	срещаме	и	в	„Братя	Миладинови“:	„......	Народ	сме	
велик/	и	господ	познава	нашият	език!“

Дванадесетте	оди	 са	посветени	не	 само	на	Априлското	въстание.	
Структурата	на	цикъла	отразява	израстването	на	българите	от	рая	до	
народ	в	рамките	на	Българското	възраждане	(от	Паисиевата	история	до	
Руско-турската	освободителна	война	и	героизма	на	българските	опълченци)	
и	проследява	осенението,	раждането	и	постигането	на	многоаспектното	
сладкогласие	на	свободата.	Диалогът	между	общото	заглавие	„Епопея	на	
забравените“	и	наименованието	на	отделните	творби	ясно	наслагва	от-
ношението	на	Вазов	към	националното	възраждане.	За	него	то	е	„епопея“	
—	т.е.	най-значимата	страница	от	историята	на	народа	ни,	достойна	за	
възпяване.	Но	ако	Захари	Стоянов	в	статията	си	за	съдбата	на	водачи-
те	на	Априлското	въстание	застъпва	идеята,	че	народът	ни	е	народ	от	
предатели,	който	не	може	да	оцени	стореното	за	него;	Патриархът	на	
българската	литература	категорично	отказва	да	 се	 съгласи	 с	подобно	
мнение.	 Затова	в	цикъла	навсякъде	националната	общност	е	показана	
като	монолитна	словотворяща	и	действена	сила,	ненавиждаща	и	недопус-
каща	предателство;	а	предателят	е	представен	от	Вазов	като	единично	
изключение,	чужденец	за	колектива.	Той	е	символ	на	позора,	лишен	от	име	и	
образ,	изравнен	с	представата	за	безсловесно	безродно	животно	—	„мръсен	
червяк“,	„низък	роб“,	„с	ниско	чело“,	„пратен	на	земята	не	се	знай	защо“.	
(„Левски“)	В	„Епопея	на	забравените“	героизмът	и	сладкогласието	на	сво-
бодата	са	взаимопроизводни	и	визуализирани	с	двата	си	профила	—	индиви-
дуален	и	колективен.	Неслучайно	първата	творба	„Левски“	възпява	подвига	
(действен	и	словесен)	на	единицата,	превръщането	на	индивида	в	личност	
и	апостол	на	духа,	който	възприема	като	свой	морален	дълг	пробуждането	
и	консолидацията	на	народа	си.	Значението	на	водача	се	осмисля	и	обога-
тява	още	в	одите	„Паисий“,	„Раковски“,	„Бенковски“,	„Каблешков“,	„Братя	
Миладинови“	и	т.н.	Но	ако	Паисий	е	сладкогласия	духовен	будител	и	баща	
на	Българското	възраждане	—	„най-първата	искра	в	народната	свяст“	(„Па-
исий“),	а	Бенковски	—	човекът	на	делото,	то	Левски	осъвместява	и	едното	
и	другото.	Той	е	красноречив	и	действен	апостол	на	българската	свобода.	
Едновременно	събира	и	съгражда	„желязната	воля,	железните	сили“	(„Бен-
ковски“)	на	родовата	общност	и	словесното	сладкогласие	на	съзрелия	за	
свободата	си	народ.	Затова	като	еманация	на	българския	дух	и	дело	негови-
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ят	литературен	образ	отваря	„Епопеята“.	Но	акцентът,	който	поставя	
Вазов,	пада	върху	масовия	героизъм	и	неговото	монолитно	и	полифонично	
сладкогласие.	„Ако	в	„Паисий“	народът	е	все	още	извън	политическата	сце-
на,	от	която	се	обръща	към	него	атонския	будител,	а	в	„Раковски“	излиза	
само	в	ролята	на	„кумир“,	в	чието	име	действа	героят,	в	„Левски“	и	в	„Каб-
лешков“	той	вече	плътно	заобикаля	своя	водач,	а	в	„Кочо“	и	„Опълченците	
на	Шипка“	излиза	на	първи	план,	събрал	героизма	на	единиците.“1	Именно	
тази	апология	на	народния	подвиг	и	националния	езиков	лад,	превърнала	се	
в	легенда	на	природата	и	вековете,	е	естествен	край	и	хоризонт	на	„Епо-
пеята“.	Колективното	сладкогласие	на	свободата	получава	своето	визуално,	
музикално	и	смислово	обобщение	в	последното	финално	четиристишие	на	
„Опълченците	на	Шипка“	и	на	цикъла	оди.	Неговите	същностни	и	оценъчни	
словесни	маркери	са	експресивно	въздействащи	и	аналогично	отпращащи	
към	една	съзнателно	търсена	многозна	и	диалогична	интертекстуалност.	
Постигнатият	национален	езиков	лад	е	представен	и	оценен	като	„буря“,	
като	„слава“	и	„дивна“	песен	на	Балкана,	която	„като	някой	ек“	събира	гласа	
на	всички	и	на	всичко	—	на	цялата	жива	и	нежива	природа,	за	да	го	пренесе	
„от	век	на	век“.	Колко	много	Вазовата	апологията	на	националния	подвиг	и	
колективното	му	сладкогласие	в	случая	ни	напомня	Ботевата	прослава	на	
индивидуалния	подвиг	в	името	на	отечеството:	„Балканът	пее	хайдушка	
песен“,	„Земя	и	небо,	звяр	и	природа,/	и	певци	песни	за	него	пеят“.	В	също-
то	време	самите	заглавия	на	творбите	„Хаджи	Димитър“	и	„Опълченците	
на	Шипка“	подчертават	разликата	в	обекта	на	възпяването.	И	в	двата	
случая	Балканът	пее,	а	при	Вазов	и	препраща	песента	през	границите	на	
времето	—	от	миналото	към	настоящето	и	бъдещето.	И	тя	се	превръща	в	
безвременна	универсална	хармония,	която	е	ядро	на	националния	подвиг	и	
на	произтичащия	от	него	национален	словесен	лад.	Не	е	случаен	акцентът	
върху	един	и	същ	обобщаващ	изпълнител.	И	при	войводата	Ботев,	и	при	
дядо	Вазов	става	въпрос	за	песен,	която	идва	от	сърцето	на	родината.	
Балканът	и	като	географско	положение,	и	като	литературен	персонаж,	и	
като	място	на	значими	събития	е	обобщаващ	символ,	синтез	на	България	
—	нейното	сърце.	Песента	му	носи	смисловата	определеност	на	сърдеч-
ната	родна	песен,	на	люлчината	песен,	 събираща	в	едно	индивидуалния	
и	националния	подвиг,	 индивидуалния	и	националния	 словесен	 лад	като	
профил	и	анфас	на	едно	лице,	на	една	същност.	Войводата	Ботев	се	ражда	
с	историческата	съдба	и	мисия	да	даде	житейски	и	творчески	пример	за	
индивидуален	героизъм	и	да	го	възпее	като	прекрасна	лебедова	песен.	Дядо	
Вазов	—	патриархът	на	националната	ни	словесност	—	има	историческата	
съдба	и	мисия	да	продължи	делото	му	като	види	и	осмисли:

	как	индивидуалният	подвиг	се	превръща	в	зовяща	мажорна	песен	на	
тръба,	която	вдига	и	живи,	и	мъртви	за	чутовен	колективен	подвиг;	

как	гласът	на	водача	се	слива	с	гласа	на	народа,	тъй	както	искрата	
се	слива	с	огъня;	

как	личната	свобода	се	превръща	в	национална,	а	колективният	под-
виг	е	индивидуализиран,	за	да	напусне	зоната	на	статистиката	и	здрача;	

1 Цанева, Милена. Лириката на Иван Вазов. Предговор. – В: Вазов, Иван. Лирика. 
София: Бълг. писател, 1967, с. 9.
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как	единиците	на	подвига	и	на	словото	се	превръщат	в	светъл	колек-
тивен	сбор	и	сладкогласие	на	свободата.

Архетипният	образ	на	националния	словесен	лад	като	сладкогласие	на	
свободата	е	представен	в	одата	„Братя	Миладинови“.	Той	е	преосмислен	
като	духовна	другост,	духовно	наследство,	обединяващо	в	една	песен	(в	
една	хармония)	„тон“	и	„стон“,	носещи	патината	на	времето:	

...защото от всите гори и реки, /а/
седенки и сватби, хора и тлаки /а/
напевите сбраха, въздишките сляха /б/
на седата старост в паметта копаха; /б/
защото струпаха в един общи тон /в/
всичко, що бе отзив, припев, звук и стон... /в/
Тази	елегично-одаична	(минорно-мажорна)	нееднозначност	е	основна	

за	националния	словесен	лад,	произтичаща	от	дихотомичната	същност	
на	живота.	Тя	е	характеролична	особеност	и	на	„Епопеята“.	„С	патоса	
на	своите	одически	поеми	Вазов	иска	да	ни	внуши	трагичното	величие	на	
новата	българска	история,	да	покаже	с	цената	на	какъв	океан	от	стра-
дания,	героизъм	и	човешки	подвизи	се	е	родила	българската	свобода,	да	ни	
изпълни	с	национална	гордост	и	самочувствие.	 .......	Рядко	българската	
поезия	е	била	изпълвана	с	такава	тържествена	патетика,	с	такъв	траги-
чен	драматизъм,	с	така	вдъхновена	слятост	на	поезията	и	историята.“1		
И	действително	във	Вазовите	оди	от	„Епопея	на	забравените“	крайното	
одаично	мажорно	звучене	е	предшествано	и	предопределено	от	засилена	
и	разтърсваща	елегичност.	Самото	заглавие	на	цикъла	го	предполага	и	
налага:	първата	му	част	поставя	акцента	върху	възторга,	гордостта,	
достойнството,	радостта,	възхвалата;	втората	—	маркира	противопо-
ложното	чувство	на	огорчение,	болка,	страдание,	обида.

Фонетичната	тоново-ритмична	оркестрация,	визуализирана	в	ци-
тираното	от	„Братя	Миладинови“	описание	на	националното	сладкогла-
сие	се	оказва	също	диалогично	съзвучна	със	семантиката	на	текста.	Нека	
и	в	случая	се	спрем	на	френквентността	на	вокалите,	като	устойчиви	
тонове	на	словесния	лад	и	на	тяхната	взаимна	кореспонденция.	Най-
наситена	е	употребата	на	„А“	—	19	пъти,	следвана	от	„И“	—	18	пъти,	„О“	
—	15	пъти,	„Е“	—	9	пъти,	„У“	и	„Ъ“	—	по	веднъж.	Получава	се	вокализата	
А	—	И	—	О	—	Е.	А	сега	да	разчетем	семантичното	въздействие	на	този	
последователно	протичащ	тонов	ред.	„А“	/1/	се	свързва	с	представата	
за	 вярата,	 за	 началната	и	 крайната	идентификация	и	 свободата	на	
познанието	—	като	първа	буква	на	глаголическата	азбука	е	изобразявана	
с	кръст	с	пречупени	хоризонтални	рамена,	също	е	звуковото	начало	и	
край	на	нашата	азбука,	която	по	думите	на	Ч.	Храбър	развързва	езика.	
Тази	начална	и	крайна	идентификация	получава	конотационния	привкус	
на	личностен	(начален)	и	масов	(краен)	героизъм	в	„Епопеята“.	 „И“/2/	
е	движение	по	хоризонтала	към	хоризонта	—	безкраен,	отдалечаващ	се	
път.	„О“	/3/	акцентира	смислово	върху	събирането	и	единението,	осъв-
местяването.	„Е“	/4/	носи	усещането	за	леене	на	песен	(за	хармонично	

1 Игов, Светлозар. История на българската литература: 1878 — 1944. София: 
БАН, 1990, с. 30 — 31
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движение)	във	всички	посоки	по	хоризонтала	и	вертикала.	Като	краен	
резултат	се	получава	следната	смислова	вербализация	на	разглеждания	
тонов	 ред:	 1.	Началната	и	 крайната	 (личностната	и	 националната)	
героична	и	словесна	идентификация	е	2.	отдалечаващ	се	към	хоризонта	
безкраен	път	3.	на	събиране	и	единение,	4.	което	обхваща	в	единна	хар-
мония	всички	посоки.	

Допълващо	към	казаното	е	смисловото	съотношение	на	последова-
телния	римен	гласеж	на	цитираните	стихове	от	„Братя	Миладинови“.	В	
случая	имаме	три	съседни	рими	—	аа,	бб,	вв.	Първата	аа	съдържа	мъжка	
клаузула:	завършва	на	гласната	„И“/1/,	която	е	под	ударение	и	след	нея	
няма	съгласна	(реки	—	тлаки).	А	смисловият	регистър	на	този	вокал,	както	
говорихме	по-горе	се	свързва	с	движение	по	хоризонтала	към	хоризонта	—	
безкраен,	отдалечаващ	се	път.	Втората	бб	притежава	женска	клаузула:		
съдържа	удвоена	гласна	„А“/2/	—	първата	под	ударение,	обозначена	гра-
фично	като	я	и	а (сляха	—	копаха),	а	втората	фонетично	финализираща.	
Семантиката	на	разглеждания	вокал,	както	отбелязахме,	акцентува	върху	
началната	и	крайната	(личностната	и	националната)	героична	и	словесна	
идентификация.	Третата	рима	вв	(тон	—	стон)	съдържа	звукова	конфи-
гурация	от	ударен	вокал	„О“/3/	и	след	него	сонорна	съгласна	„Н“,	която	
напомня	на	голямата	носовка	от	старобългарския	език	—	„О“	(свързване,	
събиране,	единение)	с	носов	призвук	„н“	(откънтяващ	звън	на	камбана).	
Получава	се	следната	смислова	цялост	за	последователния	римен	гласеж	
И	—	А	—	О:	/1/Движението	по	хоризонтала	към	хоризонта	—	безкрайният,	
отдалечаващ	се	път	на	/2/началната	и	крайната	(личностната	и	нацио-
налната)	героична	и	словесна	идентификация	е	/3/обединяващ,	свързващ	
и	откънтяващ	тържествен	звън	на	камбана.

В	 цикъла	 „Епопея	 на	 забравените“	 сладкозвучието	 и	 смисловото	
многобагрие	на	българския	фолклор,	събрало	в	едно	красотата	и	достойн-
ството	на	език	и	история,	на	народ	и	природа,	е	люлчината	песен,	която	
ражда	и	кърми	индивидуалния	подвиг	в	името	на	отечеството	и	ореола	на	
неговия	словесен	лад.	След	това,	искрата	му	се	умножава	и	пали	огъня	на	
свободата,	от	който	се	въздига	птицата	Феникс	на	националния	подвиг	
и	сладкогласието	на	националния	езиков	лад.	Нека	изведем	аспектите	на	
индивидуалния	подвиг	и	неговото	значение	за	колективното	сладкогласие	
на	свободата.

Неповторимото	благозвучие	на	родния	край	 втъкано	 в	песните,	 в	
звучния	и	кръшен	език,	в	Крали-Марковското	минало,	бележи	началото	
на	„Братя	Миладинови“	и	мотивира	житейския	избор	и	път	на	двамата	
лирически	персонажи.	Превръща	ги	в	герои,	в	народни	будители,	в	достойни	
синове	—	„...на	Македония	двата	верни	сина“.	Внушава	ни,	че	подвигът	не	е	
само	физическо	противопоставяне,	а	преди	всичко	духовно	отстояване	на	
исторически	утвърдени	родови	ценности,	превърнали	се	в	лични	поведен-
чески	жалони	и	безценно	наследство.	Красноречивият	полифоничен	роден	
фолклор	провокира	и	експлицира	аспектите	на	индивидуалния	подвиг	на	
Миладинови	и	сладкогласието	на	свободата:
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Той	ги	буди	от	„гробния	сън“	(т.е.	съживява	ги,	възкресява	ги)	и	ги	
прави	будители	на	своя	народ.	Пробуждането	е	първият	аспект	на	личния	
подвиг,	преосмислено	в	одата	като	ново	рождество,	като	прераждане.	
То	е	живата	вода,	победата	на	живота	над	смъртта	в	пряк	и	преносен	
смисъл,	новото	сладкогласие,	изместило	и	прогонило	кошмарните	бълну-
вания	на	робския	сън.

Внушава	им	любов	към	родината.	Тази	любов	е	светлината,	осенение-
то	и	посоката	на	житейския	път	на	братята	лирически	персонажи.Тя	е	
не	само	мотив	за	всяко	тяхно	действие	в	живота,	а	и	последна	въздишка,	
последна	предсмъртна	молитва	и	заклинание:

...те пращаха сбогом на божия свят 
и шушнеха тихо с гаснееща сила: 
„Как много те любим, Българийо мила!“
Връща	ги	към	славното	минало.	Патината	на	времето	оживява	и	за-

сиява	като	ореол,	пречистващ	съзнанието	им	и	служещ	за	пример	:	„...тез 
спомени стари, тез преданья вети,/ що кат чудни сенки пълнят вековете“.	
Гласът	на	това	минало	ги	преизпълва	със	сладост,	гордост,	достойнство,	
вписвайки	се	в	сладкогласието	на	световната	слава	и	героизъм:	

...орляци левенти, дружини отбрани, 
покрити със слава, със кърви и с рани, 
наредени мълком, готови за бран,
окол Крали Марка — вечен великан! 

Дивний Крали Марко! Всеславянска славо,
..................................................................
Ролан македонски, заветен и мил...
Средищният	персонаж	в	одата	„Паисий“	доразвива	представата	за	

славното	минало	не	само	като	аспект	на	индивидуалния	подвиг,	но	и	като	
предпоставка	за	духовно	съзряване	и	сродяване,	за	колективна	писмена	
памет	на	индивидите	и	превръщането	на	масата	в	народ:	„От	днес	на-
татък	българският	род/	история	има	е	става	народ!“	Историческото	
самосъзнание	на	народа	като	житейска	основа,	пример,	памет	и	чувство	
за	принадлежност,	внушено	от	духовния	водач	будител,	вече	се	явява	ас-
пект	на	националния	героизъм	в	„Опълченците	на	Шипка“:

България цяла сега нази гледа, 
тоя връх висок е: тя ще ни съзре, 
ако би бегали: да мрем по-добре!

Учи	ги	на	„тия	сладки	думи:	наука,	свобода“.	Съществен	аспект	от	
подвига	на	братя	Миладинови	е	осъзнаването	и	използването	на	слово-
то	като	непобедимо	сакрално	оръжие	за	светло	народно	бъдеще:	„....чрез	
родното	 слово	те	 готвеха	 битви	и	 бъдеще	ново“.	Казаното	 отпраща	
аналогично	към	„Проглас	към	Евангелието“	на	св.	Константин	—	Кирил	
Философ:	

Обаче нека прибавя и своята притча,
като казвам голям ум в малка реч:
Голи са без книги всички народи 
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не можейки да се борят без оръжие 
с противника на нашите души, 
и готови за плена на вечната мъка.1

Този	 аналогично	 предизвикан	 интертекстуален	 диалог,	 отваря	
одата	 и	 орбитата	на	 словото,	 като	 им	придава	 смислова	 дълбина	 и	
сладкогласо	изящество.	Лирическите	персонажи	братя	Миладинови	се	
вписват	в	историческия	ред	на	безсмъртните	български	просветите-
ли	и	книжовници,	начеващ	със	създателя	на	нашата	азбука.	„Здравото	
оръжие,/	което	коват	книгите“2	(„Проглас	към	евангелието“)	ги	прави	
силни	и	непоколебими:	

Защото смеяха, без да ги е страх,
с силний да се борят и не бе ги грях 
да попаднат жертви заради народа 
с тия сладки думи: наука, свобода... („Братя Миладинови“)
В	съзвучие	с	казаното	и	допълващо	го	звучи	одата	„Паисий“.	Духовни-

ят	водач,	владеещ	оръжието	на	словото	е	представен	„кат	някой	древен	
библейски	пророк“,	който	разкрива	„тайните	на	мрака	и	божата	воля“.	
Чрез	сладкогласието	на	писменото	слово	създава	„житие	ново“,	„житие	
велико“	и	дава	непобедима	сила,	спасение	и	познание	в	ръцете	на	страда-
щите	си	сънародници,	аналогично	да	св.	Кирил:

...четете, о братя, да ви се не смеят 
и вам чужденците да не се гордеят...
На ви мойта книга — тя е вам завет,
............................................................. 
тя е откровенье, божа благодат — 
младий прави мъдър, а мъдрия — млад, 
който я прочита, няма да се кае, 
който знае нея, много ще да знае.
Сакралността	на	 словото	 е	 преосмислена	 като	пълно	 единение	и	

хармония	на	мъдрост	и	действеност	(младост	и	старост).	А	не	е	ли	това	
постигане	на	живот	вечен,	на	безсмъртие?

Сладкогласието	на	славното	минало	от	своя	страна	се	явява	предпос-
тавка	за	преодоляване	на	робския	страх	и	основа	за	следващите	аспекти	
на	индивидуалния	подвиг	на	братята	—	прави	ги	всеотдайни	и	жертвого-
товни	за	делото	на	свободата:

„разбуждаха	смело	народния	дух“,
„И	викнаха	силно:	„Мразиме	хомотът/	позорен	и	мръсен	на	фанари-

отът!“,
	„сбираха	песни	по	цял	край“,	
„...в	глухия	храм/	сториха	да	екнат	химни	ясни	богу“,	
„служиха	в	храма	на	мирните	музи“,	
„Дълго	те	търпяха.	Тъмничният	смрад/	отравяше	бавно	животът	

им	млад“.
1 Константин-Кирил Философ. Проглас към евангелието. — В: Динеков, П., 

Куев, К., Петканова, Д. Христоматия по старобългарска литература. София: 
Наука и изкуство, 1978, с. 58

2 Пак там, с. 58—59.
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И	действително	те	дават	и	жертват	всичко,	което	имат	в	името	на	
свободата	на	отечеството	—	младост,	здраве,	сили,	познания,	прозрения,	
надежди,	без	да	съжаляват	за	нищо.

Но	индивидуалният	подвиг	и	неговото	сладкогласие	 са	 еманация	
и	хармония	на	книжовност	и	просветителство	от	една	страна	и	на	
действеност	—	от	друга.	Затова	чрез	литературния	образ	на	Апостола	
на	българската	свобода,	осъвместил	в	себе	си	просветителя	(Паисий,	
братя	Миладинови)	и	революционера	практик	(Каблешков,	Бенковски),	
той	разгръща	и	допълва	аспектите	на	личностния	 героизъм	в	 „Епо-
пеята“	 и	 на	 неговото	 сладкогласие.	 Начало	 на	 одата	 „Левски“	 и	 на	
целия	цикъл	е	монологът	на	равносметката	и	на	избора	като	духовно	
осенение	и	практическо	отстояване,	който	превръща	манастирския	
свещеник	 в	 народен	 светец,	тленният	 чернокапец	 —	 в	 безсмъртен	
апостол	 на	 свободата.	 Средишният	 лирически	 персонаж	 преосмисля	
разликата	между	 каноничната	и	 реалната	 същност	на	нещата,	 ос-
ъзнавайки	„...че	канонът	/	мъчно	ще	направи	да	заглъхне	стонът“.	В	
творбата	манастирът	е	преосмислен	не	като	божи	дом,	както	е	според	
християнската	институционалност.	Точно	обратното	той	е	„тесен“,	
молитвата	в	него	се	превръща	в	ненужев	брътвеж	и	„господ	сърдит	си	
затуля	ухото“.	Истинският	божи	дом	е	„светът	шумен“,	който	е	широк	
и	многогласен.	Истинската	молитва	и	песенната	тропарно-химнична	
възхвала	на	Бога	са:

„сълзите	чисти“	(духовната	чувствителност	и	чистота),	
„потът	почтений	на	простий	орач“	(почтеният	труд),	
„благата	дума“	(сладкогласната	опора	и	надежда),
смело	изказаната	„света	правда“	(честността	и	смелостта),	
„ръката	братска,	подадена	скришом“	(милосърдието).	
Тази	молитва,	 съдържаща	всички	 основни	 християнски	и	 човешки	

ценности,	и	тази	възхвала	разбира	Бог	и	в	нея	е	вслушан.	С	новоосмисления	
от	средищния	персонаж	божи	дом	„цел	по-висока	бог	ни	тук	показа“	—	не	
трябва	да	се	търси	егоистичното	спасение	чрез	алиенация,	разделяне	и	
бягство	от	света	и	живота,	а	да	се	постигне	братството	между	хората	
чрез	действена	съпричастност	и	смирение.	Да	останем	в	 света,	да	 го	
приемем	какъвто	е	и	да	го	пречистим	и	подредим	по	наш	образ	и	подобие,	
както	самите	ние	сме	образ	и	подобие	божие.	

Затова	 лирическият	персонаж	Левски	 отрича	 егоистичното	 слад-
когласие	на	канона,	подменяйки	го	с	песента	на	народното	страдание	(със	
„стона“).	Този	избор	поражда	съпричастността	на	единицата	и	божието	
внимание.	А	съпричастността	е	онази	съдбовна	крачка,	която	превръща	
„стона“	в	красива	музика	на	свободата	(лична	и	народна).	Абсолютно	анало-
гична	е	равносметката	на	средищния	лирическия	герой	в	„До	моето	първо	
либе“	на	Ботев.	Той	трябва	да	избира	между	чудната	омайваща	песен	на	
интимната	любов	и	песента	на	народното	страдание.	И	той	прави	същи-
ят	избор.	Отказва	се	от	егоистичното	сладкогласие	на	интимната	любов,	
отрича	го,	прогонва	го	и	го	подменя	с	песента	на	народното	страдание,	
което	ражда	съпричастността	и	е	първата	стъпка	към	сладкогласието	
на	свободата	(лична	и	народна):
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Ти имаш глас чуден — млада си, 
но чуйш ли как пее гората?
Чуйш ли как плачат сиромаси?
За тоз глас ми копней душата,
......................................................
Запей и ти песен такава,
.....................................................
Запей, или млъкни, махни се!
Средищният	лирически	персонаж	на	одата	„Левски“	също	като	кни-

жовниците	будители	„Паисий“	и	„Братя	Миладинови“	разчита	на	словото	
като	непобедимо	оръжие,	но	развива	този	аспект	на	индивидуалния	подвиг,	
допълвайки	го	с	нови	значения	и	смисъл:

Левски	се	отказва	от	многословието	и	витиеватостта.	Предпочита	
лаконичността	и	разбираемостта:	„думите	му	бяха	прости	и	кратки“.	По	
този	начин	умножава	многократно	въздействената	сила	и	дълбочината	
на	речта	си.	А	чрез	това	„ново	слово“	променя	хората	от	роби	в	лично-
сти.	Колко	много	казаното	напомня	желанието	на	лирическия	персонаж	
от	„Прогласа“	на	Константин	Философ	да	каже,	„голям	ум	в	малка	реч“.	

Лаконичността	 и	 разбираемостта	правят	 словото	 на	 апостола	
„сладко“,	„тайно“	и	„опасно“.	Сладко,	защото	говори	за	свободата	като	за	
опияняващ	празник,	алтернатива	на	горчивото	робство,	визуализира	я	
и	посочва	пътя	към	нея:	„Говореше	често	за	бунт,	за	борба,/	кат	за	една	
ближна	обща	веселба“.	Тайно,	защото	посвещава	страдащите,	вдъхва	им	
„упованье	и	надежди	сладки“,	изпитва	ги	„кой	е	сърцат,	сиреч	честен“,	
посвещава	ги	„във	подвига	свят“.	Опасно,	защото	практическата	цена,	
която	трябва	да	се	заплати	за	него	е	висока	и	носи	привкуса	на	окови,	кръв,	
тъмница,	смърт,	отрова:	„Смъртта	бе	за	него	приятел	и	брат,/	зашил	
беше	тайно	в	ръкава	си	яд...“	Словото	на	апостола	се	противопоставя	на	
съществуващия	официален	 социален	канон,	то	 е	 безстрашна	плесница	
на	робството	и	страха,	победа	над	„мъки	ужасни“	и	отключва	индивиду-
алния	подвиг.	Словесните	маркери	„сладко“, „тайно“, „опасно“	определят	
същностната	дълбинна	триипостасност	на	неговото	сладкогласие,	чиято	
въздействаща	смислова	същност	се	свързва	и	с	фонетичната	семанти-
ка	на	тези	думи.	Първите	две	оформят	вокалната	мрежа	А	—	О,	която	
смислово	можем	да	разчетем	така:	развързващото	 (освобождаващото)	
красноречие	на	личностната	и	народната	идентификация	се	сливат	и	
събират	в	общото	сладкогласие	на	свободата.	Освен	това	в	началото	на	
тези	две	думи	стоят	беззвучните	съгласни	„с“	и	„т“.	В	тази	последова-
телност	наподобяват	шепот	или	предупреждение	за	тишина.

Третият	словесен	маркер	„опасно“	оформя	мрежата	от	устойчиви	
тонове О	—	А	—	О,	чийто	смисъл	може	да	изведем	така:	единението	на	
даващата	свобода	личностна	и	народна	идентификация	определя	слад-
когласото	единение	на	индивидуален	и	национален	словесен	лад.

От	своя	страна	сладкото,	тайно	и	опасно	слово	е	преосмислено	като	
сакрално:	„Душата	си	цяла	лейше	в	едно	слово“.	Този	стих	е	перифраза	на	
евангелските	думи	на	св.	Йоан,	че	Словото	е	началото	на	всички	начала,	за-
щото	е	Бог,	и	мотивира	и	аргументира	поведението	на	хората:	„селяните	
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прости	светец	го	зовяха“.	И	действително	божественото	сладкогласие	на	
Левски	сакрализира	най-напред	носителя	си,	а	след	това	слушателите	си.	
Средищният	персонаж	на	одата	като	Бог	създава	опасният	и	красив	свят	
на	свободата	чрез	своето	сладкогласие	и	посвещава	обикновените,	нищи-
те	в	него,	издигайки	ги	до	герои	и	светци.	Словото,	както	в	библейското	
сътворение,	е	най-мощната	творяща	сила,	която	просто	и	ясно	показва	
посоката	и	осъществява	съзиданието.	По	този	начин	Вазов	доказва,	че	
българската	история,	националния	подвиг	и	свободата,	както	и	тяхното	
сладкогласие	не	е	само	дело	на	отделни	личности	и	титани	на	мисълта	
и	делото,	а	на	колективното	величие.	В	„Кочо.	Защитата	на	Перущица“	
масовият	героизъм	провокира	израстването	на	обикновения	човек	до	герой.	
В	случая	подвигът	на	„простият	чизмар“	е	плод	на	героизма	на	перущен-
ци	и	негова	конкретизация	и	индивидуализация.	Кинематографизмът	на	
семейната	драма	е	много	по-въздействащ	и	провокиращ	от	необятната	
батална	сцена	на	самоубийствата.	И	след	като	е	послужил	за	кулмина-
ционно	 онагледяване	на	масовата	лудост,	 едноличният	подвиг	 отново	
отстъпва	място	на	общата	картина.	Това	преливане	на	индивидуално	и	
колективно	маркира	замисъла	на	поета,	че	двата	профила	на	подвига	не	
бива	да	се	противопоставят,	а	да	се	разглеждат	като	взаимозависими,	
действащи	едновременно	и	взаимнообогатяващи	се.	Страшното	в	„Епопея	
на	забравените“,	пречупено	през	събирателния	фокус	на	индивидуалния	и	
колективния	героизъм,	вербално	и	визуално	е	представено	като	сладко	и	
прекрасно.	Разпятието	(бесилото)	се	превръща	в	символ	на	вярата	—	„към	
безсмъртието	най-прекият	път“	(„Левски“),	жертвеният	агнец	придоби-
ва	визията	и	въздействената	сила	на	икона	пазител:	„млада	хубавица	на	
гърди	с	детенце	със	златна	косица“	(„Кочо“).	Каква	изящна	слънчева	икона	
на	божията	майка!	Иконографичността	на	изображението	е	аспект	от	
индивидуалния	и	националния	подвиг	и	съответстващото	му	сладкогласие	
на	свободата,	прославящо	и	сакрализиращо	националната	воля	и	нацио-
налния	словесен	лад.	Затова	и	на	„Епопея	на	забравените“	трябва	да	се	
гледа	като	на	нов	и	дивен	словесен	храм	—	въздигащ,	посвещаващ,	осво-
бождаващ	и	възпяващ.	В	него	светците,	знайни	и	незнайни,	са	обединени	
от	съзнанието,	че	са	българи,	застъпници	и	пазители	на	достойнството,	
вярата,	любовта,	надеждата	и	свободата.	
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Памет

Атанас Тончев

СЛАВЕ ЕЗЕРОВ —  
ЕДИН  
НИЗВЕРГНАТ  
И ЗАБРАВЕН  
ПИСАТЕЛ

Тия	дни,	като	се	ровех	в	архива	си,	открих	отдавнашен	мой	ръкопис,	
който	ми	припомни	един	много	интересен	случай.

В	 1954	 г.	 отговарях	 във	 вестник	 „Труд“	 за	 сектор	 „Художествена	
самодейност“.	Тогава	в	обществените	организации	и	големите	предпри-
ятия	бяха	сформирани	певчески,	музикално-инструментални,	танцови,	
театрални	и	други	самодейни	състави,	които	разнообразяваха	духовния	
живот	на	трудещите	се	и	помагаха	за	културно-естетическото	им	въз-
питание.	Най-големи	успехи	в	тази	насока	имаше	Държавната	печатни-
ца	в	София.	Затова	отидох	там	да	направя	репортаж	за	вестника.	От	
профкомитета	ме	насочиха	към	началника	на	словослагателския	отдел	
Славе	Битраков,	който	ръководел	и	тази	дейност.

Посрещна	ме	един	приветлив,	средновисок	човек	с	черни	очи	и	късо	
подстригана	коса,	който	ме	въведе	в	многообразната	атмосфера	на	са-
модейните	състави,	без	да	спомене	себе	си	и	заслугите	си	за	постижени-
ята	им.	Затова	пък	после	председателят	на	профкомитета	каза	много	
ласкави	думи	за	него	и	го	нарече	„моторът	на	културно-масовата	работа	
в	печатницата“.	Накрая	ме	попита	загадъчно:

—	А	разбрахте	ли	кой	е	той	всъщност?
—	Ами	Славе	Битраков,	нали	така	се	казва?	—	отвърнах.
—	Това	е	рожденото	му	име,	но	е	по-известен	като	Славе	Езеров...
—	Писателят	на	любовните	романи?	—	прекъснах	го	нетърпеливо.
—	Същият.
Този	отговор	ме	изненада	като	гръм	от	ясно	небе.	Още	като	ученик	в	

гимназията	бях	чел	повечето	му	книги	—	„Аз	искам“,	„Веселите	момичета“,	
„Човешки	страсти“,	„Опиянение“,	„Модерно	общество“,	„Хора	без	морал“,	
„Никога	любов“,	„В	низините“,	„Дневникът	на	една	девойка“,	„Любов	и	загад-
ки“,	„Любов	край	синьото	езеро“,	„Позор“,	„Младост“,	„Жестока	съдба“...	И	
не	само	аз	—	всичките	ми	съученици	и	голяма	част	от	младите	и	средните	
поколения	на	читателите	чакаха	с	нетърпение	появата	на	всеки	от	ро-
маните	му,	които	се	разграбваха	от	книжарниците	за	няколко	дни,	макар,	
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че	се	издаваха	в	големи	тиражи.	Помня	даже	една	анкета,	която	тогава	го	
обяви	за	най-четеният	български	автор.	Освен	увлекателното	съдържание	
на	книгите	му,	това	си	имаше	и	друго	обяснение.	Те	излизаха	в	навечерие-
то	и	през	първите	години	на	Втората	световна	война	—	едно	напрегнато	
време	със	съдбовни	проблеми	и	непредвидимо	бъдеще,	които	тежаха	като	
Дамоклев	меч	над	главите	ни.	А	Славе	Езеров	не	ни	занимаваше	с	тези	
проблеми,	не	се	бъркаше	в	голямата	политика	на	държавата	и	в	общест-
вените	катаклизми,	а	ни	поднасяше	любопитно	и	прочувствено	четиво	с	
интимните	преживявания,	вълнуващи	душата	и	сърцето	на	всеки	човек.	
Литературната	критика	обаче	отминаваше	творбите	му	тихомълком,	
а	пуританите	в	писателския	съюз	ги	считаха	за	еротични	произведения,	
които	развращавали	читателите,	някои	дори	ги	нарекоха	порнографски,	
което	не	беше	вярно.	Това	мое	(и	не	само	мое)	мнение	се	потвърждаваше	
и	от	факта,	че	някои	от	романите	му,	като	„Любов	край	синьото	езеро“	
например,	се	печатаха	с	препоръка	от	Министерството	на	просветата	
и	се	разпространяваха	като	приложение	на	списание	„Родители	и	деца“.	
Внушенията,	че	Слави	Езеров	е	еротичен	и	порнографски	писател	обаче	
продължаваха,	а	след	държавната	промяна	в	1944	г.	се	разпространиха	още	
повече.	И	макар	че	нито	един	от	романите	му	не	беше	включен	в	„черния	
списък“	на	вредните	според	тогавашната	власт	книги,	те	престанаха	да	
се	издават,	а	издадените	бяха	иззети	от	библиотеките.	Обвинението	вече	
беше	на	политическа	основа	—	че	това	е	булевардна	литература,	чиито	
персонажи	не	са	сред	героите	на	социалистическия	труд	и	не	помагали	за	
възпитанието	на	хората	в	комунистическия	идеал.	Поради	това	творбите	
на	Езеров	изчезнаха	от	полезрението	на	културната	ни	общественост.

Ето	защо	споменаването	на	името	му	много	ме	изненада.
—	Как	е	попаднал	в	печатницата?	—	полюбопитствах	пак.
—	Ами	той	през	целия	си	живот	е	бил	печатар,	а	от	години	е	и	начал-

ник	на	словослагателите	—	отговори	профсъюзният	деец.	—	Като	почна	
да	пише	и	издава	книгите	си	с	толкова	любовни	истории,	ние	много	се	
учудихме.	Защото	Славе	е	сериозен	и	изключително	скромен	човек,	акти-
вен	член	на	партията	още	от	младини.	И	си	мислехме,	че	или	изповядва	в	
романите	тайните	си,	но	неосъществени	интимни	мераци,	или	е	заради	
хонорарите,	които	му	носеха	те.	

—	А	как	възприемахте	критиките	срещу	неговите	книги?
—	Е,	имаше	и	хора,	които	се	поддадоха	на	внушенията	срещу	него	и	

дори	някои	наши	активисти	предложиха	да	бъде	изключен	от	БКП.	Но	
тогава	лично	председателят	на	Министерския	съвет	Вълко	Червенков	
се	намеси	в	негова	защита	и	разпореди:

„Не	го	закачайте!	Той	е	верен	наш	другар	и	добър	писател.“
С	това	всичко	приключи	и	ние	му	поверихме	ръководството	на	цялата	

културно-масова	работа	в	печатницата.
Повече	не	го	слушах	и	отново	се	върнах	при	Славе	Битраков.
—	Защо	не	ми	казахте,	че	вие	сте	писателят	Езеров?	—	възкликнах	

когато	седнах	срещу	него.
—	Ами	защото	не	сте	ме	попитали	и	защото	целта	на	вашето	посе-

щение	тук	определи	и	темата	на	разговора	ни	—	отговори	той.
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Сведох	поглед,	смутен	от	нелепия	си	възклик,	и	побързах	да	му	кажа,	
че	съм	чел	с	голям	интерес	много	от	неговите	романи,	което	видимо	го	
зарадва.	После	и	преминах	към	следващите	си	въпроси:

—	Как	станахте	от	печатар	писател?
Славе	Езеров	се	замисли	миг-два	и	каза	бавно:
—	Писател	не	се	става	току	тъй,	а	при	мен	този	процес	си	има	и	пре-

дистория.	Аз	съм	роден	в	Македония	в	духовно	извисено	семейство.	Баща	
ми	Александър	Битраков	беше	просветен	деец	и	гимназиален	учител.	Той	
почина	рано,	в	1907-а	г.,	но	навярно	съм	наследил	някои	от	гените	му.	А	
след	Първата	световна	война,	когато	сръбската	власт	подложи	на	жесток	
терор	българското	население	в	Македония,	майка	ми	с	четирите	си	деца	
потърси	убежище	в	София.	Тук	аз,	вече	възмъжаващ	юноша,	попаднах	в	една	
културна	среда,	в	която	много	се	говореше	за	литература	и	тя	стана	моя	
мечта.	Но	понеже	нямах	пари	за	следване,	станах	печатар.	Изборът	ми	не	
бе	случаен.	В	онова	време	печатарството	беше	най-престижната	и	инте-
лигентна	професия,	защото	всички	вестници,	списания	и	книги	се	набираха	
буква	по	буква	на	ръка	и	печатарите	бяха	първите	им	читатели,	което	
всеки	ден	обогатяваше	културата	им.	А	общуването	им	с	творците	на	
словото	повишаваше	самочувствието	им.	Ето	защо	още	тогава	почнах	да	
пиша	—	отначало	стихове,	после	и	хумористични	разкази,	понеже	хуморът	
ми	се	отдаваше.	Скоро	излязоха	и	първите	ми	книги:	„Щастливи	години“,	
„Смехът	на	дявола“	и	„Чиновнически	рай“.	Така	започна	писателството	ми.

—	А	кога	се	пристрастихте	към	любовните	романи?
—	Когато	постъпих	в	казармата,	за	да	изпълня	военния	си	дълг.	Знаете,	

че	животът	там	е	много	суров	и	войникът	е	лишен	дори	от	мимолетните	
женски	ласки,	камо	ли	от	по-голяма	интимна	близост.	Тогава	бях	23-го-
дишен	—	як,	нормален	мъж,	при	това	и	твърде	емоционален,	жадуващ	за	
обич.	А	Максим	Горки	е	казал:

„Славата, богатството, суетата — всичко е мъртво. Само любовта 
на жената е жива. Няма ли мъжът такава любов, беден е той и жалки 
са дните му.“

Същевременно	четях	много	и	знаех,	че	любовта	невинаги	окриля	мъжа,	
а	понякога	го	прави	и	нещастен,	ако	е	несподелена	или	егоцентрична.	Към	
такива	мисли	ме	наведе	и	мой	сънаборник,	който	ми	сподели	един	драма-
тичен	епизод	от	живота	си	преди	казармата.	Неговата	хазайка	—	една	
морално	разпусната	и	похотлива	жена,	към	която	не	изпитвал	никакви	
чувства,	не	се	спирала	пред	нищо,	за	да	предизвика	мъжката	му	страст	и	
да	го	прелъсти.	Тя	умело	демонстрирала	пищната	си	плът	и	той	не	можел	
да	£	устои,	въпреки	волята	си,	за	което	после	съжалявал.	Този	разказ	ме	
заинтригува	и	подтикна	да	напиша	роман	въз	основа	на	него.	Междувре-
менно	узнах	за	някаква	свада	между	две	враждуващи	македонски	групи	
(тогава	имаше	такива),	при	която	бил	убит	един	мъж	и	групите	се	раз-
бягали,	а	над	убития	останала	да	ридае,	молейки	за	помощ,	нещастната	
му	дъщеря.	И	аз	включих	в	сюжета	си	тази	жена	като	втора	героиня,	а	
после	прибавих	и	трета,	за	да	стане	любовната	история	по-интересна.	
Така	се	роди	първият	ми	роман	„Аз	искам“,	който	накрая	се	превърна	в	
жестока	драма	и	претърпя	4	издания.



  Атанас Тончев  143

—	Как	се	разви	писателският	ви	път	по-нататък?
—	Ами	както	при	пиячите:	без	едно	може,	но	с	едно	—	не.	Работата	

ми	над	първия	роман	възбуди	творческя	дух	у	мен	и	породи	много	идеи	за	
бъдещи	книги.	За	осъществяването	им	обаче	беше	нужно	да	мине	време,	
да	ги	осмисля	и	да	намеря	подходящ	издател.	На	такъв	случих	чак	в	1938-а	
година.	Тогава	Димитър	Гологанов	взе	присърце	творбите	ми	и	за	половин	
десетилетие	отпечата	15	мои	романа,	някои	от	които	излязоха	в	2,	3	и	4	
издания,	а	„Любов	край	синьото	езеро“достигна	рекордното	шесто	издание.

—	Как	се	посрещнаха	те	в	културната	ни	общественост?
—	Ами	читателите	ги	харесваха	и	купуваха,	а	критиците	гледаха	към	

мен	и	творчеството	ми	с	пренебрежение.
—	Някои	са	ви	смятали	за	еротичен	и	дори	порнографски	писател.
—	Да,	имаше	и	такива.
—	Мислите	ли,	че	са	прави	в	преценките	си?
—	Порнография	в	нито	една	от	книгите	ми	няма!	А	еротика	—	донякъ-

де.	Впрочем	още	не	е	съвсем	ясно	какво	точно	се	разбира	под	това	твърде	
разтегливо	понятие..

—	Вие	самият	как	преценявате	книгите	си?
—	Всички	ги	наричат	най-общо	любовни.	Но	това	е	твърде	ограничено	

обобщение,	макар	че	любовта	е	основната	червена	нишка	в	произведенията	
ми,	която	се	стремя	да	разнищя	и	опиша	във	всичките	£	разновидности	и	
нюанси.	Моята	литературна	територия	обаче,	е	не	само	в	интимните,	
а	и	в	цялостните	духовни	и	нравствени	взаимоотношения	между	отдел-
ните	люде,	в	семейството	и	в	обществото.	Аз	се	стремя	да	внуша	повече	
човечност	и	морал	в	героите	си	и	търся	философския	„камък“,	с	който	да	
се	осъществи	това.

—	А	защо	спряхте	да	пишете?
—	Имате	придвид	в	жанра	„романи“?
—	Да.
—	Ами	защото	властниците	забраниха	издаването	на	книгите	ми.	

Какъв	смисъл	има	да	ги	пиша	и	да	седят	в	чекмеджето	ми?
—	Как	тогава	да	си	обясним	защитата	ви	от	Вълко	Червенко,	когато	

е	постъпило	предложение	за	изключването	ви	от	партията?
—	Ние	с	Вълко	се	знаем	още	от	1925-а	година.	След	атентата	в	църк-

вата	„Света	Неделя“	и	той	получи	задочно	смъртна	присъда,	а	докато	си	
уреди	емигрирането	в	Съветския	съюз,	аз	го	укривах	у	дома.	Радвам	се,	че	
не	е	забравил	този	период,	но	не	мисля,	че	ме	е	защитил	за	това.	Вълко	е	
интелигентен	човек	и	за	разлика	от	другите,	ценеше	книгите	ми.	Както	
и	всяка	стойностна	книга.	Нали	той	защити	и	Димитър	Димов	от	кри-
тиката	за	романа	му	„Тютюн“?

—	С	какво	се	занимавате	сега,	освен	работата	ви	в	печатницата?
—	Ех,	продължавам	и	да	пописвам	тук-там	хумор	и	сатира.
Докато	разговаряхме	със	Славе	Езеров,	в	кабинета	му	бе	нахлул	сумрак,	

което	ми	подсказваше,	че	е	време	вече	да	си	ходя.	Сбогувахме	се	сърдечно	и	
се	отправих	към	редакцията,	за	да	опиша	многообразната	художествена	
самодейност	в	Държавната	печатница	и	ненадейната	ми	среща	с	писателя.

Репортажът	ми	бе	парафиран	от	завеждащия	отдела	Иван	Райков,	
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но	във	вестника	той	излезе	без	частта	за	Славе	Езеров	и	творчеството	
му.	Беше	я	съкратил	заместник	главният	редактор	Ангел	Георгиев.

***
	След	като	си	припомних	всичко	това	от	някогашния	ръкопис,	реших	

да	го	оглася,	като	добавя	и	каквото	считам	за	нужно	от	днешна	гледна	
точка.	Затова	потърсих	романите	на	Славе	Езеров	в	Градската	столична	
библиотека,	за	да	си	опресня	съдържанието	им.	Но	не	открих	никаква	следа	
от	тях	и	от	автора	им.	Нямаше	ги	и	в	картотеката	на	Националната	
библиотека	„Св.	св.	Кирил	и	Методий“.	Като	си	тръгвах	обаче,	една	от	
служителките	ми	предложи:

—	Хайде	да	ги	потърсим	в	служебния	каталог	№	208	ЕДРА	—	ЕК.
После	ме	заведе	в	един	затънтен	коридор	и	в	споменатия	номер	на	

картотеката	там	открихме	повечето	от	книгите,	които	търсех.	Значи	
в	този	национален	институт	прословутата	ни	демокрация	бе	стигнала	
само	до	служебния	каталог.	Браво!

Залегнах	в	читалнята	и	в	продължение	на	няколко	дни	изчетох	отно-
во	наличните	в	него	романи	на	Славе	Езеров.	Ала	в	нито	един	от	тях	не	
открих	порнографски	изрази	или	описания,	нецензурни	или	пошли	думи.	
Всичките	са	написани	с	чист	и	прецизен	български	език,	обогатяван	чес-
то	с	отдавна	забравени	словесни	бисери,	като	„нежели“,	„модър“	и	други.	
Всичко	е	написано	от	човек	с	голяма	ерудиция.	И	не	само	ерудиция.	Под	
булото	на	 любовта	 в	 романите	му	проличава	и	 неговата	нравствена	
позиция,	която	вярно	отмерва	положителното	и	отрицателното.	И	то	
много	деликатно.	Например	в	любовните	съприкосновения	между	героите	
и	героините	му	никога	не	навлиза	в	сексуални	подробности	и	не	назовава	
интимните	части	в	телата	им.	А	преди	да	стигнат	до	такива	моменти,	
те	изминават	дълъг	път	на	нежно	ухажване	и	затрогващи	откровения	с	
акцент	на	емоционалните	им	преживявания,	а	не	на	набезите	на	страст-
та.	Така	дори	сексуалният	процес	се	превръща	и	в	духовно	тържество.

Ала	това	не	бе	видяно	от	късогледите	ни	духовни	ценители.	Те	не	
отстояват	верните	позиции	на	морала	и	днес,	когато	в	обществото	и	
литературата	ни	се	ширят	безнравствието	и	истинската	порнография.	
Още	не	е	заглъхнало	ехото	сред	читателите	от	вулгарната	книга	на	Ка-
лина	Паскалева	„Дневникът	на	една	курва“,	която	заля	целия	книжен	пазар	
у	нас	през	2016	година	и	потресе	общественото	мнение.	Защото	в	нея	се	
разкриват	до	голо	едни	от	най-гадните	истории	в	падението	и	поквара-
та	дори	на	елементарните	човешки	и	граждански	порядки,	затънали	в	
тинята	на	блатото,	наречено	кощунствено	„демократичен	преход“.	Но	
срещу	тази	скверна	книга	и	авторката	£	не	се	чу	нито	един	протестен	
глас,	нито	едно	осъдително	изречение.	А	още	по-пресен	пример	за	това	
е	широко	разпространеният	роман	на	телевизионната	водеща	Венета	
Райкова	„Триумфът	на	кучките“	—	една	отвратителна	книга,	съдържаща	
клюкарските	и	сексуални	перипетии	на	три	телевизионни	„звезди“,	заради	
чиито	перверзни	прояви	авторката	ги	нарича	кучки.	Дори	самата	Венета	
Райкова	се	определя	като	кучка	и	счита	това	название	за	комплимент.	
Романът	е	пълен	с	цинични	думи	и	вулгарни	изрази,	порнографски	описания	
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и	нецензурни	ситуации,	но	и	срещу	него	никой	публично	не	протестира.	
Напротив	—	авторката	се	превъзнася	по	медиите,	а	сътворението	£	се	
счита	едва	ли	не	за	бестселър	и	се	правят	нови	допечатки	от	него.

Всичко	това	ни	дава	основание	да	запитаме:	къде	е	истинската	лите-
ратурна	критика	и	какви	са	критериите	при	оценката	на	произведения	
от	посочения	род?

Славе	Езеров	не	само	никъде	няма	такива	извращения	в	езика	и	описа-
нията	си,	но	е	и	тънък	психолог.	Той	умело	преплита	във	фабулата	на	всеки	
свой	роман	логичната	обусловеност	и	причините,	които	са	породили	всеки	
интимен	конфликт	между	героите	и	героините	му	и	убедително	разкрива	
разликата	между	истинските	любовни	чувства	и	плътските	увлечения.

В	неговите	романи,	както	и	сам	авторът	им	сподели	в	разговора	ни,	
любовта	наистина	не	е	единственият	ракурс	в	сюжетите	им.	Голяма	
част	от	тях	са	посветени	на	възпитанието	и	нравтвените	проблеми	
между	хората,	в	семейсттвото	и	обществото,	което	ги	превръща	и	в	
социална	литература.	Същевременно	той	изобличава	в	редица	случаи	и	
с	 ярки	примери	фалшивия	морал,	 разпространен	 в	някои	 среди	и	 хора,	
както	и	закостенелите,	отдавна	изживени	консервативни	нвароучения.	
Например	в	основата	на	романа	„Позор“	е	едно	патриархално	семейство,	
в	което	родителите	възпитават	невръстната	си	дъщеря	в	пуритански	
дух	—	забраняват	£	да	чете	любовни	и	неморални	според	тях	книги,	да	
гледа	криминални	филми,	да	посещава	художествени	изложби,	в	които	се	
показват	картини	с	голи	тела,	да	не	ходи	по	сбирки,	където	има	момчета	
и	т.н.	Така	момичето	израства	като	„в	саксия“,	неподготвено	за	реалния	
живот.	А	в	следващите	си	книги	„Хора	без	морал“	и	„Човекът	с	тъмното	
минало“	—	продължения	на	„Позор“,	авторът	показва	с	голям	драматизъм	
как	наивната	девойка	бързо	попада	в	„капаните“	на	разни	мошеници	и	
проваля	живота	си.	Трилогията,	освен	увлекателно	четиво,	е	и	като	свое-
образен	учебник	за	родителите	как	да	възпитават	децата	си,	за	да	могат	
да	се	справят	с	превратностите	на	живота	като	пораснат.

Славе	Езеров	е	патриот	и	родолюбец.	Затова	в	ред	свои	творби	пише	
със	затрогваща	носталгия	за	родния	си	край.	С	впечатляваща	художестве-
ност	пресъздава	великолепните	картини	на	Охрид	и	Охридското	езеро,	
което	нарича	„огледало	на	небето“.	Неслучайно	е	взел	и	псевдонима	си	от	
него.	Най-силно	обаче	патриотизмът	му	е	изявен	в	романа	му	„Пробужда-
не“,	в	който	отразява	борбата	на	бунтовническото	движение	в	Македония	
за	освобождението	£	от	гръцкия	деспотизъм	и	турското	робство.	И	в	
този	вълнуващ	роман	има	много	любов,	но	тя	е	преди	всичко	към	народа	
и	родината.	Неведнъж	той	припомня	с	потресаващ	драматизъм	и	съби-
тията	след	Първата	световна	война,	когато	хиляди	хора	са	прокудени	
от	родните	им	места	в	Македония	и	са	потърсили	убежище	в	България.

Накрая	искам	да	завърша	с	кратко	резюме	от	разговора	ми	и	с	внука	
на	писателя	Светослав	Битраков,	когото	издирих	наскоро.

—	С	какво	сте	запомнил	Славе	Езеров?	—	беше	първият	ми	въпрос.
—	Дядо	ми,	чието	рождено	име	нося,	беше	благороден	и	интелигентен.	

Неговото	творчесво	е	посветено	на	обикновения	човек	и	най-деликатните	
преживявания	в	душата	и	сърцето	му	—	отговори	той.
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—	Вие	сте	чел	книгите	му.	Считате	ли,	че	има	в	тях	поводи	за	упреци	
в	неморални	залитания?

—	Категорично	не!	Дядо	ми	беше	уравновесен	човек	и	 знаеше	какво	
може	да	се	каже	или	напише	публично	и	какво	не.	Беше	човек	с	мярка	във	
всичко	—	и	в	живота,	и	в	творчеството	си.

—	А	какво	е	дало	основание	на	критикуващите	го	за	тези	нападки?
—	Всичко	започнало	от	романа	му	„Аз	искам“.	Издателят	сложил	на	

първата	корица	картина	с	гола	до	кръста	жена,	за	да	привлече	повече	
читатели.	Дядо	 възразил	категорично	 срещу	нея,	но	издателят	я	 от-
печатал,	въпреки	несъгласието	му.	Та,	съдейки	по	тази	картина,	някои	
обявили	книгата	за	порнографска.	И	мълвата	тръгнала.

—	След	полическата	промяна	през	 1989	 г.	 има	ли	някакви	опити	за	
издаване	на	романите	на	Славе	Езеров?

—	Да,	даже	имахме	договор	с	издателство	„Сибия“,	но	после	то	се	отка-
за.	Като	разбрахме,	че	няма	да	се	заеме	с	тази	работа,	ние	в	семейството	
събрахме	колкото	можахме	пари	и	миналата	година	издадохме	по	метода	
на	„Самиздат“	в	ограничен	тираж	два	романа:	„Любов	край	синьото	езеро“	
и	„Опиянение“.	Но	понеже	няма	кой	да	ги	разпространява,	ги	даряваме	на	
почитатели	на	Славе	Езеров.

—	Знаете	ли	с	какво	се	занимаваше	дядо	ви	извън	печатницата?
—	Да,	сътрудничеше	на	разни	вестници	и	списания	предимно	с	хумо-

ристични	произведения,	а	през	последните	си	години	беше	и	председател	
на	софийското	читалище	„Цанко	Церковски“.

—	Как	си	отиде	от	този	свят?
—	Много	огорчен	от	нелоялните	оценки	на	творчетвото	му,	обруган	и	

низвергнат,	забравен.	Опора	в	тия	години	му	бяха	само	малкото	останали	
верни	приятели	и	сплотеното	ни	семейство	около	него.

Зäðàâêà Лèсèéсêà • Лèöà
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Хоризонти

Станко Нацев

ДВЕ ЛИРИЧНИ ДИХАНИЯ

„Любовта е най-божественото явление на света“ — казва Томас 
Ман. На това божествено явление са обрекли част от творчеството 
си Херман Хесе (1877—1962) и Готфрид Кьолвел (1889—1958).

Съвременниците на Херман Хесе го описват като тих и вглъбен 
човек, обрекъл се на общуването с книгите. Поддържал е близки приятел-
ства с Ромен Ролан, Т. С. Елиът и Томас Ман. Заклеймява кървавото 
безсмислие на Първата световна война. С цялостното си творчество 
засвидетелствува вярата си във възраждането на хуманитарната 
цивилизация, в идеята за възможността на човешката личност да 
постигне хармония със себе си. През 1946 г. е удостоен с Нобеловата 
награда за литература.

Готфрид Кьолвел е немски лирик, драматург и разказвач. Литера-
турните критици го числят към групата на късните експресионисти. 
Бил е участник в литературния кръг на Херман Хесе.

Херман Хесе

ЛЮБОВНА ПЕÑЕН

Аç сúì еëеíúò, òè сè сúðíàòà,
ïòè÷êà сè òè, àç сúì äúðâîòî,
сëúíöе сè òè, àç сúì сíеãúò,
òè сè äеíяò, àç сúì íîщòà.

Оò ìîèòе сïящè óсòíè
èçëèòà çëàòíà ïòè÷êà êúì òеá,
сâеòúë е íеéíèяò ãëàс,
êðèëàòà £ сà ïúсòðè,
òя ïее çà ëþáîâ,
òàçè ïесеí е ïîäàðúê îò ìеí.
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Готфрид Кьолвел

ОБЛАЦИ

Оáëàöè, âçеìеòе
ìîяòà ëþáîâ,
ïðеíесеòе я îòâúä äеâеò сеëà;
òежêà е òя, ще âè èçìú÷è —
áúäеòе äîáðè, âçеìеòе я с âàс!

Кîãàòî êðèëеòе âè се óìîðяò,
сíèжеòе се êúì íяêîя êúщóðêà
è íе се âðúщàéòе îáðàòíî,
äîêàòî äðóãà ëþáîâ
íе ïîëеãíе âúðõó áеëèòе âàшè êðèëе.

И âíèìàâàéòе òàçè íежíà
ëþáîâ íà ìîя жèâîò äà íе се óäàðè
â äúðâеòà, êúщè, êàìúíè
è áîëêà äà íе я сïîëеòè. Аç âè ÷àêàì!

Превод от немски: Станко Нацев

Зäðàâêà Лèсèéсêà • 
Аç è òè
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Критически отзиви

Драгомир Шопов

С ОБИЧ КЪМ ЗЕМЯТА  
И ХОРАТА 
За  новата книга на Петър Доневски

Нека	ви	призная,	че	аз	съм	първият,	който	откри	преди	доста	години	
белетристичния	дар	на	Петър	Доневски.	Познавахме	се	твърде	добре	—	аз	
бях	председател	на	БЗНС	„Ал.	Стамболийски“,	а	Петър	—	един	от	най-ува-
жаваните	членове	на	нашия	Управителен	съвет.	Активен	общественик	
с	 богат	професионален	път	като	 селскостопански	 специалист,	тясно	
свързан	с	живота	на	българското	село,	с	тревогите,	мъките	и	надеждите	
на	селските	хора,	които	в	негово	лице	имаха	не	само	добър	приятел,	но	
и	ценен	съветник.	Петър	бе	работил	като	зоотехник,	като	председател	
на	ТКЗС	и	на	АПК,	като	контрольор	в	Министерството	на	земеделието,	
като	заместник	кмет	на	община	Бяла	Слатина...	Всичко	това	знаех,	но	
разбрах	и	другото,	за	което	ще	говоря	тази	вечер.	Един	път,	бях	на	наше	
земеделско	събрание	в	Бяла	Слатина	и	Петър	ме	помоли	да	видя	някои	
негови	материали,	така	се	изрази	—	материали.	Взех	ги	и	ги	прочетох.	
Това	не	бяха	какви	да	са	материали,	а	готови	разкази.	Казах	му	мнението	
си	за	тях,	дълго	разговаряхме	за	трудния	път	на	твореца	и	убедително	
го	приканих	да	продължава	да	пише.	Недълго	след	този	разговор	се	появи	
първата	му	книга	„Тихи	вечери	край	Скът“,	излязла	през	2000-та	година.	
Оттогава	досега	Петър	издаде	осем	книги,	които	все	по-отчетливо	очер-
тават	облика	на	един	даровит	писател,	на	честен	и	скромен	труженик,	
който	възкресява	духа	на	неотдавнашно	българско	време,	което	не	може	и	
не	бива	да	се	забравя,	защото	е	времето	на	една	друга,	истинска	България.	
Тогава	писах:	„Разказите	на	Петър	Доневски	са	достоверно	свидетелство	
за	времето,	което	сме	преживели.	Още	по-точно	казано,	те	са	една	до-
бросъвестна	кардиограма	на	трудния,	но	благодатен	път,	извървян	от	
българите.	Петър	е	целият	в	преживяното,	в	промисленото,	в	усетеното.	
В	неговите	разкази	живее	българската	земя,	красивата	природа,	живеят	
изгревите	и	залезите,	живеят	пълнокръвно	сътворените	герои	—	творци	
и	съзидатели“.	Тези	думи	напълно	се	отнасят	и	за	най-новата	книга	на	
автора	„Духът	на	родния	край“.	

За	мен	е	особено	интересно	да	си	отговоря	на	въпроса	как	в	толкова	
вече	книги,	излезли	изпод	перото	на	Петър,	посветени	на	една	основна	
тема,	той	намира	все	още	какво	да	открие,	с	какво	да	обогати	своя	разказ,	
какво	ново	да	измъкне	от	богатата	ракла	на	преживяното,	на	незабраве-
ното.	Явно,	всички	фибри	на	тялото	си	той	е	пропил	с	духа	на	доброто,	с	
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вятъра	и	пръстта	на	равнината,	с	изгревите	и	залезите,	с	носталгичните	
настроения,	впрочем	основни	в	тъканта	на	повествованието,	с	очите,	
думите	и	ръцете	на	хилядите	срещнати	по	пътищата	на	времето	мъже	
и	жени,	младежи,	старци	и	деца...	В	разказите	дими	черноземът	на	ниви-
те	край	река	Скът,	тук	наименованията	на	местностите	са	истински	
—	Герена,	Лъга,	Шарамполя...	Тук	за	Петър	е	особено	сладък	въздуха	на	
равнината.	„Газех	тревата	—	пише	той,	—		късах	класовете	от	избуялата		
овсига,	стъпвах	на	пръсти	леко,	за	да	не	мачкам	щурците,	които	лудо	се	
надсвирваха	в	краката	ми...“				

Петър	особено	добре	усеща	природата.	Той	рисува	картини	с	вдъх-
новението	на	художник,	влюбен	в	българското,	във	вечното.	Вижте	това	
художествено	изградено	словесно	платно:	„Отсреща,	зад	Драганчовските	
каваци,	проблясваше	слънцето,	оранжевите	лъчи	на	което	къпеха	кичес-
тите	върхари	на	голямата	селска	липа,	после	навлизаха	между	клоните	
на	старите	брястове,	за	да	затоплят	влажните	плочки		на	площада	пред	
общината.“	Тези	така	изразително	 сътворени	природни	платна	рязко	
контрастират	със	 случващото	 се	 в	България	през	последните	вече	 28	
години.	И	тук	е	голямата	болка,	голямата	мъка	на	Доневски.	Повсемест-
ната	разруха	става	причина	да	се	обиди	душата	му,	болка	да	пробожда	
сърцето	му.	Той,	селският	човек,	съвестният	стопанин	на	своите	думи,	
не	може	да	гледа	равнодушно	това,	което	го	огражда:	пусти	къщи,	пору-
тени	обори,	повредени	машини,	разбити	циментови	ясли	с	гниещ	силаж,	
от	който	иде	дъх	на	отрова...	Един	от	колоритните	герои	на	Петър	—	
Чико	от	едноименния	разказ,	не	може	да	се	помири	със	станалото	у	нас:	
„Всичко	е	разруха	—	проплаква	той.	—	Срам	ме	е	от	тази	грозотия,	която	
цари	по	стопанските	дворове.	Ликвидираха	всичко,	ограбиха,	отвлякоха...“		
Вникнал	дълбоко	в	психологическия	свят	на	своите	герои	Доневски,	един	
от	тези	препатили	и	страдащи	хора,	набляга	на	неща	добре	известни,	но,	
според	него,	нуждаещи	се	от	постоянно	повтаряне,	защото	ще	дойдат	
млади	хора,	отровени	от	телевизионните	предавания	и	от	удобната	за	
някои	недобросъвестна	преса,	които	млади	хора	трябва	да	знаят	всичко.	
За	да	не	бъдат	лъгани.	Да	знаят,	че	парите	развалят	човека,	че	българи-
нът	се	отчужди	от	земята,	че	преди	хората	живееха	задружно,	а	сега	се	
настървяват	едни	срещу	други,	че	е	пагубна	ролята	на	ликвидационните	
съвети,	че	държавата	е	лош	стопанин.	И	още	много.	Затова	плаче	с	гор-
чиви	сълзи	старецът	от	разказа	„Лудо	време“.	И	си	спомня	образите	на	
агрономи,	инженери,	зоотехници,	ветеринари	и	икономисти,	с	които	е	
работил	някога.	Все	добри,	работливи	и	почтени.	Къде	са	те	сега?	Може	
би	за	писателя	и	за	всички	честни	люде,	населили	разказите	му,	има	една	
утеха	—	споменът	за	миналото	време,	за	всичко	сторено	с	ум	и	сърце.	
Сравнителният	момент,	двата	полюса	—	минало	и	настояще	—	е	много	
интересен	и	поучителен.	Може	в	основата	на	този	момент	да	има	една	
селска	чешма,	каквато	днес	няма	кой	да	построи.	„Няма	ги	вече	старите	
чешми.	Няма	и	 старите	 герани“	 —	припомня	авторът.	В	 основата	на	
този	момент	като	як	темел	стои	богатото	някогашно	село	с	детските	
градини,	с	читалищата	и	самодейните	състави,	с	кооперативните	сто-
панства...	Тук	имат	своето	място	есенният	събор	край	Скът,	белосла-
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тинските	панаири...	В	основата	на	този	съпоставителен	момент	има	
един	уважаван	учител,	пред	когото	някога	се	сваляше	шапка	и	се	ставаше	
на	крака.	А	днес	ученици	бият	своите	учители...

Всичко	това	съществува	в	прозата	на	Петър	Доневски.	И	макар	че	
темата	в	творбите	му	да	 е	 главно	 съдбата	на	българското	село	и	на	
селските	хора,	вече	споменах,	той	е	натрупал	толкова	много	в	сърцето	
си,	че	винаги	намира	по	какъв	начин	да	прикове	вниманието	ни.	Героите	
му	са	живи,	пълнокръвни,	естествени.	Сякаш	Петър	е	отишъл	на	село	и	
сяда	на	сладка	разговорка	я	с	Вичо	Пежото,	я	с	бригадира	Бачо	Илия,	я	с	
хубавата	Лена,	която	някога	му	бе	подарила	лалета	и	му	бе	казала,	че	е	
нужен	на	хората...

Новата	книга	на	Петър	Доневски	е	побрала	още	много	—	статии,	от-
зиви	за	книги,	които	са	зарадвали	сърцето	му,	има	и	писма,	изпращани	до	
разни	хора	през	годините.	И	в	тези	страници	той	е	все	същият	откровен	
и	истински,	ангажиран	с	проблемите	на	днешното	наше	време.	Пише	за	
нароилите	се	плевели	в	българския	език,	за	врачанското	читалище	„Раз-
витие“,	за	Ньойския	договор,	за	Трети	март,	за	големия	демократ-репу-
бликанец	Александър	Стамболийски...	Предмет	на	авторовите	отзиви	са	
произведения	на	наши	писатели	от	различни	поколения	—	Ст.	Ц.	Даскалов,	
Кольо	Георгиев,	Велин	Георгиев,	Никола	Вапцаров,	Николай	Лилиев...

На	едно	място	Петър	цитира	древен	мъдрец,	който	е	казал:	„Лесно	
се	чете	това,	което	се	пише	трудно“.	Книгата	на	Доневски	се	чете	лесно,	
вероятно	е	написана	трудно.	Но	този	труд,	тази	трудност	е	дала	своите	
богати	словесни	плодове.

На	добър	час	на	книгата!			
        25. 10. 2017 г.
        гр. София 

Зäðàâêà Лèсèéсêà • 
Ñúçäàíèеòî



152 ÏËÀÌÚÊ

Продрум Димов

ПОУЧИТЕЛНА САГА  
ОТ ЕДНО ЖИТЕЙСКО БИТИЕ

Мисля,	че	подобен	извод	може	да	се	направи,	след	като	прехвърлим	и	
последната	страница	на	най-новото	издание	на	Людмила	Григорова	—	„Мал-
ка	семейна	сага“,	което	столична	издателска	къща	„Огледало“	предложи	
съвсем	наскоро	на	читателската	ни	общественост.

Името	на	тази	доста	популярна	вече	наша	авторка	се	появи	за	първи	
път	по	страниците	на	литературния	ни	печат	още	през	далечната	1960	
година,	когато	дебютира	с	плаха	и	непретенциозна	критическа	статия	
по	време	на	крехките	си	гимназиални	години	в	сп.	„Родна	реч“.	Радушият	
прием	на	първата	£	скромна	творческа	изява	окуражава	бъдещата	ни	
литературна	критичка	и	писателка.	И	през	1968	година,	вече	като	сту-
дентка	по	английска	филология	в	Алма	Матер	публикува	в	сп.	„Литера-
турна	мисъл“	една	сериозна	и	твърде	обхватна	рецензия,	посветена	на	
нашумялата	по	това	време	книга	на	Исак	Паси	—	„Философски	литературни	
етюди“.	Тази	впечатляваща	публикация,	подсказва	за	творческите	въз-
можности	на	авторката.	Неслучайно	тези	страници	са	обект	на	сериозно	
внимание	сред	значителна	част	от	представителите	на	литературната	
ни	и	философска	мисъл.

Така	постепенно	се	отприщва	бентът	на	неподозирана	творческа	
енергия,	за	да	се	озове	със	забележими	литературно-критически	матери-
али	и	по	страниците	на	сп.	„Септември“,	по-късно	на	„Пламък“,	„Театър“,	
„Литературен	вестник“,	а	също	така	и	на	някои	чуждестранни	издания.	
Плод	на	нейното	талантливо	перо	са	поредица	от	амбициозни,	някои	от	
които,	изключително	трудни,	научно-литературни	и	критически	изслед-
вания.	Сред	тях	водещо	място	заемат	продължителните	£	изследвания,	
свързани	с	европейските	литератури	и	англо-българските	литературни	
връзки,	драматургията	на	Оскар	Уайлд	в	контекста	на	българския	литера-
турен	процес,	човешкия	и	творчески	свят	на	Димитър	Димови	др.	издания.

Нейната	нова	книга	„Малка	семейна	сага“	се	различава	съществено	
от	всичките	£	досегашни	произведения	със	своя	мемоарно-документален	
характер.	В	случая	писателката	ни	пренася	чрез	своите	спомени	в	света	
на	своите	детски,	юношески,	младежки	преживелици	и	зрели	години	като	
човек	и	творец.

Разказът	£,	картинен	и	подчертано	емоционален,	ни	отвежда	в	ла-
биринта	на	романтичната	пъстрота	в	най-ранното	детство.	Неговите	
първи	стъпки	отекват	в	родното	място	на	баща	£,	Крум	Григоров,	с.	Га-
брешевци,	Кюстендилско	и	на	майка	£	—	с.	Богьовци,	Софийско.	И	потапяйки	
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ни	в	атмосферата	на	селския	живот,	предавайки	го	с	неговия	естествен	
колорит,	облечен	с	характерните	му	диалектно-езикови	и	битови	одежди,	
ни	запознава	и	с	нелекия	житейски	и	творчески	път	на	писателя	Крум	
Григоров.	Изпитал	върху	невръстните	си	момчешки	плещи	тежестта	на	
нескончаемите	селски	неволи	като	говадарче	и	овчарче	в	затънтеното	
кюстендилско	Краище,	той	успява	с	помощта	на	немалко	усилия	и	най-вече	
на	книгата	да	изплува	от	непрогледните	бездни	на	селската	бездуховност	
и	човешка	ограниченост.	Става	учител	и	под	влияние	на	Емануил	Попдими-
тров,	Вазов,	Елин	Пелин,	Йовков,	добива	кураж	да	застане	пред	белия	лист	
и	се	нарежда	след	време	сред	най-популярните	певци	на	българското	село.

Значителен	брой	страници	обаче	в	книгата	са	отделени	на	израства-
нето	на	бъдещата	литературна	критичка,	на	преживелиците	на	малкото	
момиче	в	с.	Богьовци	под	топлото	и	грижовно	крило	на	баба	£	Васа.	Тука	
вече	се	докосваме	до	вековната	безпросветност,	битова	и	духовна	изо-
станалост	на	този	шопски	край,	но	от	друга	страна,	ставаме	свидетели	
и	на	неговото	възраждане	по	време	на	дълбоките	социално-икономически	
промени	след	Девети	септември	1944	г.	в	страната	ни.

Авторката	 ни	 разкрива	 с	 подчертан	 реалистичен	 поглед	 както	
големите	трудности,	 които	 беше	 заставен	 да	 изстрада	 селският	ни	
труженик,	така	говори	и	с	нескрит	възторг	за	възмогването	народното	
ни	село	и	нахлуването	на	новия	социалистически	бит	у	нас.	Несгодите	
в	семейството	£,	което	се	установява	по-късно	да	живее	в	столицата	
ни,	 оживяват	на	фона	на	постоянно	изменящата	 се	 действителност,	
осигурила	на	всички	ни	един	по-спокоен	и	уверен	живот,	несмущаван	от	
съпътстващите	ни	 социално-икономически	 сътресения.	Налице	 е	 един	
обективен	поглед	в	социален	и	нрадствен	аспект.

Навлизайки	 обаче	постепенно	 в	 сърцевината	на	това	 своеобразно,	
но	атрактивно	мемоарно	повествование,	 започваме	 все	по-рядко	да	 се	
докосваме	до	 бивалиците	в	 семейството	£	да	 усещаме	все	по-осезаемо	
присътвието	на	авторката	по	неговите	страници.	Неусетно	изчезва	пред	
очите	малкото	градско	момиченце,	израсло	повече	при	грижливата	баба	и	
другарчетата	си	на	село,	заживяло	вече	с	атмосферата,	шума	и	ритъма	
на	големия	столичен	град.	Загърбва	мечтата	на	майка	си,	която	иска	да	
я	прави	пианистка	и	поглъща	съвета	на	баща	си,	който	я	насърчава	да	
чете	и	сродява	с	книгите.	Но	ми	се	струва,	че	решаваща	роля	при	избора	на	
своето	житейско	поприще	изиграва	запознаването	£	със	забележителния	
роман	на	Лев	Толстой	„Ана	Каренина“.	Този	шедьовър	на	руската	класиче-
ска	литература	разтърсва	дълбоко	емоционално	и	нравствено	младата	£	
душевност	и	я	препраща	окончателно	в	литературата.

Не	на	една	и	две	страници	тя	ни	връща	към	благотворното	въздейст-
вие	на	своя	баща,	Крум	Григоров,	за	ориентацията	си	към	литературно-
творческа	 дейност,	 като	я	приобщава	 към	художественото	 слово,	 но	
намира	за	особено	полезно	градивното	присъствие	в	нейния	студентски	
живот	на	преподаватели	като	Исак	Паси.	И	сега	благоговее	пред	този	
толкова	скромен	и	излючително	ерудиран	представител	на	съвременната	
българска	есеистика.	„Той	—	пише	тя	—	ни	поразяваше	не	само	с	великолеп-
ната	си	ерудиция,	но	и	с	уважението	си	към	нас	—	не	само	като	аудитория,	
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но	и	преди	всичко	като	личност.“	На	него	тя	дължи	постоянната	компе-
тентна	подкрепа.	Негова	е	и	решаващата	намеса	за	излизането	от	печат	
на	книгата	£	„Драма	на	парадокса.	Оскар	Уайлд	в	български	литературен	
контекс“	през	1993	година.	За	нея	Исак	Паси	си	остава	пример	на	блестящ	
естет,	есеист,	но	и	човек	с	разкрепостена	мисъл,	с	впечатляващо	свобо-
долюбие	и	артистичност	в	ония	все	още	сектантски	времена.

Неведнъж	ни	връща	и	към	вълненията	си	от	първите	творчески	спо-
луки.	Прави	ни	съпричастни	и	на	щастливите	мигове,	които	изживява	
през	1983	година,	когато	се	публикува	в	издателство	„Наука	и	изкуство“	
кандидатската	£	дисертация	„Творецът	и	неговия	двойник“.	Особено	я	
стоплят	положителните	оценки	на	професорите	Петър	Динеков,	Иван	
Славов,	поетесата	Лиана	Даскалова	и	др.

Тези	добронамерени	реакции	вдъхват	още	по-голяма	увереност	и	я	
зареждат	с	енергия	за	още	по-успешна	реализация	на	избраното	творческо	
поприще	като	литературовед,	който	умее	да	сродява	българската	лите-
ратура	с	европейския	литературен	процес	и	преди	всичко	с	английската,	
немската	и	френската	литература.	В	тази	насока	нейните	дългогодишни	
изследвания	като	специалист	по	сравнително	литературознание	са	доп-
ринесли	за	сродяване	и	взаимно	опознаване	на	българското	с	европейското	
художествено	слово.	И	този	£	целенасочен	интелектуален	труд	не	остава	
невъзнаграден.	Както	споделя	с	нескрито	удовлетворение	и	самата	писа-
телка,	книгата	£,	посветена	на	Оскар	Уайлд	£	донася	доцентско	звание.	А	
творбата	£	за	Димитър	Димов,	свързана	с	общоевропейския	литературен	
процес	я	удостовява	с	„голям“	докторат.

Разказът	£,	искрен	и	добронамерен,	макар	и	неподчинен	на	обичайната	
хронология	е	правдив	и	всеобхватен,	за	да	побере	по	възможност	разно-
ликото	£	битуване	както	в	професионален	аспект,	така	на	семейната	
£	среда.	И	неслучайно	в	немалко	страници	блика	семейната	радост	от	
щастливи	преживявания,	други	пък	са	напоени	с	много	болка	и	мъка	от	
загубата	на	близки	и	родителите	£.

В	стремежа	си	да	разкрива	в	цялостен	план	своята	интересна	личност	
като	творец	и	човек,	Людмила	Григорова	въвежда	читателя	и	в	някои	
вълнуващи	мигове	от	своя	интимен	свят.	Радва	се	на	красиви	мигове,	но	
и	искрено	споделя	страшната	горест	от	преждевременната	загуба	на	
своя	обичан	съпруг	—	композитора	Николай	Дюлгеров.

Като	автор	с	висока	обща	и	езикова	култура,	Людмила	Григорова	ни	
завладява	и	с	удивителния	си	цветист	език	при	възкресяване	на	образи,	
случки	и	събития.	А	когато	ни	повежда	по	пътеките	на	своите	творчески	
срещи,	семинари,	симпозиуми	в	чужбина,	особено	пък	когато	ни	потапя	
в	пътуванията	 си	 в	Турция,	 Гърция,	Италия,	 имаме	усещането,	 че	 се	
докосваме	до	словото	на	професионален	пътеписец.

„Малката	 семейна	 сага“	 на	Людмила	 Григорова	 е	 едно	 своеобразно	
изповедно	автобиографично	повече	повествование,	 което	ни	 убеждава,	
че	пътят	към	върха	на	истинските	нравствени	и	духовни	стойности	се	
извървява	с	постоянен	целенасочен	труд	и	безотказани	благородни	усилия.

24 юли 2017 г.
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Ивета Данаилова

НА ЧАША ЧАЙ ПОД ДЪЖДА 
С ПОЕЗИЯТА НА ВИОЛЕТА 
КАЛАЙДЖИЕВА или ВЪТРЕШНИТЕ 
ПЕЙЗАЖИ НА ДУШАТА  
(в поетичната книга „Небесна вода“  
на Виолета Калайджиева)

В	една	от	онези	хладни	и	безцветни	утрини,	когато	сядаш	пред	чаша	
дъхав	чай	или	кафе	в	компанията	на	колеблив	дъжд,	книгата	„Небесна	вода“	
на	Виолета	Калайджиева	е	онзи	момент	на	уют	и	размишление,	които	
променят	меланхолията	в	картината.

„Странно време —
нито за заспиване,
нито за събуждане, 
нито за сънуване.
Само очакване на хоризонт,
на смисъл 
и посока 
между дните.“
Така	започва	книгата	на	Виолета	Калайджиева.	И	с	това	първо	сти-

хотворение	настройва	сетивата	ти	и	недвусмислено	те	потапя	в	едно	
състояние	на	неопределеност,	където	може	да	те	очаква	всичко	в	търсене	
на	мъдростта	и	смисъла.	А	„небесната	вода“,	противно	на	очакванията,	
съвсем	не	е	онзи	дъжд	отвън,	а	необятното	и	свято,	кипящо	от	енергии	
море	(по	думите	на	авторката)	—	един	намек	за	дълбочините,	до	които	
се	докосваме	в	определени	състояния	и	моменти	от	живота,	независимо	
дали	ще	ги	наречем	миг	на	прозрение,	вдъхновение	или	равносметка	и	ня-
какъв	вътрешен	катарзис.	В	тази	поезия	се	промъква	идеята	за	липсите,	
за	това	колко	е	лесно	и	ведро,	„когато сетивата ни опознават върховете“	
и	„сме опиянени от обичане“.	Но	това	не	е	всичко,	нито	е	достатъчно.

В	стиховете	прозира	намекът,	че	зад	обичайните	неща	и	гледки	има	
нещо	много	повече	от	видимия	еднопластов	свят.	Има	нещо	съдбовно	и	
недоизказано,	което	наднича	от	крайчето	на	редовете,	една	недоизречена,	
но	светла	тъга.	„От лабиринта/ на забравения спомен/ тъга внезапна/ 
ме връхлита...“	и	още:	„с тъгата/ на изгубено дете/ търся хвърчилата/ 
на надеждата...“. А	в	тъгата	може	да	откриете	как	„зее скъсаното време.“ 
„Отвсякъде приижда мрак“,	а	на	едно старо	пристанище...	„заминават 
кораби с Надежда“. Но	пък	в	същото	време,	Виолета	ни	казва	и	друго:	„ако 
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е съдено да преживеем своите разпятия“,	то	„тогава се изгубваме в прос-
ветлена самота, лишени	от	„страха да изговорим себе си“.	Такива	дълбоко	
лични	истини	ни	споделя	авторката.

В	тази	неголяма	по	обем	книга	стиховете	са	кратки.	„Небесна	вода“	
се	чете	на	един	дъх.	

И	все	пак,	в	нея	има	поезия,	с	която	трябва	да	се	срещнеш	именно	в	
самота	и	размишление.	Може	би	стиховете	„трябва да спра/ и да усетя/ 
капките време“ добре	биха	описали	точно	това	състояние.	Ако	посегнеш	
към	думите	в	книгата	докато	забързаните	дни	шумят	около	теб,	може	
и	да	се	разминеш	със	смисъла	зад	тези	думи,	да	се	приплъзнеш	по	привид-
ната	простота	на	образите	и	символите.	

Стихотворенията	наподобяват	акварелни	миниатюри,	 вътрешни	
пейзажи	на	душата,	обагрени	в	цветовете	на	природата	—	сезоните	и	
залезите,	морето	и	очертанията	на	неясни	брегове	и	смътното	усещане	
за	бездна	някъде	съвсем	наблизо.	 „Тази	стръмна,	несвършваща	бездна“,	
както	казва	авторката.	Редовете	са	населени	от	птици,	пчели,	кестени,	
светлина	—	независимо	дали	тя	извира	от	нощта	или	от	яркото	дневно	
слънце.	

Смея	да	твърдя,	че	тези	толкова	обичани	и	експлоатирани	от	поети-
те	образи	са	натоварени	с	много	повече	заряд	в	подмолите,	отколкото	
е	привидно,	и	в	крайна	сметка	носят	прозренията	на	авторката	за	жи-
вота	и	смисъла	на	битието.	Могат	да	ни	зададат	и	посока	—	като	тази:	
„да живеем живота — докато можем да се втурнем в непозната посока.“ 

Без	претенциите	да	класифицирам	и	подреждам	бурканчетата	на	
литературния	рафт,	осланяйки	се	на	своите	усещания,	бих	нарекла	тази	
поезия	символна,	лаконична	и	дори	лапидарна.	Тя	е	деликатна	и	съзерца-
телна,	притихнала	и	пропита	от	усещането,	че	светът	е	красиво	място.	
Виолета	има	очи	за	заобикалящото	я	изящество	и	го	търси	—	„зимна	спи-
рала	гравира	дните	с	въздишки“,	вижда	магията	във	върха	на	луната,	иска	
да	запомни	пролетта	в	мига,	когато	„прииждат	птици,	пчели	и	небе“	и	
може	би	продължава	да	се	осланя	дълбоко	в	себе	си	на	„минзухарения	хълм	
на	детството“.

И	накрая,	Виолета	Калайджиева	ни	признава,	че	за	нея	„стихотво-
рението е безкрайност“,	която	я	„спасява“,	в	която	отново	се	„извайва“	
и	остава	„недовършена“.	Недовършена,	защото	може	би	именно	тогава	
еволюцията	и	самоусъвършенстването	в	духовен	план	не	спира	—	докато	
продължаваш	да	търсиш	и	докато	все	остава	нещо	недовършено	за	поко-
ряване.	Поне	„докато има смисъл от истини“.
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Новини от творческите съюзи

ПОЧЕТНА ГРАМОТА  
НА МАРИН КАДИЕВ  
И ВАНЯ АНГЕЛОВА

Пî÷еòíè íàðîäíè àêàäеìèöè íà Чóâàшêàòà íàðîäíà àêàäеìèя 
íà íàóêèòе è èçêóсòâàòà (ЧНАНИ), Реïóáëèêà Чóâàшèя, Рóсêà 
феäеðàöèя

През	последните	десет	години	все	повече	укрепват	научните,	култур-
ни	и	творчески	връзки	с	българските	колеги	между	братските	републики	
Чувашия	и	България.	

Президиумът	на	Чувашката	народна	академия	на	науките	и	изкуства-
та	поздравява	своите	български	колеги	и	по-конкретно	следните	членове	
на	Съюза	на	независимите	български	писатели:	академика	на	БАНИ,	пред-
седател	на	СНБП,	учен	и	литературен	критик,	Марин	Кадиев,	поетесата	
и	учен	лингвист,	член	на	Управителния	съвет	на	СНБП	Ваня	Ангелова,	по-
ета	и	учен,	заместник-председател	по	международната	дейност	на	СНБП	
Никола	Герджиков	и	поета	и	учителя	Божко	Ангелов	за	удостояването	им	
със	званието	„Почетен	народен	академик“	на	Чувашката	народна	академия	
на	науките	и	изкуствата	(ЧНАНИ)	на	заседание	на	24	юни	2017	година	за	
техния	изключителен	принос	в	международната	културна,	световната	
литературна	и	научно-творческа	дейност	(Русия	и	България).	

Българските	поети	Никола	Герджиков	и	Божко	Ангелов	получават	
почетния	медал	на	ЧНАНИ,	а	академикът	на	БАНИ	Марин	Кадиев	и	бъл-
гарската	поетеса	и	учен	лингвист	Ваня	Ангелова	се	удостояват	с	почет-
ния	орден	на	ЧНАНИ	„Кирил	и	Методий“	за	високо	обществено	признание	
в	творчеството.	Всички	те	получават	също	така	почетния	диплом	на	
ЧНАНИ,	удостоверения	към	медалите	и	членски	билети.	С	почетния	медал	
и	с	почетния	диплом	на	ЧНАНИ	е	удостоен	и	Съюзът	на	независимите	
български	писатели.
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БЪЛГАРО-ГРУЗИНСКИ 
ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Българо-грузинските	отношения	датират	от	дълбока	древност.	И	
двете	страни	са	разположени	около	Черно	море,	известно	в	древността	
като	Евксински	понт.	Очевидно	е,	че	морето	не	разделя,	а	тъкмо	обра-
тното	—	обединява	нашите	страни	и	народи.

ОРФЕЙ — ПÚРВИЯТ БÚЛÃАРИН ПОÑЕТИЛ 
ÄРЕВНА КОЛХИÄА

Тракийските	царства	имат	дълга	история,	предшестваща	Египет-
ските	царства	и	Древногръцката	цивилизация.	Балканите	са	родина	на	
многобройни	тракийски	царства,	достигнали	в	своето	развитие	високо	
цивилизационно	ниво.	Тракийското	наследие	е	очевидно	и	живо	в	съвре-
менна	България,	където	има	над	60	000	тракийски	могили	—	гробници	на	
тракийски	царе,	князе	и	благродници.	Варненското	Халколитно	съкровище	
доказва,	че	е	създадено	преди	шест	и	половина	хилядолетия.

Когато	изучаваме	историята	на	древна	Тракия	изследваме	не	само	ис-
торическите	артефакти	и	съхранени	архиви,	но	също	така	и	древните	ле-
генди.	Днес	вече	е	признато,	че	повечето	легенди	имат	исторически	корени.

Според	гръцкия	историк	Херодот	„Тракийският	народ	след	индийския	
е	най-голям.	Ако	той	се	обединеше	под	един	господар	и	ако	бе	единен,	той	
би	бил	непобедим	и	много	по-силен	от	всички	народи....“

Тракийските	воини	са	участвали	в	Троянската	война	(около	1200	г.	
преди	н.е.)	на	страната	на	троянците.	Омир	в	епическата	поема	„Или-
ада“	описва	храбростта	на	тракийските	воини,	буйните	им	бели	коне	и	
бойните	им	колесници	от	злато	и	сребро,	които	те	умело	управляват.

Орфей	е	син	на	тракийски	цар.	Баба	Ванга	също	винаги	е	твърдяла,	
че	Орфей	е	българин	от	района	на	Станджа.

Според	легендата	баща	на	Орфей	е	самият	бог	на	красотата	Аполон,	
а	негова	майка	—	музата	на	поезията	Калиопа	.	От	баща	си	тракийският	
принц	получава	златната	лира,	а	от	майка	си	—	хубавият	глас	и	поетич-
ният	талант.	Той	е	най-великият	певец,	поет	и	музикант	на	древност-
та.	Когато	Орфей	свирел	на	златната	си	лира	и	пеел,	не	само	хората	и	
животните,	но	камъните	и	дърветата	приближавали	да	го	слушат.	

Язон,	който	познава	уникалните	му	умения	и	таланти	на	Орфей	го	
кани,	за	член	на	екипажа	на	кораба	„Арго“	в	пътуването	за	Златното	руно	
до	Колхида	(съвременна	Грузия).	
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Орфей	доказва	своя	талант,	още	при	пускането	на	вода	на	кораба,	
затънал	в	крайбрежния	пясък.	Орфей	започнал	да	свири	със	златната	си	
лира	и	да	пее	и	придал	голяма	енергия	на	екипажа,	който	избутал	„Арго“	
и	той	навлязал	в	морските	води.	Неоценим	бил	таланта	на	Орфей	и	при	
преминаването	през	Дарданелите	покрай	три	малки	острова,	където	жи-
веели	сирените	—	наполовина	жени,	наполовина	риби.	Песните	на	сирените	
били	причина	за	много	корабокрушения	и	за	смъртта	на	много	моряци.	
Орфей	надпял	сирените	и	спасил	екипажа	от	надвисналата	го	опасност.

Аргонавтите	достигат	Кавказкия	бряг	в	района	на	р.	Риони.	Реката	е	
била	пълноводна	и	плавателна	и	те	навлизат	дълбоко	до	днешния	Кутаиси	
до	двореца	на	царя	на	Колхида	—	Ает.	Дъщерята	на	царя	—	Медея,	която	
се	влюбва	в	Язон,	приспива	страшния	дракон	—	стражник	на	двореца	и	
получават	Златното	руно.	В	Гърция	Язон	се	жени	за	Медея.

На	връщане	от	Колхида	Орфей	среща	Евридика	в	Родопите	и	се	влюбва	
в	нея.	Според	легендата	Евридика	умира,	ухапана	от	отровна	змия.	Орфей	
подкупва	с	песента	си	лодкаря	Харон,	който	го	прекарва	в	подземния	свят.	
Там	той	среща	Евридика,	но	нарушава	уговорката	да	не	се	обръща	назад,	
докато	не	я	изведе	в	света	на	живите.	Зарадван,	че	вече	вижда	красотата	
на	горния	свят,	той	се	обръща,	и	я	изгубва	завинаги.	

Велики	поети,	художници,	композитори	от	всички	епохи	се	вдъхновя-
ват	от	легендата	на	Орфей	и	Евридика	и	създават	свои	гениални	творби.	
Големият	мореплавател	Тим	Северин	през	1984	г.	повтаря	похода	на	ар-
гонавтите	от	Гърция	до	Грузия	на	построен	по	древния	модел	на	„Арго“	
кораб.

ПРАБÚЛÃАРИТЕ — ÑÚÑЕÄИ НА ÄРЕВНА ÃРУЗИЯ

Прабългарите	са	от	индоеропейски	произход.	Според	една	от	хипоте-
зите	те	идват	от	Североизточен	Афганистан	и	са	свързани	с	иранската	
народност.	Древната	Балара	се	споменава	десетки	пъти	в	древния	индий-
ски	епос	„Махабхарата“	като	граничeща	с	Индия	държава.	

Няколко	 века	преди	н.е.	 от	планината	Имеон	 (Хиндукуш	и	Памир)	
прабългарите	преминават	в	монголските	степи,	северен	Китай	и	се	от-
правят	към	Кавказ.	

Според	 бащата	на	арменската	историография	Мовсес	Хоренаци	и	
ранно	средновековния	трактат	„Ашхарацуйц“	първите	прабългари	се	по-
явяват	в	Кавказ	още	през	II	в.	след	н.е.	По	молба	на	арменския	цар	голяма	
българска	конница	под	предводителството	на	пълководеца	Вънд	преминава	
през	Кавказкото	плато	и	участва	в	сражения	с	персите.	След	сраженията	
те	не	се	завръщат	обратно,	а	се	установяват	в	района	Вананд,	който	
днес	се	намира	в	Източен	Анадол	в	съвременна	Турция.	

Първата	европейска	държава	на	прабългарите	според	Именника	на	
българските	владетели	е	основана	от	кан	Авитохол	през	165	г.	 от	н.е.	
В	началото	на	7	век	кан	Органа	и	кан	Кубрат	обединяват	различните	
прабългарски	племена	 в	Конфедерацията	Велика	България	 със	 столица	
Фанагория	в	Северен	Кавказ.	В	течение	на	десетилетия	Старата	Велика	
България	поддържа	мирни	добросъседски	 отношения	 с	Византийската	
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империя.	След	смъртта	на	кан	Кубрат	и	нашествието	на	хазарите	Ста-
рата	Велика	България	се	разпада	и	прабългарският	народ	е	поделен	между	
петте	сина	на	великия	кан.	

Алцек	с	част	от	прабългарите	се	отправя	през	Панония	в	Северна	
Италия,	откъдето	след	няколко	десетилетия	те	са	прогонени.	

Кхубер	отвежда	своя	народ	към	Западните	Балкани	в	днешна	Маке-
дония,	Босна	и	Херцеговина	и	Хърватия.	

Котраг	повежда	своите	българи	на	североизток	и	през	Дон	достига	Сред-
на	Волга,	където	създава	Волжско-Камска	България	(днешните	Татарстан,	
Чувашия	и	Башкирия).	През	9	век	те	приемат	исляма	и	се	превръщат	в	една	
от	силните	държави	в	Азия,	която	достига	мощта	на	Багдатския	Халифат.	

Бат	Бан	решава	да	остане	на	място	и	временно	се	признава	за	васал	
на	хазарите.	Впоследствие	той	отхвърля	васалитета	и	се	отправя	на	
Балканите.

Кан	Аспарух	прекосява	делтата	на	Дунава	и	преминава	на	десния	
бряг	и	основава	първата	Българска	държава	на	Балканския	полуостров.	
Аспаруховата	държава	е	призната	международно	след	неуспешна	битка	
на	Византия	в	усилията	£	да	я	прогони	от	Североизточна	България.

ИЗТОЧНОТО ПРАВОÑЛАВИЕ — ВАÆЕН 
ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ФАКТОР ЗА БÚЛÃАРИЯ И ÃРУЗИЯ

Грузия	приема	христианската	вяра	още	през	4	век	н.е.	по	време	на	
управлението	на	царица	Мириам.	Първа	проповедница	на	християнската	
вяра	там	е	светицата	Нино.	

България	прави	този	важен	цивилизационен	избор	през	864	г.	по	време	
на	царуването	на	Борис	I.	След	подробна	кореспонденция	с	Рим,	български-
ят	цар	решава	да	приеме	християнството	от	Византия.	Кани	учениците	
на	Св.Св.	Кирил	и	Методий	—	Климент,	Наум,	Горазд,	Сава	и	Ангелария,	
които	продължават	делото	на	своите	учители,	превеждат	много	бого-
служебни	книги	на	старобългарски	и	проповядват	християнската	вяра.	
България	изиграва	изключително	важна	роля	за	приемането	на	христи-
янството	от	останалите	славянски	държави.	Когато	Киевска	Рус	при-
ема	източно-православната	 вяра,	Константинопол	изпраща	български	
свещеници	за	проповедници.

Християнската	вяра	стабилизира	вътрешно	славянските	държави	и	
укрепва	тяхното	международно	положение.	Същевременно	христианство-
то	оказва	ползотворно	влияние	върху	развитето	на	богатите	културни	
традиции	и	образованието	на	нашите	народи.

През	1083	г.	по	време	на	византийския	император	Комнин	I	грузински-
те	братя	князе	Григол	и	Абас	Бакуриани	основават	в	Бачково	Петрицион-
ския	манастир	(по	грузински: პეტრიწონის მონასტერი,	Petritsonis	Monastery),	
днес	 Бачковският	манастир	 „Успение	 Богородично“.	Първоначалното	
наименование	Петриционски	идва	от	гръцкия	вариант	на	местността	
Петрички,	където	е	построен	манастира.	Братя	Бакуриани	са	князе	от	
рода	Багратиони	—	една	от	най-влиятелните	царски	фамилии	в	Грузия.	
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Княз	Григол	Бакуриани	е	удостоен	с	титлата	севаст	във	Византиий-
ската	йерархия	и	му	е	поверено	командването	на	Западните	византийски	
войски	и	поста	губернатор	на	Родопите.	

В	архитектурата	на	манастира	се	съчетават	византийски,	грузин-
ски,	арменски	и	български	традиции.	В	течение	на	повече	от	три	века	до	
падането	на	България	под	турско	иго	манастирът	е	един	от	най-значи-
телните	източно-православни	центрове	в	Европа.	Тук	работи	и	твори	
видният	грузинският	философ	Йоан	Петриций	от	XI	и	XII	в.	известен	с	
преводите	и	коментарите	си	към	произведенията	на	Платон,	Аристотел,	
Прокъл	и	др.	Тук	работят	много	гръцки	и	български	книжовници.

За	организацията	и	живота	в	Бачковския	манастир	можем	да	съдим	
от	оцелелия	в	превод	на	грузински	Типикон	(Устав).	Освен	от	Григол	Ба-
куриани,	Типиконът	е	подписан	и	от	Ерусалимския	патриарх	Евтимий,	
който	в	този	момент	гостува	в	манастира.

Към	манастира	е	създадена	и	Семинария,	в	която	първоначално	се	
обучават	50	монаси	грузинци	и	арменци.	Много	семинарии	могат	да	се	
гордеят	с	изучаваните	в	Бачково	предмети	—	религия,	математика,	ис-
тория	и	музика.

От	първоначалните	сгради	на	манастира	до	наши	дни	е	оцеляла	Ко-
стницата,	в	която	са	запазени	образите	на	основателите	на	манастира.	
Там	е	зографисан	и	образът	на	българския	цар	Иван	Александър,	който	е	
покровител	и	ктитор	на	манастира.	С	течение	на	времето	в	манастира	
живеят	гръцки	и	български	монаси.

Грузинското	наследие	в	манастира	е	очевидно	и	днес.	От	Грузия	през	
1311	г.	е	донесена	иконата	Света	Богородица	Елеуса	/Умиление/.	Върху	
сребърния	кръст	на	главната	църква	в	манастира	има	изписан	на	гру-
зински	надпис:	Никога	не	се	предавай.	

Григорий	Вански	е	първият	игумен	в	манастира.	Абас	Бакурини,	който	
се	занимава	с	осигуряването	на	необходимите	средства	и	строителство-
то,	почива	преди	да	е	завършен	строежът	и	в	изпалнение	на	неговото	
завещание	е	погребан	в	самия	манастир.	Княз	Григол	Бакуриани	загива	
в	битка	с	печенегите	и	мястто	на	неговото	погребение	не	е	известно.

След	падането	на	България	под	турска	власт	тук	е	заточен	и	работи	
до	края	на	живота	си	през	1404	г.	основателят	на	Търновската	литера-
турна	школа	патриарх	Евтимий.	В	Бачковския	манастир	е	погребан	и	
първият	патриарх	след	възстановяването	на	българската	патриаршия	
1953	г.	академик	Кирил.	

Манастирът	играе	важна	роля	в	епохата	на	българското	възраждане.	
Няколко	години	тук	работи	видният	български	художник	Захари	Зограф,	
който	изписва	стотици	образи	в	молитвените	домове.		

Музеят	към	манастира	съдържа	богата	историческа	колекция	от	
старинни	икони,	манускрипти,	монети	и	др.	Тук	се	намира	и	мечът	на	
водача	на	Третия	кръстоносен	поход	Фредерик	Барбароса,	който	е	част	
от	богатото	му	дарение	на	манастира.		

Бачковският	манастир	е	включен	в	списъка	на	Световното	културно	
наследство	на	ЮНЕСКО.
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РУÑКО-ТУРÑКАТА ОВОБОÄИТЕЛНА ВОЙНА ОТ 1977—1878 ã. 
И УЧАÑТИЕТО НА ÃРУЗИНÑКИ КОНТИНÃЕНТ В НЕЯ

Априлското	въстание	е	връхна	точка	на	национално-освободителното	
движение	в	България.	Публикациите	в	руската,	европейската	и	амери-
канска	преса	за	жестокото	му	потушаване	от	турска	редовна	войска	и	
башибозук	намират	значителен	отзвук	сред	световната	общественост.	
В	Руската	империя	започва	голяма	кампания	за	събиране	на	средства	за	
оказване	помощ	на	поробените	православни	българи.	

Посолствата	на	великите	сили	изпращат	Комисия	да	установи	тур-
ските	 зверства	при	потушаването	на	 въстанието,	 в	 която	учстват	
американският	кореспондент	Джануариус	Макгахан,	 дипломатът	от	
Руското	 посолство	 в	Истамбул	 княз	 Алексей	Церетели	 и	 американ-
ският	консул	Юджин	Скайлер.	 Декемврийската	 конференция	 от	 1976	
г.	 на	Посолствата	на	 великите	 сили	 в	Истамбул	 изпраща	 демарш	до	
турския	 султан	 с	 предложение	 за	 реформи	 и	 предоставяне	 известна	
автономия	 на	 покорените	 балкански	 народи,	 отхвърлен	 от	 султана.		
Русия	приема	стотиците	хиляди	бежанци	от	покорена	България.

На	24	април	1877	г.	Русия	обявява	война	на	Турция	и	руските	имперски	
войски	навлизат	в	румънска	територия.	Във	войната	се	включват	вели-
ките	сили,	освен	княжествата	Румъния	и	Сърбия.	Войната	се	води	на	два	
фронта	—	Балканския	и	Кавказкия.	

На	18	май	1877	в	гр.	Плоещ	на	Българското	опълчение	е	предадено	Са-
марското	знаме,	първоначално	предвидено	да	бъде	връчено	на	участниците	
в	Априлското	въстание.

От	Кавказ	във	войната	участват	два	дивизиона.	Терският	Ингушет-
ски	отряд	е	изпратен	в	Одеса.	Вторият	дивизион	от	Осетия	е	в	състава	на	
Владикавказкия	Казашки	полк	и	I	бригада	на	Кавказката	Казашка	дивизия	
и	участва	в	сражения	под	командването	на	ген.	майор	М.	Скобелев,	ген.	
лейтенант	Й.	Гурко,	ген.майор	Н.	Столетов	и	ген.лейтенант	Ф.Радецки.	
Във	военните	действия	в	България	участват	около	2000	грузинци.	Те	осво-
бождават	Правец,	Годеч,	Пловдив,	Ловеч,	Габрово,	бият	се	срещу	турците	
в	обсадения	Плевен.

Руският	посланик	 в	Константинопол	 Граф	Игнатиев	изпраща	 се-
кретаря	на	посолството	княз	Алексей	Церетели	за	консул	в	Одрин,	а	по-
късно	—	в	Пловдив.	Той	спасява	много	български	патриоти	от	турските	
преследвания,	включително	и	Райна	кягиня.	Когато	започва	Руско-тур-
ската	война,	той	участва	непосредствено	в	бойните	действия.	Бие	се	
при	осовбождаването	на	Габрово.	Участва	в	 следвоенното	устройство	
на	Източна	Румелия.	

В	 боя	 при	Стара	 Загора	проявява	 истински	 героизъм	майор	Кон-
стантин	Челашвили	(К.Чиляев).	На	Шипка	майор	К.Челашвили	ръководи	
оредялата	Трета	Опълченска	дружина	срещу	35-хилядния	турски	аскер.	В	
решителната	битка	на	11	август	1877	г.,	когато	свършват	патроните,	
камъните	и	дърветата,	майор	Челашвили	се	изправя	пред	турските	кур-
шуми,	обръща	се	към	защитиците	с	прочувствени	слова	и	запява	„Шуми	
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Марица...“.	Песента	е	подхваната	от	всички	защитници,	които	в	този	
върховен	миг	започват	да	хвърлят	срещу	настъпващите	турци	телата	
на	убитите	бойни	другари.	Уплашени	от	невижданото,	когато	живите	се	
бият	заедно	с	мъртвите,	турците	в	ужас	отстъпват	с	викове	„Аллах“.	
Привечер	пристигат	изпратените	от	ген.	Радецки	казаци	и	взвод	планин-
ска	артилерия	и	проходът	е	спасен.	След	войната	храбрият	майор	пише	
спомени,	останали	неизвестни	у	нас.

В	 боевете	 за	 освобождаване	на	редица	 градове	 в	Северна	България	
участва	отрядът	на	ген.	княз	Александър	Имеретински.	Признателният	
Ловеч	е	поставил	негов	паметник	на	централно	място	в	града	и	е	нарекъл	
една	от	главннте	улици	на	прославения	герой.	

Николай	Караев	 /Дудаев/e	 ординарец	 на	 подп.	П.Калитин.	 Той	 се	
включва	във	войната	като	обикновен	войник,	изпълнява	разузнавателни	
мисии	на	ген.	Столетов.	Преоблечен	в	турски	дрехи	се	промъква	в	Стара	
Загора.	Проявявайки	 изключителна	 храброст	майор	Челашвили,	 убива	
шестима	обкръжили	го	турци	и	се	изтегля	към	Шипка,	където	докладва	
за	разположението	на	турските	военни	части.

Осетински	ескадрон	навлиза	дълбоко	в	Родопите,	където	освобождава	
редица	селища,	включително	Чепеларе.

На	3	март	1878	г.	след	падането	на	Плевен,	Осман	паша	предава	сабята	
си	в	знак	на	капитулация.	Скоро	след	това	е	подписан	Сан	Стефанският	
мирен	договор	и	многострадална	България	получава	своята	независимост.	

Със	същия	мирен	договор	през	1876	г.	получава	независимост	и	Аджа-
рия,	която	се	включва	в	Грузия	в	състава	на	Руската	империя.

Над	400	грузински	участници	в	Руско-Турската	война	са	наградени	с	
руски	военни	ордени	и	отличия.	Сред	тях	са	и	И.Амилахвари,	Д.Чхеидзе,	
Чавчавадзе,	Натишвили,	Панчулидзе,	Кавтарадзе,	 Туманишвили,	 Гури-
ели,	Гогуадзе,	Егадзе,	Шервашидзе,	Таварткиладзе.	След	завръщането	си	
грузинските	участници	във	войната	в	течение	на	десетилетия	правят	
ежегодни	възпоменателни	срещи.	

Признателна	България	е	благодарна	на	своите	освободители.	Имената	
на	героите	от	Руско-турската	война	носят	връх	Столетов,	гр.Гурково,	
Скобелев	парк	в	Плевен,	с.	Граф	Игнатиево,	с.	Церетелево	в	Пловдивска	
област.	с.Радецки	в	Старозагорско	и	др.	От	1907	г.	в	центъра	на	София	се	
издига	паметникът	на	Цар	Освободител	Александър	II.
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проф. Боян Лалов

М Е Т А Ф О Р И Т Е 
ХИМЕРИ НА  
СВРЪХСЪЗНАНИЕТО

Метафората	e	гръцка	дума,	която	означава	пренос.	В	литературата	
това	е	„приписване	на	качества	на	одушевени	предмети	на	отвлечени	и	
неодушевени,	и	обратно“	(Речник	на	чуждите	думи	в	българския	език,	1970).	
Твърде	малко	ни	казва	речникът	за	една	такава	фундаментална	катего-
рия	на	човешката	култура	и	цивилизация.	Защото	метафората	не	е	само	
поетично	средство	използвано	често	и	в	прозата,	тя	е	езиково	явление,	
интелектуален	и	емоционален	инструмент,	свързан	с	най-загадъчните	
свойства	на	човешкото	мислене.

„Момчета, на конете — те са ваши,
животът ви е невъзседнат кон!“
Тази	метафора	на	Ивайло	Балабанов	 струва	много	повече	 от	едно	

„академично“	определение.	
Химерата	е	„организъм,	който	се	получава	от	естествено	или	изкуст-

вено	срастване	на	тъкани	от	различни	организми“.	(Пак	там.)	Метафо-
ричното	мислене,	като	създаване	на	химери	отвъд	изкуството,	донесе	
чудесата	на	науките	и	технологиите.	Днешните	самолети	са	крайният	
продукт	на	едно	химерично	мислене,	което	съединява	машината	и	пти-
цата,	роботите	са	машини	върху	които	пренасяме	човешки	способности.

Когато	Леонардо	преди	пет	века	разсъждава	върху	машината,	която	
след	стотици	години	ще	полети	над	океаните,	той	пише:	„голямата пти-
ца ...ще изпълни вселената с учудване“.	(Всички	метафори	в	тази	статия	
са	отбелязани	с	италик	—	б.а.)

Като	средство	за	изобразяване,	метафората	не	е	системна	и	изчер-
пателна	като	рационалните	описания.	Тя	има	други	измерения	—	необоз-
римите	измерения	на	алогичното.	Тя	живее	в	света	на	интуитивното,	
сред	 причудливите	и	 най-малко	 очаквани	 аналогии.	Ще	предложим	на	
читателя	едно	метафорично	определение	за	самата	метафора:	когато	я	
няма,	поезията	е	изкормена,	тя	е	риба,	която	може	да	се	консумира,	но	
го	няма	тайнството	на	проблясъците,	с	които	животът	се	стрелка	под	
водата	и	се	крие	в	подмолите	на	своята	хладна	стихия.	

Истинската	метафора	винаги	поражда	някакво	емоционално	сияние.	
Тя	е	обагрена	като	най-личните	преживявания	от	ранното	детство.	Тя	ни	
връща	първичните	радости	и	горести	в	един	свят,	затрупан	от	банални	
глупости	и	мъдри	клишета.	

Метафорите	са	най-могъщите	инструменти	на	изкуството.	Малко	
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хора	разбират,	че	Ван	Гог	не	е	човекът	с	отрязаното	ухо,	който	ни	гледа	
от	портрета.	Слънчогледите	са	неговият	автопортрет	и	неговата	ме-
тафора.	А	Яворов	споделя:

„Защото аз съм птица устрелена;
на смърт е моята душа ранена,
на смърт ранена от любов...“
Това	е	метафора-пророчество	за	собствения	му	трагичен	живот.
Когато	Смирненски	пише:
  „...градът приюти се в тъмата
и тънка позлата в стъклата
  разля се на плахи петна.“

той	е	само	на	двадесет	и	три	години.	Отблясъците	от	залеза	на	неговия	
живот	позлатяват	прозорците.	Има	толкова	много	да	каже,	защото	
е	претоварен	от	гениалността,	която	добре	съзнава,	въпреки	своята	
скромност.	Претоварен	от	огромната	чувствителност	и	невероятния	
опит,	натрупан	в	толкова	ранна	възраст.	Всъщност	той	е	създател	
на	едно	романтично	направление	в	поезията,	в	което	блестят	заблу-
дите	и	очакванията	на	милиони	полугладни	и	окъсани	същества.	Но	
това,	което	е	писал	до	този	момент,	е	само	един	начален	епизод	на	
шлифоване	 и	майсторство.	Могъщи	метафори	 подсказват	 какви	 са	
неговите	видения:

„в гранитни вази ний да потопим
  на бунта огнедишащите рози.“

Метафора,	 породена	 от	 заревото	на	 взривовете	и	тържеството	
на	разбунените.	Иронията	на	историята	тук	няма	никакво	 значение.	
Алхимията	на	поетичното	възприятие	не	може	и	не	е	необходимо	да	се	
обяснява.	Съчетават	се	почти	несъвместими	неща,	и	затова	въздейст-
вието	е	неотразимо:	

  Ще ви разпръсна немощни и слепи, 
защото мечът ми е мълнии свирепи,
защото слънцето е моя щит!

Едновременно	с	това,	жестокостта	и	безумието	на	масовите	тра-
гедии	е	предадено	сдържано,	но	поразяващо.	Той	създава	метафори,	които	
имат	силата	на	пророчества	за	социални	колизии,	които	ще	настъпят	
отвъд	неговия	живот:

  В димящите развалини 
безокий демон на войната
развял е хищно знамената.
....
  стърчи злокобен силует
  на някакъв грамаден кръст (пречупен?)
и хиляди тълпи отвред
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вървят подгонени натам
от яростта на златний бог.

Но	младежът	който	пише	тези	стихове	притежава	не	само	призрачна	
кинематографичност.	Той	може	да	нарисува	и	най-невероятните	по	кра-
сота	картини,	които	позволява	финият	инструмент	на	българския	език:

Тази вечер Витоша е тъй загадъчна и нежна —
като теменужен остров в лунносребърни води,
И над смътния £ гребен, сякаш в болка безнадеждна, 
се разтапят в тънка пара бледи есенни звезди.

Тази	прословута	строфа,	с	която	започва	стихотворението	„Цветар-
ка“	може	да	влезе	в	световния	учебник	по	поезия,	ако	изобщо	е	възможно	
да	се	напише	такъв	учебник.	Съчетани	са	две	много	силни	метафори,	при	
което	те	не	си	„пречат“,	а	предизвикват	градация.	Метафорите	отразя-
ват	психична	сублимация,	особени	състояния	на	духа.	Бихме	могли	само	да	
гадаем	какво	щеше	да	създаде	Смирненски	за	изкуството,	ако	беше	живял	
още	няколко	десетилетия.

В	стихосбирката	„Кавал	в	подлеза“	на	съвременния	поет	Димитър	
Златев	земята	се	замесва	като	хляб,	хлябът	е	икона,	гората	е	храм:

Дедите месили са тази глина
със рало и копита на жребци.
Това ни дава право на родина,
в която да не бъдем пришълци.

Или:	 Като някакъв древен езичник
         той към изгрева дълго се взира.
         Пред коравия хляб коленичи
         и трохите набожно събира. (Селянин)

Или:
Гора, на мойте мисли храм висок,
Олтар на моята молитва чиста!
...
Жълъд зрял се отрони, под листа се сгуши
като буква от книгата на вечността.

Един	от	най-големите	майстори	на	метафората	от	следвоенното	
поколение	е	Дамян	Дамянов:

Мое земно, трагично кълбо,
Таралеж от настръхнали щикове,
Между тебе и свода дълбок 
аз вървя, цял набоден със викове.
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Възможно	ли	е	човек	да	бъде	набоден	с	викове?	И	още	как!	В	истинската	
метафора	и	най-нелогичното	е		пределно	ясно.	

Мощната	визия	е	предизвикала	автора	да	сътвори	необичайна	гло-
бална	метафора,	 пораждаща	 у	 читателя	 същите	 изживявания!	 Така	
както	на	сцената	оригиналната,	неочаквана,	но	вярна	интерпретация	
на	актьора	може	внезапно	да	трогне	зрителя,	да	го	изведе	от	равновеси-
ето	на	еснафа,	дошел	да	консумира	„изкуство“	и	да	го	запрати	на	много	
по-висока	емоционална	орбита.	Ето	един	от	виковете,	с	които	е	набоден	
Дамян	Дамянов	в	едно	друго	стихотворение:

    „Затуй сега със своя вик той реже 
         на улиците нощния покой
  и този вик кънти като гърмежа,
  от който полудя в мазето той“
Това	е	човекът,	пострадал	някога	от	бомбардировките	над	София.

Децата все със бомбички го плашат,
Катерят се по неговия гръб.
Но той не им се сърди. Само страшен
се смее в безнадеждната си скръб.
...
А някога, когато се закиска
човекът с разкривената уста,
тук всеки вижда страшно и отблизко
събрана на войните лудостта.

Ролята	на	 словото	 и	 до	 днес	 не	 е	 изяснена,	макар	 че	 отдавна	 в	
медицината	 се	 използва	 като	 анестезия.	 Тепърва	 науката	ще	 от-
крива	механизмите	на	сугестията.	Метафората	е	едно	от	нейните	
проявления	в	изкуството.	И	нейната	сила	е	в	нейната	необичайност	и	
неочакваност.	Самородният	гений	позволи	на	Пеньо	Пенев	да	сътвори	
метафори,	 които	 го	 откроиха	 ярко	 пред	 „улегналите“	 литературни	
знаменитости:

Възседнал валяка грамаден
на епохата желязна,
аз ида с громол 
на деня по острия чакъл!

В	поемата	„Дни	на	проверка“	са	най-силните	му	метафори.	Там	той	
вече	е	поет,	когото	и	самият	читател	отъждествява	с	цяло	едно	поко-
ление:

 Един велик, един брутален век над мен се срути...
Или:	Не е ли днеска празна пещера човекът?

Мощното	и	оригинално	метафорично	мислене	на	Пеньо	Пенев	може	
да	се	долови	и	в	по-ранните	му	стихотворения:
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 „и взривове 
тъмното
 разкървавяват“

или:	А в синия люляков скут на градините...

Той	може	да	бъде	безкрайно	нежен:
„Под свечерената самотност на простора“,
безкрайно	лиричен:	„и звъни на житата светозарната пяна“
и	трогателен:	„и плакал бих като вихрушка ледна в сухи храсти“.
Уви,	и	той,	както	Дебелянов	и	Смирненски,	в	своя	възход	беше	прекършен
	 	 „с болката на прималяло цвете
  в пазвите на ранна хладина.“ (Д.Дебелянов) 

Метафората	е	несъвместима	с	поетическата	рутина	на	техниката.	
Това	са	две	противоположности,	които	някак	си	трябва	да	се	вместят	
в	една	личност	и	взаимно	да	се	допълват.	Мерената	реч,	римата	са	про-
дукт	на	вродени	езикови	наклонности,	продължително	четене,	спонтанно	
наизустяване,	 продължителни	 еуфорични	 опити	да	 се	превърнат	емо-
ционалните	преживявания	в	строфи	на	ранната	възраст.	Но	метафора-
та	—	това	е	вдъхновението,	видението,	което	се	ражда	благодарение	на	
рядка	дарба,	при	определени	особени	състояния	на	свръхсъзнанието.	Ние	
наричаме	тези	образи	химери,	защото	те	съчетават	качества,	свойства,	
черти	на	твърде	отдалечени	по	своята	същност	явления.

За	да	нарисува	поетичен	портрет	на	Гарибалди	големият	руски	поет	
Валери	Брюсов	пише:

Ти, който още приживе превърна се във мит,
гориш — свещен йероглиф във вековете!

Титанични	са	метафорите,	които	В.	Брюсов	е	посветил	на	родния	език:

Ти в вечността, аз — в дните на живота кратък.
Но като на магьосник покори ми се
или безумеца стори на прах! 
...
Ти — отмъстител мой, ти — мой спасител,
Светът за мен е твоята обител,
Небе над мен — това е твоят глас!
     (Преводът е от автора)

Едни	от	най-красивите	метафори	в	българската,	а	вероятно	и	в	све-
товната	поезия	принадлежат	на	Теодор	Траянов.	При	него	чудно	как,	по	
какви	причини	появата	на	силна	метафора	се	придружава	от	алитерации,	
игра	на	звуци.	Музикалното	и	кинематографичното	се	съчетават	в	един	
метафоричен	свят,	създаден	от	сенки	и	скръбни	образи,	осветяван	от	
светкавици	и	митове:
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 Бърза бързоструйна Струма,
  тайна в хладна гръд таи,
бърза дума не продума,
само позлатена шума
влачат бързите струи.
...
В миг вълна вълната спира,
сякаш зов дочули скъп,
всичко околвръст замира,
само изворът извира
          на дълбока страшна скръб.
Или:		
мигом зарница разтвори
буреносни кръгозори,
пламна процеп — огнен яз.
Хала пори тъмнините
...
          блясва броня щит и меч,
гръм земя с небето свърза,
мълнията, огнен бързей,
освети неравна сеч.

Теодор	Траянов	е	нашият	култов	поет,	поет	на	една	неродена	им-
перия.	Величавият	дух	на	неговото	творчество	ще	живее	 докато	има	
българи.	Но	Траянов,	както	Смирненски,	е	универсален	художник,	който	
освен	батални	сцени	може	да	рисува	такива	нежни	и	странни	пейзажи,	
от	които	човек	потръпва:

До кръстопът среднощен синьо цвете
прекършено линей; смъртта мълчи,
в засенени пресъхнали очи
удавената тайна плахо свети.
Или	едно	друго	стихотворение:	         
Из глъбините хлад повея,
припламна лунният светлик,
и бавно странна орхидея
разлисти своя морав лик.
...
Проклинам бродницата фея
на омагесана гора,
лика на лунна орхидея,
що в горестно сърце огря.

Цитираните	две	строфи	разкриват	един	призрачен	пейзаж	като	по-
редица	от	метафори	на	загадъчна	и	необяснена	любов.	Каква	е	разликата	
между	метафората	и	алегорията,	и	общото	между	тях?	При	метафората	
имаме	мимолетни	образи,	краткотрайно	взаимно	проникване	на	реално	
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и	абстрактно.	Понякога	тези	образи	са	органично	срастнали.	В	горното	
стихотворение	метафорите	прерастват	в	алегория.	Превръщането	на	
цяло	едно	стихотворение	в	алегория	е	любопитно,	но	рядко	срещано	като	
форма.	В	тази	насока	не	може	да	не	споменем	стихотоворението-алегория	
на	Георги	Константинов:

„Сред всички изчезващи видове
на тази планета
наред с делфина и тигъра
пазете поета!“

Вероятно	авторът	има	достатъчно	основание	да	представи	поета	
като	изчезващ	вид	в	литературната	джунгла.	Както	знаем,	напоследък	
тя	е	населена	с	едри	хищници	—	автори	на	„попфолк“	текстове,	на	бест-
селъри	или	сценаристи	на	сапунени	сериали.	Но	когато	в	едно	общество	
не	се	чувства	потребност	от	истинска	поезия,	това	е	не	само	показател	
за	духовен,	но	и	предвестие	за	материален	разпад.	

Още	едно	стихотворение-алегория	на	Г.	Константинов	ще	споменем	
тук,	защото	заговорихме	за	днешното	българско	общество:	

Близо до някаква гара,
сбутан до голия склон,
чака безпътен вагон
с гордия надпис „България“.
...
Носи към призрачни гари
песни и буйни слова.
Ала дори колела
няма вагонът „България“.

Чувствителността	на	Георги	Константинов	и	неговите	метафори	
резонират	като	„ударена	с	юмрук	китара“	(той	има	такова	стихотво-
рение)	—	резонират	както	на	социалното,	сатиричното,	така	и	на	есте-
тичното,	лиричното:

Аз те търся в дъжда. Срещу мене вървят дъждобрани.
Чувам есенни думи и пролетен смях.
А витрините трепкат в нощта като сини екрани...,

	Философското:
Любовта е малка грешка на вечността, 
без която вселената е безсмислена, 

дълбоко	личното:
  Живея като бор в замислената есен...
  Или:
Разпръснах 
топли стъпки по света.
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Особено	място	в	неговия	лиричен	свят	имат	елените:
Излитат нагоре
със скокове плавни
и бавно изчезват
в дълбокото пладне. (Елени в житата)

Елени! Тръгват пак към свойта зима,
завръщат се при своя звезден свод...
Какво величие безмълвно има
във техния спокоен равен ход! (Вечерни гости)
Цитатите	са	взети	от	стихосбирката	„Моят	рецитал“

Ако	поезията	е	златоносен	пясък,	то	метафорите	са	блестящите	
малки	златни	късчета,	които	не	трябва	да	се	бъркат	със	слюдените	люспи.	
Възможностите	на	езика	за	създаване	на	метафори	са	неизчерпаеми.	Но	
това	не	става	чрез	комбинаторика	или	компютри.	Компютърът	може	да	
компилира	необичайни	словосъчетания,	но	човекът	или	по-точно	поетът	
трябва	да	разпознае	златоносния	пясък.	Мнозина	днешни	поети	търсят	
необичайни	словосъчетания,	но	често	те	 звучат	предвзето,	маниерно,	
фрагментарно,	не	са	обединени	в	ясен	сюжет.	С	други	думи,	тези	поети	
звучат	като	компютри,	програмирани	да	създават	модерна	поезия.

По-долу	ще	предложим	шеговита	рецепта	за	поезия:	
Вземете	няколко	стръкчета	чисто	вдъхновение.Трябват	ви	също	2-3	

капки	ирония,	или	ако	имате,	по-добре	самоирония,	остроумия	и	други	остри	
подправки,	стрит	на	прах	философски	камък,	но	не	много.	Основният	ма-
териал	са	свежи	метафори,	без	което	ще	получите	само	един	литературен	
тюрлю-гювеч	или	поетически	буламач.	Подредете	в	строфи	или	свободно	
всичко	в	 една	сюжетна	линия.	Патосът	може	да	достигне	точката	на	
кипенето,	но	без	да	се	запени,	защото	съдържанието	бързо	ще	се	загуби.

Когато	говорим	за	метафората	в	по-общ,	философски	план,	не	можем	
да	не	отбележим,	че	религията	е	продукт	на	една	универсална	метафора	
—	Бога.	В	тази	метафора	хората	от	джунглата	и	пустинята,	от	архи-
пелазите	и	приоблачните	планински	хребети,	от	миналото	и	бъдещето	
приписват	на	Вселенския	порядък	—	духът	на	непостижимото	—	чисто	
човешки	черти	и	начин	на	поведение.	Така	както	детето	има	нужда	от	
баща,	така	и	човекът	има	нужда	от	Бог,	на	когото	да	се	моли,	който	да	се	
грижи	за	него,	да	му	помага,	да	го	напътства	и	най-важното	да	го	научи	да	
се	смирява.	Тази	персонификация	е	необходима	в	процеса	на	възмъжаване-
то	на	Homo	Sapiens.		Богът	е	необходим	за	психическото	равновесие,	той	
е	духовен	отвес,	насочен	към	зенита.	Но	ако	четем	внимателно	стария	
завет	ще	открием	една	огледална	на	Бога	метафора	или	може	би	по-точно	
—	неговия	негатив.	Това	е	Златният	телец.	Тази	метафора,	тази	химера	е	
сътворена	като	идол-божество,	което	тържествува,	владее	над	нравстве-
ната	бездна,	по	чиито	стръмни	склонове	пълзи	човечеството.	Колцина	са	
тези,	които	никога	не	се	молят	на	този	идол	и	никога	не	загърбват	Бога	
и	неговите	ясни	и	чисти	съвети?	„Злото злато“,	както	казва	Ленко	Лалов,	
е	в	основата	на	една	нестихваща	динамика,	на	непрекъсната	диферен-
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циация	и	интеграция	в	човешкото	общество.	Трябва	да	признаем	обаче,	
че	борбата	на	тези	две	метафори	—	Вездесъщият	Бог	и	Златния	телец	в	
човешкото	съзнание	(и	извън	него)	е	в	основата	на	една	продължителна,	
позитивна	еволюция.	Невидимият	храм	на	истината	и	доброто	винаги	
ще	бъде	дострояван,	но	и	събарян,	възстановяван	и	разширяван.

В	„Поеми“	(1984	г.)	на	Стефан	Цанев	метафорите	не	са	толкова	на-
често,	но	там	където	се	появяват,	те	са	неочаквано	силни	и	обикновено	
свързани	с	нравствената	бездна,	в	която	всички	сме	заедно:

Варварство е, когато един дивак прави от парцалите
на усмирителната си риза знамена,
а народът има право само на овации!

Никой	не	е	намерил	по-оригинална	метафора,	за	да	представи	най-
трагичния	и	най-зловещия	актьор	в	досегашната	човешка	история!	Но	и	
никой	не	задава	въпроса:	Ще	има	ли	още	такива	луди	и	от	какво	полудяват?	
А	този	въпрос	става	все	по-актуален,	защото	от	времето,	когато	Лудият	
на	Шандор	Петьофи	търсеше	начин	да	натъпче	земята	с	барут,	„та	да	
се	пръсне	на	прах	във	тези	небеса“,	технологиите	ускорено	се	развиват.

„Достатъчно мътихме старото яйце на планетата.
Да излезем от полога!“ —	призовава	Стефан	Цанев	в	същата	поема.
Но	за	сега	само	
„гъделичкаме с ракети 
мълчанието на Космоса“,	а
„Небето зее като огромно дуло.“

В	стремежа	си	да	разчупи	познатите	изразни	средства	и	спокойстви-
ето	на	читателя	Ст.	Цанев	търси	най-драстичните	метафори:

... и върху кремъка на вашто безразличие
спокойно точа ножа
на своя гняв. 

Или:	Да се научим как да възкръсваме
и мечове да ковем
                            от забитите в черепите ни кръстове.
Ст.	Цанев	умее	да	намира	и	пулса,	и	язвите	на	комунизма	и	постко-

мунизма.	След	всички	тези	драстични	метафори,	редно	е	да	цитираме	и	
няколко	нежни,	за	да	откроим	широкия	диапазон	на	неговото	поетично	
мислене:

...„Роклята £ угасна 
в сянката на дърветата“
Или: „Аз се качвам на покрива,
хващам се за Млечния път
и започвам да се люлея
под съзвездието на Касиопея“.
Метафората	е	термометърът	на	поетичната	екзалтация.	Мета-

фората	е	лакмусовата	лентичка,	с	която	ние	откриваме	присъствието	
на	музата	в	поетичното	творчество.	Когато	оригиналната	метафора	
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отсъства	или	е	подменена	с	увехнали	поетически	изрази,	помътнели	багри,	
глъхнещи	звуци,	огньове	от	които	е	останала	само	пепелта,	птици	от	
които	е	останала	само	перушината,	тогава	ние	намираме	една	словесна,	
ритмична,	звукова	техника,	в	най-добрия	случай	едно	добро	разказваче-
ство,	добро	чувство	за	хумор,	но	не	и	добро	„чувство	за	чувствителност-
та“	на	читателя,	която	чака	да	бъде	пробудена	с	магията	на	истинската,	
необикновената	метафора.

Когато	Гео	Милев	публикува	в	 „Звено“	своите	литературни	идеи	и	
анализи	—	„Модерната	поезия“,	той	е	само	на	19	години.	Той	се	задъхва,	
той	се	задушава	от	ранната	зрелост	на	своя	гений	и	от	купищата	поезия,	
която	е	погълнал	на	френски,	немски,	руски	или	английски	език.	Собст-
вените	му	литературни	опити	все	още	не	са	особено	впечатляващи,	но	
той	е	обладан	от	предчувствието	за	нещо	величествено,	което	трябва	
да	сътвори.	„Трепетът	на	модерната	душа,	пише	той	—	се	обърна	скоро	в	
изтръпване,	треска	и	вулканически	трус,	който	изкърти	най-сетне	поези-
ята	из	каменния	зандан,	в	който	я	бяха	вградили	класическите	традиции,	
завещани	още	от	времето	на	Хомера	и	Аристотеля“.	Новата	естетика	
за	него	не	е	повече	логика	и	познание,	а	интуиция.	Модерната	поезия	се	
корени	според	него,	много	по-дълбоко	от	„агонията	на	буржоазния	свят“.	
„Думата	ми	е,	пише	той	—	за	онзи	могъществен	блян	към	вечност“.	В	една	
следваща	своя	статия	(„Фрагментът“)	той	дава	повече	подробности	в	
изясняването	на	своето	творческо	кредо:

„Едно	 художествено	 произведение	 е	 построено	 не	 върху	 логични	
елементи,	а	върху	психологически	асоциации“.	И	днес	възгледите	на	по-
ета	остават	все	така	модерни	и	авангардистки.	Г.	Милев	дори	отнася	
метафората	към	близките	асоциации.	Според	него	 „голямата	душевна	
чувствителност	на	художника	създава	изкуство	от	далечни,	алогични,	
граничещи	с	абстракцията	—	асоциативни	елементи:	изкуство	на	алюзия-
та“.	В	противовес	на	това	той	нарича	„Кървава	песен“	на	Пенчо	Славейков	
„абсурден	анахронизъм“.	Той	пренася	и	защитава	тези	идеи	в	други	сфери	
на	изкуството	—	живопис	и	музика.	Но	всички	тези	твърдения	на	поета	
биха	могли	да	останат	непотвърдени	от	неговото	творчество,	което	
Константин	Гълъбов	 вижда	като	поредица	 от	 „безутешни	рефлексии“	
често	„невзрачни,	тежки,	на	места	дори	научно-философски“	на	един	човек	
„ограден	от	книги“.	Ако	не	беше	поемата	„Септември“.	Чрез	нея	той	влиза	в	
противоречие	със	собственото	си	пренебрегване	на	сюжета	и	отричане	на	
реализма	(поетът	има	такава	статия	—	„Против	реализма“).	Събитието	
от	1923	г.	е	повод	тази	велика	личност,	този	творец,	узрял	естетически	
и	философски,	да	покаже	какво	може	„модерната	душа“.	Макар	и	това	да	
му	коства	живота.

Есента 
полетя
диво разкъсана 
в писъци, вихър и нощ.
...
Нощта се разсипа в блясъци по върховете.
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Прекрасно, но — що е отечество?
И яростно лаят картечници.
...
Знамената изтръпнаха пронизани.
Непостижимата	метафора,	с	която	започва	поемата:
Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба...
Както	и	финала:
По небесните мостове
високи без край
с въжета и лостове 
ще снемем блаженния рай...
Ако	някой	сега	ни	каже,	че	от	политическо	гледище	поетът	се	е	за-

блуждавал,	това	би	прозвучало,	меко	казано,	глупаво.	Защото	неговото	
съчинение	в	естетическо	и	философско	отношение	стои	извън	и	над	съби-
тията.	Това	можем	да	кажем	и	за	стиховете	на	Никола	Вапцаров,	които	
също	са	белязани	с	непреходността.	Самото	наименование	на	неговата	
единствена	стихосбирка	—	„Моторни	песни“	е	метафорично.	

„В гърдите ни опрял е за стрелба
на времето барутно пистолета!“
Този	цитат	е	от	стихотворението	Кино,	в	което	героят	стискаше	

петолевката:
Отвънка беше шум и конникът на Крум
потеше се от стискане в дланта ми.

„Завод	на	живота“	е	една	необикновена	метафора,	която	носи	веруюто	
на	поета.	Но	когато	Вапцаров	в	едно	друго	свое	стихотворение	създава	
метафората	за	Вярата,	той	не	може	да	предполага,	че	макар	и	бронирана	
здраво	в	гърдите,	тя	е	обречена	да	бъде	застреляна	в	гърба	от	своите.

Понякога,	извън	шумотевицата	на	добре	рекламирани	имена,	стихо-
сбирките	на	неизвестни	автори	преминават	незабелязано,	без	техните	
необикновени	метафори	да	попаднат	в	полезрението	и	умозрението	на	
читателя:	

Безкраен хлад
е звездната жарава.
Или: Осиротяла глутница -
вън сирените виеха.
Или:	И като плява от продънен кош
над нас се ръсеше снегът.	(Михаил	Гунчев,	Порцеланова	луна,	1993)
	
Тук	не	мога	да	не	спомена	и	няколко	метафори	от	малкото	стихове,	

които	остави	Ленко	Лалов:
...хамелеонското, кротко око на светофара,
сълзящо от автомобилен газ.
Дървета неприветливо безлистни,
по клоните със капчици неон.
В далечината хленчи 
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жълтото електрическо чудовище
влачи квадратното си туловище,
храчи сини мълнии в здрача...
Или:	„Животът е жребий и жестока жътва...“
        „В звънът на чашите се стапяше смехът.“
Или:		Душата ми е смачкана флигорна.
          Сърцето ми объркан метроном.
Аз търся доминантата мажорна
в живота като в изоставен дом.
(Тангра.	Смехът	на	Бога,	2002)

В	това	кратко	есе	авторът	се	опита	да	привлече	вниманието	на	чи-
тателя	върху	метафората,	която	е	универсален	индикатор	на	поетично-
то	не	само	в	литературата	или	по-общо	—	в	изкуството.	Тя	е	индикатор	
на	поетичното	мислене	в	творческите	натури.	В	изобретателството	
и	откривателството	се	крие	не	по-малко	поезия,	отколкото	в	литера-
турата.	Александър	Бел	 „дочу“	 човешки	 говор	 във	 вибрациите	на	 една	
пластинка	и	създаде	телефона.	Едисон	„дочу	музика“	в	устройството	за	
записване	на	телеграми	и	създаде	фонографа.	Когато	колега	на	великия	
физик	Робърт	Опенхаймер	го	запитал	дали	наистина	пише	стихове,	той	
потвърдил	и	поискал	да	разбере	защо	колегата	му	се	учудва.	Последният	
пояснил,	че	според	него	физиците	се	стремят	винаги	да	опишат	по	най-
простия	и	най-точен	начин	нещата,	докато	поетите	търсели	сложното	и	
непонятното.	Всъщност	ако	попитаме	поетите	какво	нещо	е	физиката,	
навярно	в	повечето	случаи	ще	я	определят	като	„сложно	и	непонятно“.	
Училището	има	вина	и	дълг	към	поколенията	за	методите	на	преподаване	
както	на	физиката,	така	и	на	литературата.	Ако	от	науката	премахнем	
метафоричното	мислене,	 ние	ще	получим	 само	 „рафинирани	формули“.	
Ако	от	литературата	и	поезията	премахнем	метафорите,	ще	получим	
„рафинирана	скука“	и	завинаги	ще	загубим	нашите	ученици	за	каузата	на	
истинското	интелектуално	и	естетическо	възпитание.	Но,	разбира	се,	
това	е	тема	на	отделна	друга	статия.

Зäðàâêà Лèсèéсêà • 
Ñðеä ïðèðîäàòà
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Румен Шомов

ПАЗЕТЕ ПОЕТА! 
(Слово, произнесено в Столична  
библиотека на 24 октомври 2017)

Да	представяш	Георги	Константинов	е	все	едно	да	представяш	на	со-
фиянци	как	изглежда	Витоша,	гледана	от	столицата.	Повече	от	петдесет	
години	неговото	творчество	е	познато	и	обичано	от	широк	кръг	читатели.	
Известно	е,	че	дори	крадци	влезли	в	дома	му,	наред	с	намерените	ценности,	
отмъкват	и	наличните	екземпляри	на	една	от	стихосбирките	му.

Онова	обаче,	което	вече	15-ина	години	не	спира	да	ме	удивлява,	е	по-
стоянството	на	неговото	вдъхновение,	чуждо	на	всякакви	паузи	и	пре-
късвания,	творчески	кризи,	всевъзможни	умълчавания,	годишни	отпуски	
или	пък	(не	дай	си,	Боже!)	излизанe	в	„заслужена“	пенсия.	То	винаги	е	с	него.	
Не	го	напуска	дори	в	най-тежки	моменти	—	в	болничното	легло,	от	което	
пред	погледа	му	се	разкрива	една	единствена	гледка	—	белият	квадрат	на	
тавана.	Вдъхновение,	 което	упорито	 създава	нови	и	нови,	невъзможни	
за	подминаване	произведения,	 изстрелващи	делника	ни	 в	 орбитата	на	
поетичното.	

В	своя	дълъг	литературен	живот	Георги	Константинов	често	пре-
минава	от	една	писателска	роля	в	друга.	Нежният	лирик	се	преобразява	
в	автор	на	проза	и	поезия	за	деца.	Романът	му	„Туфо,	рижият	пират“	е	
сред	най-тиражираните	и	превеждани	на	чужди	езици	български	книги.	
После	 идва	 граждански	 чувствителният,	 остроумен,	 а	много	 често	и	
безпощадно	жилещ	сатирик	—	роля,	навлякла	му	немалко	тягостни	и	болез-
нени	моменти,	разказвачът	на	интересни,	понякога	направо	невъзможни	
случки	от	миналото	в	„Човек	за	споделяне“,	есеистът,	мечтателят,	чии-
то	стихотворения	се	превръщат	в	песни,	обичани	от	няколко	поколения,	
любопитният	към	различни	области	на	науката	и	познанието,	влюбен	в	
тайните	на	живота	поет	—	всичко	това	е	Георги	Константинов.	И	всичко	
това	отново	и	отново	в	огромен	диапазон	от	теми,	състояния,	багри,	
прозрения,	стилистични	похвати...

Сигурно	е	прав	поетът	Николай	Кънчев,	казвайки	приживе,	че	 „пи-
сането	на	поезия	не	е	доброволен	акт“.	И	как	може	да	е	„доброволен“,	в	
общество,	където	от	поезия,	а	и	от	художествена	литература,	не	може	
да	се	живее.	В	общество,	за	което	литературата,	обобщено	казано,	не	е	
вътрешна	потребност.	И	ако	няколко	хиляди	човека	правят	изключение,	
това	не	променя	особено	налагащата	се	като	тягостна	пелена	атмос-
фера.	Струва	ми	се	обаче,	че	за	Георги	Константинов	писането	на	поезия	
нито	е,	нито	е	било	някога	недоброволен	акт,	дори	и	в	най-тежките	и	
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гладни	години,	когато	Николай	Кънчев	всъщност	произнася	тази	реплика.	
Напук	на	целия	ни	хал,	а	може	би	и	в	отговор	на	него,	Георги	Константи-
нов	продължава	да	ни	радва,	да	ни	утешава,	да	се	гневи	заедно	с	нас	на	
случващото	се.	Зад	гърба	му	вече	има	39	книги	с	поезия	—	сега	чакаме	и	
новата	му	стихосбирка	„НЕДЕЛЕН	ЧОВЕК“,	която	е	под	печат	—	7	книги	с	
есеистична	проза,	15	книги	за	деца.	С	неописуемите	усилия	и	упоритост-
та	на	осъзнатото	си	мисионерство	Георги	Константинов	продължава	
да	издава	Гео-Милевия	„Пламък“.	Продължава	да	отваря	вратите	му	за	
млади	и	дебютиращи	автори.	За	най-доброто	от	съвременната	българска	
проза,	поезия	и	критика,	за	онези	малко	познати	или	просто	подминати	
отблясъци	от	миналото	на	голямата	ни	литература,	осъществявайки	
връзката	Минало,	Днешно,	Бъдеще.

Но	 защо	 в	този	разпадащ	се,	 в	този	 все	по-яростно	 сепариращ	се	
свят,	където	все	по-артикулирано	не	искаме	чуждото	и	не	даваме	свое-
то,	все	по-неприкрито	не	понасяме	другия,	Георги	Константинов	е	едно	
от	безспорните	имена	с	множество	почитатели?	Защо	неговата	поезия	
е	предпочитана	от	читателите	на	Столична	библиотека,	чийто	автор	
на	месеца	днес	е	той?	

Георги	Константинов	има	рядката	способност	да	създава	стихотво-
рения,	смисълът	на	които	не	е	скрит	зад	няколко	последователни,	добре	
заключени	врати,	а	най-често	зад	само	една.	И	то	широко	отворена	към	
другия,	когото	той	възприема	като	равен	на	себе	си.	Като	разбиращ	и	
съпричастен	събеседник.	

Нямам	нищо	против	херметичната	поезия.	Изобщо	не	възнамерявам	
да	я	противопоставям	на	откритото,	непреднамерено,	спонтанно,	чо-
вешко	стихоизразяване	на	Георги	Константинов,	но	в	едно	съм	сигурен	
—	изключително	трудно	е	да	си	...като	другите	и	в	същото	време	да	си	
различен.	Състоянието	на	душата	ти	да	е	на	онази	висота,	благодарение	
на	която	да	съумяваш	да	обърнеш	привидното.	

„Капка болка.
Капка жива влага.
Капка скръб внезапна...
Тихо 
падат
по земята
и задвижват
вечния живот...“

И	друго:
„Навярно робът
е щастлив
и от глътка свобода,
но скъсал веригата,
сънува, че е станал 
робовладелец.“

И	трето:
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„В българина дреме геният,
но май че буден е глупакът.“

И	четвърто:
Прибиращото	се	козе	стадо,	поетът	чува	като	„древна	музика“,	като	

тичане	„по	струни	на	цинбал“	и	тази	музика	притихва	„в	топло	мляко“.	
Всичките	тези	толкова	различни	лица	са	само	част	от	многоликата,	

всевиждаща	и	 всечувстваща	Георги-Константинова	поезия.	А	 една	 от	
най-силните	нейни	страни	е	талантът	му	да	намира	точния,	завършващ	
акорд	—	поантата	на	стихотворението.	Знам,	някои	смятат,	че	поан-
тата	принизява	стихотворението.	Но	как	да	се	съглася	с	такава	гледна	
точка?!	Какво	би	било	 „Дърво	и	птица“	 без:	 онзи	 завършващ	 „вълшебен 
миг, когато птицата има корен, а дървото — крила“...	Без	финалът	му!?

Ще	ми	позволите	да	прочета	и	едно	цяло	стихотворение,	едно	от	
онези,	които	някакси	убягват	от	погледа	на	критиката,	но	според	мен,	
са	не	по-малко	стойностни	от	получилите	високата	£	оценка:	

ПАСТОРАЛНО

Острият връх прониза небето.
Бликна кървав залез.
После мракът погълна
зелените жестове на дърветата
и голямата планина
се скри в себе си...
Стъкмих огън от няколко съчки
и моята самотност стана
светещ остров в нощта.
 
 Пламъкът забърбори
на своя древен език
и аз се размислих
за вечни неща:
За тревата, дъжда и вятъра,
за земната смърт
и безкрайния космос...
Моите мисли
просветваха и гаснеха в мен,
но искрите на огъня
излитаха в небето
и се превръщаха
в студени съзвездия.

Може	би	за	някого	ще	прозвучи	пресилено,	но	поезията	и	човещината	
на	хора	като	Георги	Константинов	са	онази	спойваща	материя,	която	
все	още	се	опитва	да	противодейства	на	пълния	разпад,	на	деградацията,	
на	тоталната	загуба	на	смисъл,	историческа	памет	и	ценности,	както	в	
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страната,	така	и	в	целия	свят.	„Целият	свят“,	но	не	защото	превод	на	
негово	стихотворение	украсява	брюкселското	метро.	Не	защото	негови	
произведения	са	отпечатани	в	Македония,	Франция,	Германия,	Полша,	
Украйна,	Япония,	Русия,	Казахстан,	Индия,	Сърбия...	Не	защото	той	има	
книги,	 цикли	 и	 отделни	 стихотворения,	 публикувани	на	АНГЛИЙСКИ,	
ТУРСКИ,	РУМЪНСКИ,	ЛИТОВСКИ,	ИСПАНСКИ,	ФЛАМАНДСКИ,	АРАБСКИ,	
ФАРСИ	И	ДРУГИ	ЕЗИЦИ.	А	защото	—	дълбоко	вярвам	в	това	—	неутриното	
на	истинската	поезия,	дори	и	неиздадена,	дори	и	непрочетена,	дори	само	
написана,	по	необясним	начин	прониква	в	хората	и	ги	променя.	Макар	и	
малко,	макар	и	неосъзнато,	макар	и	невидимо...	

Затова	накрая	ще	си	позволя	да	перефразирам	един	стих	от	негово	
популярно	стихотворение:

„Пазете	поета!“	Пазете	поета	Георги	Константинов.	Той	ви	трябва,	
макар	и	изобщо	да	не	подозирате	това!	И	не	само	през	този	месец...

Нîâîèçëяçëàòà сòèõîсáèðêà íà Ãеîðãè Кîíсòàíòèíîâ 
„Неäеëеí ÷îâеê“ (äеêеìâðè 2017)
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Писателят като международен наблюдател

Александър Гочев, САЩ

PAX AMERICANA КАПИТАЛИЗЪМ, 
ЛИБЕРАЛНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННА ВОЙНА, 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ  
И КУЛТУРЕН ЕЛИТ

Реçþìе

Статията	има	 характер	на	 ревю,	 базирана	 до	 голяма	 степен	на	
цитираните	източници,	и	има	за	цел	да	подчертае	решаващата	роля	на	
културния	елит	не	само	за	изграждане	на	интелектуалното	ниво	на	даде-
на	нация,	но	и	за	планирането	и	реализацията	на	всевъзможни	локални	и	
особено	глобални	политикономически	и	социални	проекти.	Изграждането	
на	глобални	капиталистически	елити	е	един	от	върховете	на	цивилиза-
ционното	развитие	на	човечеството,	който	едва	ли	е	по-нисък	от	този	
на	съответния	технологически	прогрес,	като	е	очевидно,	че	етическите	
оценки	и	на	двете	направления	не	могат	да	имат	качествено	различен	
характер.	Главна	движеща	сила	за	реализиране	на	споменатите	проекти	е	
стремежът	за	печалба,	а	глобалният	им	характер	се	определя	от	самата	
пазарно-експанзивна	същност	на	капиталистическата	система,	домини-
раща	световното	развитие	от	самото	си	зараждане.	Демонстрацията	
на	най-съществените	качества	и	функционирането	на	тази	система	из-
пъкват	най-ясно	срещу	принципиален	противник	—	съизмерима	система	
с	антикапиталистически	характер,	която	не	се	движи	от	пазарни	прин-
ципи.	Такава	ситуация	беше	реализирана	за	сравнително	кратко	време	—	
от	появата	на	СССР	до	неговото	разпадане	през	1989—90-те	години.	Това	
обяснява	защо	в	текста	по-долу	се	използват	за	илюстрация	примери	от	
структурата	и	поведението	на	двете	системи	в	тяхната	непрестанна	
и	безкомпромисна	борба.

Накрая	 се	 обръща	 внимание	 на	 неизбежната	 историческа	 отго-
ворност	на	 локални	 културни	 елити,	 които	формират	 характера	 на	
„фронтовата“	линия	на	обмен	на	национални	и	глобални	ценности	и	идеи,	
характер,	който	може	да	се	мени	между	двете	крайности	на	абсолютна	
враждебност	или	национално	предателство,	между	които	е	изключително	
трудно	реализуемата	възможност	за	обмен	с	максимална	полза	и	за	двете	
страни.	Последната	възможност	е	трудно	реализуема,	защото	от	едната	
страна	на	шахматната	дъска	стои	гросмайстор	на	информационната,	
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икономическата	и	стандартната	война,	който	не	е	особено	склонен	към	
компромиси.	Не	трябва	да	се	забравя	обаче	че	в	тази	неизбежна	битка,	
нерядко	 битка	на	живот	и	 смърт	 за	 една	малка	нация,	най-мощното	
психо-историческо	оръжие	е	реалната	картина	на	света,	която	може	да	
бъде	конструирана	само	от	много	добре	образован	патриотичен	самоп-
роизвеждащ	се	национален	елит.	Защото	националната	история	не	само	
се	пише	от	този	елит	—	нейният	ход	се	управлява	от	него.

1. ÑАЩ — сâðúõäúðжàâà

Още	при	започването	на	Втората	световна	война	Вашингтон	е	на-
ясно,	че	след	нея	САЩ	ще	бъде	в	позицията	на	доминираща	свръхдържава	
и,	съответно,	очертава	т.нар.	„Главна	сфера“	на	неоспорвано	военно	и	
икономическо	влияние,	която	включва	Западна	Европа,	Далечния	Изток	и	
бившата	Британска	империя	с	нейните	близкоизточни	енергийни	ресурси.	
Тази	област	се	предполага	да	бъде	подчинена	на	нуждите	на	американската	
икономика	като	се	ограничава	всеки	опит	за	суверенитет	на	страните	
от	областта,	пречещ	на	глобалния	дизайн.	Разбира	се,	когато	става	дума	
за	икономиката	на	САЩ,	се	има	предвид	не	американския	народ,	а	тези,	
които	доминират,	контролират,	владеят	и	управляват	американската	
икономика.

Президент	Айзенхауер	 разбира	много	 добре,	 че	Близкият	Изток	 е	
„изумителен	източник	на	стратегически	мощ“	(по	думите	на	Държавния	
департамент	през	1940-те	години),	който	САЩ	има	намерение	да	задържи	
за	себе	си	и	за	своите	съюзници.	Тази	позиция	е	реализация	на	мнението	на	
А.	А.	Бърл,	влиятелен	съветник	на	президент	Рузвелт,	че	несравнимите	
енергетични	резерви	на	Близкия	изток	позволяват	да	се	установи	„фак-
тически	контрол	над	целия	свят“

Що	се	отнася	до	Латинска	Америка,	то	американската	позиция	е	
изразена	много	ясно	през	1945	от	военния	министър	Хенри	Симпсън	„Аз	
мисля,	че	никак	не	е	много	да	имаме	за	себе	си	този	малък	съседски	район,	
който	никога	не	е	безпокоил	никого.“

Много	ясна	равносметка	относно	планирането	по	тези	въпроси	е	на-
правена	от	Джордж	Кенън,	оглавявал	отдела	за	планиране	към	Държавния	
департамент	в	края	на	1940-те	години.	В	документ	PPS23	от	февруари	
1948	може	да	се	прочете	следното.

„Ние	притежаваме	около	50%	от	световното	богатство,	а	имаме	само	
6,3%	от	общото	население.	При	това	положение	не	можем	да	направим	
грешката	да	не	видим,	че	сме	обект	на	завист	и	възмущение.	Нашата	
реална	задача	е	в	настъпващия	период	да	разработим	такава	програма,	
която	ще	ни	позволи	да	запазим	тази	позиция	на	неравенство...	Не	трябва	
да	се	самозалъгваме,	че	можем	да	си	позволим	лукса	да	бъдем	алтруисти	
и	световни	бенефактори...	Ще	трябва	да	престанем	да	говорим	за	някак-
ви	си	смътни	и...	илюзорни	цели	от	рода	на	човешки	права,	повишаване	
на	жизненото	равнище	и	демократизация.	Не	е	далеч	денят,	когато	ще	
трябва	да	работим	с	директни	силови	концепции.	Колкото	по-малко	сме	
спъвани	от	идеалистични	лозунги,	толкова	по-добре.“
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Сега,	трябва	да	се	има	предвид,	че	това	е	документ	от	най-висока	
секретност.	Идеалистичните	лозунги,	разбира	се,	трябва	да	се	разтръ-
бяват	постоянно	 от	академичните	 среди,	 от	училищата,	медиите	и	
останалата	част	от	идеологичната	машина,	за	да	се	усмирява	населе-
нието,	оформяйки	т.нар.	„официално	мнение“.	Трябва	да	се	има	предвид,	
че	мнението	на	Кенън	е	мнение	от	спектъра	на	„гълъбите“,	либералите	
и	хуманистите,	но	е	прозрачно	ясно.

Горният	топ	секретен	документ	се	отнася	до	Далечния	Изток,	но	
Кенън	прилага	 същите	идеи	и	по	 отношение	на	Латинска	Америка	по	
време	на	 брифинг	на	посланиците,	 обяснявайки,	 че	 главната	 грижа	на	
американската	политика	е	„защитата	на	нашите	суровини“.

„Комунисти“	е	термин,	редовно	използван	в	американската	политиче-
ска	теология,	отнасяйки	се	за	хора,	които	вярват	безпрекословно	в	идеята,	
че	„правителството	носи	непосредствената	отговорност	за	добруването	
на	народа“.	Цитатът	е	от	доклад	на	разузнаването	към	Държавния	де-
партамент	на	САЩ,	който	предупреждава	за	разпространението	на	тази	
жестока	и	нечестива	доктрина,	която,	разбира	се,	поставя	под	заплаха	
„нашите	суровини“.

Ако	дадено	правителство	е	от	този	тип	или	има	неблагоразумието	
да	води	дейност	от	този	тип,	то	веднага	се	превръща	във	враждебно	пра-
вителство.	То	става	част	от	„монолитна	и	безкрупулна	конспирация	за	
завладяване	на	света,	според	думите	на	президент	Джон	Кенеди.	Основен	
постулат	тук	е,	че	такова	едно	правителство	е	поставено	изцяло	под	
контрола	на	руснаците.

През	1949	Китай	обявява	независимост,	явление	окачествено	като	
„Загубата	на	Китай“	като	терминологията	е	много	показателна	—	обик-
новено	се	губи	това,	което	се	владее.	Следва	Виетнам,	после	цяла	Южна	
Америка,	където	се	закриват	американски	бази	и	не	се	приема	контрол	
от	Международния	валутен	фонд.	За	подробности	относно	„кухнята“	на	
американската	защита	на	своята	„Глобална	сфера“	и	за	съответните	
последствия	за	азиатската	и	южноамериканската	части	на	тази	сфера	
говори	отново	Чомски.

Ситуацията	започва	да	се	променя,	когато	другите	индустриални	
държави	започват	да	се	възстановяват	от	опустошителната	война	и	
когато	деколонизацията	набира	скорост.	В	началото	на	1970-те	години	
САЩ	владеят	вече	само	25%	от	световното	богатство	и	индустриални-
ят	свят	става	триполюсен:	Северна	Америка,	Европа	и	Източна	Азия	с	
база	Япония.

Социално-икономическата	система	Неолиберализъм	възниква	в	края	
на	1970-те	години,	а	се	прилага	на	практика	от	Роналд	Рейгън	и	Маргарет	
Тачър.	В	резултат	се	реализира	преразпределение	на	доходите	с	посока	на	
потока	от	средната	класа	към	каймака	на	обществото,	деиндустриали-
зация	на	ядрото	на	капиталистическата	система	и	доминираща	позиция	
на	финансовия	 капитал.	Производственият	бум	 в	САЩ	след	Втората	
световна	война	създава	благоденстваща	средна	класа,	която	се	дължи	не	
само	на	индустриализацията,	но	и	на	страха	на	доминиращата	класа	от	
олевяване	на	масите,	както	например	в	Италия,	главно	поради	самото	
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съществуване	на	СССР,	страх,	който	принуждава	към	по-добро	заплащане	
на	работещите.	Като	негативен	резултат	от	повишаване	на	стандарта	
на	живот	е	появата	на	претенции	за	участие	във	влстта,	което	просто	
няма	как	да	бъде	толерирано	още	повече,	че	икономическият	бум	започва	
да	затихва.

През	1975	по	поръчка	на	Тристранната	комисия	се	написва	доклад	
„Криза	на	демокрацията“,	в	който	се	прокламира,	че	демокрацията	не	е	
самостоятелна	ценност,	а	само	инструмент	и,	ако	не	се	внимава,	без-
отговорни	групи	могат	да	посегнат	на	властта.	Практически	действия	
се	вземат	в	две	направления:	внасяне	на	апатия	сред	масите	и,	много	по-
важното	—	деиндустрилизация	чрез	износ	на	промишленост	от	ядрото	на	
капиталистическите	държави	(аутсорсинг; outsoucing)	към	развиващите	
се	страни	с	недвусмислен	намек	за	очаквано	послушание	главно	на	средна-
та	класа,	че	може	да	загуби	работата	си	всеки	момент.	В	неолибералния	
период	1980—2010	започва	и	ерозия	на	извъникономическите	институти,	
скелета	на	капиталистическата	система:	националната	държава,	граж-
данското	общество,	 образованието,	политическата	сфера,	 с	планиран	
краен	резултат	отслабване	на	 държавата.	Победител	 е	финансовият	
капитал,	който	рекламира	всемогъщата	мантра,	че	пазарът	регулира	
всичко	т.е.	държавни	структури	за	намеса	съвсем	не	са	необходими.	Резул-
татът	е	радикална	концентрация	на	богатство	в	ръцете	на	по-малко	от	
1%	от	населението	на	САЩ,	сред	които	на	челно	място	са	изпълнителни	
директор	и	(CEOs, Corporate Executive Officers),	мениджъри	на	фондове	и	
други	финансисти	от	този	сорт.	Това	води	до	концентрация	на	полити-
ческа	власт,	която,	обратно,	води	до	държавна	политика	на	увеличаване	
на	икономическата	концентрация,	чрез	фискална	политика,	дерегулиране,	
специални	правила	за	корпорациите	и	много	други.

Като	резултат	от	неолибералния	курс,	реалната	средна	заплата	в	
САЩ	през	2000	година	се	установява	на	нивото	на	тази	през	1968,	а	сред-
ният	доход	на	семейството	пада	на	ниво	1980	година,	което	сравнително	
задържане	се	дължи	на	факта,	че	женската	половина	от	семейството	
се	включва	в	припечелването	на	хляба.	Отбелязва	се	рязко	понижение	на	
нивото	на	образованието,	което	в	САЩ	започва	през	1970—80-те	години	и	
продължава	до	днес.	Бившите	соц	и	сега	нови	кап	страни	след	1989	започ-
ват	успешно	да	реорганизират	образованието	с	много	бързи	темпове	по	
вече	утъпкан	път,	използвайки	изпитани	методи.

След	икономическата	криза	през	 2008—9	 години,	 индуцирана	изцяло	
от	финансовия	капитал,	главно	този	с	американски	произход	и	контрол,	
започват	да	се	чуват	нови	гласове,	че	пазарът	не	може	да	реши	всички	
проблеми,	че	трябва	да	се	ограничи	финансовия	капитал	в	интерес	на	об-
ществото	(т.е.	в	интерес	на	останалата	част	от	върхушката),	което	
вече	слага	началото	на	нов,	антилиберален	курс,	в	хода	на	който	се	очаква	
да	се	демонтира	пазара	под	контрол	на	някакви	структури.	Новият	курс,	
заедно	с	ерозита	на	държавните	структури	през	предходния	неолиберален	
период,	не	е	нищо	друго	освен	началото	на	демонтажа	на	капиталисти-
ческата	 система	 с	 резултат	глобална	икономика	на	разпределението,	
контролирано	от	някаква	извъникономическа	силова	структура.	Защото	
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населението	на	земята	расте	неудържимо,	а	ресурсите	са	малко.	Разбира	
се,	последните	екстаполации	са	в	реалиите	на	футуризма,	но	трябва	да	
се	има	предвид,	че	контролиращите	структури,	за	които	става	въпрос,	
са	стъпили	на	многовековна	традиция,	в	която	футуристичните	про-
екти	са	били	винаги	най-важните,	индуциращи	съответна	идеология	за	
бъдещия	период	и	тактически	планове	за	реализация	като	мисленето	и	
планирането	не	е	за	утре,	а	за	десетилетия	напред.

Жак	Атали,	идеологът	на	корпоратокрацията,	в	книгата	„Кратка	
история	на	бъдещето“	пише	за	разпадане	на	империята	на	САЩ	(около	
2035),	създаване	на	политцентричен	свят	от	9	доминиращи	страни	(САЩ,	
Бразилия,	Мексико,	Китай,	Индия,	Русия,	Европейскеият	съюз,	Египет	и	
Нигерия)	и	за	започване	на	процеса	„номадизация“,	предизвикан	от	тех-
нологични	фактори	(от	типа	на	Интернет),	демографски	фактори	и	от	
създаването	на	мегаполиси.	Въпросът	е,	кой	ще	бъде	приет	в	управляваща-
та	структура	(класа)	и	кой	ще	контролира	приемането	в	нея,	хора	като	
Бил	Гейтс	и	Уорън	Бъфет	с	жалките	си	50-60	милиарда	(най-богатите	хора	
според	списание	Forbes)	или	отдавна	решението	на	Гейтс	и	Бъфет	да	не	
оставят	голямо	наследство	на	семействата	си,	дарявайки	огромни	суми	
за	обществено	ползване,	е	може	би	входен	билет	за	там	горе,	в	групата	
на	Хиперномадите,	управляващата	класа	на	бъдещата	Хиперимперия.

Днес	много	 се	пише	 за	постоянния	упадък	на	Съединените	щати,	
които,	 според	Бжежински,	 от	нивото	на	доминираща	свръхдържава	 се	
смъкват	на	ниво	лидер	като	и	тази	позиция	напоследък,	се	поставя	под	
въпрос	от	него,	а	и	не	само	от	него.	Управляващата	върхушка	на	Щатите	
обаче,	не	сменя	политиката	си,	възприемайки	най-малкото	отстъпление	
от	пълен	контрол	като	пълен	провал	със	съответните	силови	усилия	за	
корекции.	Във	всеки	слуай,	във	военно	отношение,	САЩ	си	остават	без-
спорен	лидер,	харчейки	за	въоръжение	колкото	всички	останали	страни,	
взети	заедно.	При	това	положение	покана	за	разговор	на	една	и	съща	маса	
се	получава	само	ако	става	дума	за	съмишленици,	а	що	се	отнася	до	про-
тивници	—	само	ако	имат	съизмерими	количества	атомно	оръжие.

2. Ãëîáàëеí õàðàêòеð íà êàïèòàëèсòè÷есêàòà сèсòеìà

Капитализмът	не	е	само	капитал,	той	е	сложна	организация	за	кон-
трол,	охрана,	и	инвестиране	на	капитала,	като	здравословното	състояние	
на	системата	може	да	се	поддържа	само	чрез	експанзия.	В	момента,	в	
който	печалбите	на	финансовия	елит	започват	да	намаляват,	се	колони-
зира	нова	територия,	предоставяща	суровини	и	евтина	работна	ръка,	и	
всичко	се	завръща	в	нормалното	русло.	Интересите	на	пазара	са	надна-
ционални	по	своята	същност,	влизайки	в	неизбежен	конфликт	с	локалния	
мозаечен	характер	на	световната	политическа	система	със	специфични	
закони	за	всяка	отделна	страна,	следователно,	естественият	стремеж	
за	максимализирането	на	печалбите	е	неизбежно	свързан	с	нарушаването	
на	законите,	както	на	собствената,	така	и	на	чужди	държави.	Оттук	
необходимостта	за	създаване	а	наднационални	структури,	закрити	(тай-
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ни)	и	дългоживущи	действащи	за	отстраняване	или	поне	за	намаляване	
на	политическите	пречки	пред	глобалния	бизнес.	Това	са	структури	за	
стратегическо	планиране	в	световен	мащаб	с	адекватна	финансова	база,	
контролиращи	информационния	поток,	особено	този,	предназначен	за	об-
разование,	сегмент	на	обществото,	плюс	система	за	рационално	познание,	
отговаряща	за	анализа	на	исторически,	социални	и	финансови	дейности	
и	за	формулиране	на	стратегии.	Подготовката	на	човешки	материал	за	
тези	наднационални	 структури,	 глобален	 капиталистически	 елит	на	
глобалната	капиталистическа	 система,	 има	решаващ	характер	като	
качеството	му	зависи	изключително	от	културното	ниво	на	средата,	за	
повишаване	на	което	не	се	скъпят	никакви	средства.

На	Берлинската	конференция	през	1884—85,	известна	още	като	„Конго	
конференция“,	се	взема	решение,	че	страни,	които	не	могат	да	разработ-
ват	собствените	си	природни	ресурси,	трябва	да	се	отворят	за	света.	
Ако	не	желаят	да	се	отворят	—	трябва	да	се	приложи	сила.	В	решението	се	
говори	за	Африка,	но	е	ясно	че	се	изпращат	недвусмислени	сигнали	другаде	
тъй	като	Африка	не	е	била	особен	проблем	в	споменатия	смисъл.	В	наше	
време,	за	сравнение,	Мадлин	Олбрайт	и	Збигнев	Бжежински	твърдят,	че	
не	е	справедливо	Русия	да	има	само	за	себе	си	такава	огромна	територия	
с	ценни	природни	ресурси.

След	революцията	в	Русия	през	1925—1929	години	се	оформя	нов	про-
тивник	на	западната	капиталистическа	система	—	червената	империя	
СССР,	чийто	антиглобален,	антикапиталистически	и	социален	характер	
(тройно	анти)	е	окончателно	формиран	с	разгромяването	на	антиста-
линския	блок,	съставен	от	леви	глобалисти	(интернационал-социалисти	
Троцки)	и	десни	глобалисти	 (буржоазен	Финитерн;	Бухарин),	чиято	ля-
во-дясна	политика	за	премахване	на	държавно-политическите	граници,	
макар	и	с	коренно	различни	средства,	е	в	хармония	с	организацията	на	
капиталистическата	 система	като	 световен	пазар	 без	 граници.	Това	
обяснява	и	поддръжката	на	революционните	леви	глобалисти	 (Ленин	и	
Троцки)	от	Запада,	(Германия	и	САЩ,	съответно),	на	които	пада	избо-
рът.	Победата	на	Сталин	над	тази	опозиция,	с	лозунга,	че	социализмът	
може	да	бъде	построен	и	в	една	отделна	страна,	е	и	първа	победа	над	
глобалистите	в	унисон	с	диалектиката	на	развитието	на	капитализма	
и	на	системния	антикапитализъм.	Изселването	на	Троцки	е	сигнал	и	към	
Коминтерна	и	към	Финитерна,	че	няма	връщане	към	проекта	„Световна	
революция“	и	че	засега	ще	има	само	„Червена	империя“.	В	отговор	десни-
те	глобалисти	превключват	на	нов	проект,	„Световна	война“,	с	очакван	
резултат	хитлеристки	„Европейски	съюз“,	но	и	този	втори,	глобалистки	
по	характер	план,	е	провален	от	победата	главно	на	СССР	над	Германия	
със	съпътъстващ	демонтаж	на	Британската	империя	и	възникването	
на	новия	хегемон	—	САЩ.

След	седемдесет	години	неуспешна	борба	срещу	главния	принципиален	
противник	на	глобализма	идва	пробивът	—	разпадането	на	СССР	като	
триумф	на	стратегическо	мислене	и	на	информационната	война,	прене-
брегната	напълно	от	идеологически	деградиралата	съветска	партокрация.
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3. Кàïèòàëèсòè÷есêè еëèò è íàäíàöèîíàëíè сòðóêòóðè

В	края	на	живота	си	Маркс	е	заявил,	че	ако	трябвал	наново	да	напи-
ше	„Капиталът“,	би	започнал	не	с	капитала,	а	с	държавата.	Век	и	нещо	
по-късно	е	ясно,	че	и	държавата	не	е	в	основата	на	функционирането	на	
капиталистическата	система,	тъй	като	тя	има	съществено	наддържа-
вен	характер.	Историята	на	капитализма	е	историята	на	неговите	над-
национални	структури,	които	определят	и	осигуряват	стратегическите	
направления	на	неговото	глобално	развитие,	манипулирайки	политиката,	
чийто	локален	характер	е	перманентна	пречка.

Счита	се,	че	през	периода	от	падането	на	Константинопол	в	среда-
та	на	15	век	до	края	на	100-годишната	война	и	Вестфалския	мир	(1648)	
се	създава	скелета	на	този	елит.	Силата	на	елита	се	състои	в	неговото	
високо	качество.	Той	се	характеризира	с	полифункционалност,	развивана	
в	сложни	исторически	периоди,	богати	на	кризи,	революции	и	на	компли-
цирани	отношения	между	много	държави.	На	 запад	днес	такава	поли-
функционалност	се	култивира	и	е	едва	ли	не	необходимост,	което	може	
да	се	илюстрира	от	цял	спектър	длъжности,	академични,	политически	и	
комерсиално-финансови,	заемани	от	една	и	съща	личност	(Збигнев	Бжежин-
ски	и	Хенри	Кисинджър	като	примери	тука).	През	16	век	няма	изградени	
структури	и	се	използват	съществуващите	масонски	ложи,	напълвайки	
ги	с	ново	съдържание.	Те	играят	огромна	роля	през	18	век,	създавайки	този	
човешки	материал,	който	решава	през	19	век	най-важните	проблеми	на	ка-
питалистическата	система.	Масонските	ложи	на	Великобритания	имат	
два	клона	—	британски	и	европейски.	Първият	проповядва	национализъм	
и	патриотизъм	(Right or wrong this is my country),	а	вторият,	фокусиран	
предимно	на	Германия,	възпитава	своите	активисти	в	космополитизъм	
и	уважение	към	либералните	ценности.	Когато	масонството	престава	да	
бъде	адекватно	на	новата	епоха,	започват	да	се	формират	принципиално	
нови	закрити	структури,	което	не	означава,	че	масонството	престава	
да	 съществува.	Например,	през	 1890-те	 години	Сесил	Джон	Родс	 (Cecil 
John Rhodes;	1853—1902),	убеден,	че	англо-саксонската	раса	е	най-великата	
раса,	създава	закрито	общество.	The Group,	за	съгласуване	на	световните	
процеси,	което	през	1916	започва	да	се	ръководи	от	групата	на	Милнер.	
The Group съществува	и	до	днес	като	има	съмнения,	че	работи	с	Джулиан	
Асанж	(Уикилийкс).	Важен	момент	за	формирането	на	тези	структури	е	
решението	да	започне	да	се	гледа	с	добро	око	на	сродяването	чрез	аристо-
кратично-финансови	бракове,	реализирано	само	след	смъртта	на	кралица	
Викторияпрез	1902	година	—	твърд	противник	на	„разреждането“	на	ари-
стокрацията	с	финансисти.

След	Първата	световна	война	в	Лондон	се	създава	Британския	(от	
1926	година	—	Кралския)	институт	за	международни	отношения	(КИМО)	
включвайки	Арнолд	Дж.	Тойнби	(автор	на	курс	по	история	в	12	тома),	коор-
динатор	на	дейността	на	британските	спецслужби	по	време	на	Втората	
световна	 война	КИМО	издава	 списание,	 отчети	 за	 дискусии,	 ежегоден	
„Обзор	на	международната	дейност“,	съставян	главно	от	Тойнби	или	от	
членове	на	групата	на	Милнер.	През	1938	КИМО	става	консултант	на	
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Министерството	на	външните	работи,	а	в	началото	на	войната	става	
отдел	към	него.

През	 1924	 във	Вашингтон	 се	 създава	Съвета	 за	международни	 от-
ношения	(СМО),	американски	аналог	на	КИМО.	Започва	създаването	на	
клубни	англо-американски	структури,	характеризирани	като	„вкоренени	
самопроизвеждащи	се	братства,	управляващи	англосаксонските	държави,	
които	са	били	и	са	формирани	от	династийни	конгломерати,	произхожда-
щи	от	банкерски	родове,	дипломати,	офицерство	и	управляваща	аристо-
крация.	Такива	„клубове“	действат,	управляват,	възпитават	и	мислят	
като	компактна	 олигархия,	 привличаща	 за	 сътрудинечство	 средната	
класа	в	ролята	на	филтър	между	нея	и	простолюдието.	В	така	наречения	
демократичен	избор,	най-хитроумният	модел	на	олигархично	управление,	
електоратът,	както	и	преди,	няма	никакво	влияние	—	политическата	спо-
собност	е	синоним	на	силата	на	убеждението,	необходима	за	играждане	на	
„консенсус“	по	отношение	на	жизнено	важни	решения,	които	съвсем	не	се	
формулират	от	избирателите.	По	същество,	подкрепа	на	демокрацията	
съществува	само	в	сферата	на	пропагандата	и	идеологията,	а	в	реалния	
свят	е	норма	капиталистическият	елит	да	я	ненавижда.	Социалната	
дресура	на	електората	да	избира	само	от	вече	готови	алтернативи,	днес	
успешно	се	води	още	от	ранни	години	чрез	тестовата	система	в	учебните	
заведения,	която	система	изобщо	не	се	допуска	при	образованието	в	най-
елитните	училища,	колежи	и	университети.	Там	целта	на	обучението	е	
друга	—	способност	да	се	формулират	проблеми,	за	което	е	необходимо	да	
се	прави	предварителен	анализ.

Следващият	етап	обхваща	1960-те	и	1970-те	години,	активиран	от	
демонстрацията	на	СССР	как	се	завладява	страна	за	48	часа,	Чехословакия,	
разполагаща	с	една	от	най-големите	армии	в	Европа.	На	стратезите	им	
става	ясно,	че	СССР	не	може	да	бъде	победен	военно,	а	може	само	да	бъде	
задушен	в	приятелски	обятия.	Създават	се	 структури	като	Римския	
клуб.	Тристранната	комисия	и	Международен	институт	за	системни	и	
приложни	изследвания	във	Виена.

Информацията	за	тези	групи,	които	имат	различни	интереси	и	са	в	
постоянна	борба	е	както	ограничена,	така	и	манипулирана	от	страна	на	
самите	групи	за	свои	специфични	цели,	но	все	пак	в	огромния	Интернет	
поток	може	да	се	намери	полезна	информация,	като	за	ориентир	служат	
не	отделните	факти,	а	очертани	тенденции	както	и	въпроса	„На	кого	
е	нужно	това?“	по	отношение	на	действия	или	внушения.	Официалните	
медии	не	демонстрират	желание	да	информират	хората	за	тези	групи,	
като	желанието	намалява	с	демократичната	отвореност.	Например	в	
САЩ	след	1930-те	години	не	се	публикуват	повече	изобличаващи	материали	
за	клана	Рокфелер.

4. Иíфîðìàöèя, ïðîïàãàíäà è èíфîðìàöèîííà âîéíà

За	 да	 разберем	 какво	 става	по	 света	 като	цяло,	 заливани	 от	ин-
формационни	потоци	от	всякакъв	 вид,	трябва	да	 сме	наясно	 с	т.нар.	
геополитическа	концепция	в	нейните	два	аспекта:	официален	и	реален.	
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Това	не	е	нов	проблем	и,	например,	следната	максима	на	древногръцкия	
Тукидит	може	да	хвърли	известна	светлина	върху	него:	„Силните	правят	
каквото	си	искат,	слабите	страдат	както	се	полага“.	Едно	естествено	
следствие	от	тази	максима	е,	че	всяка	мощна	държава	има	остра	нужда	
от	специалисти	и	апологети,	чиято	задача	е	да	показва,	че	каквото	и	
да	правят	силните,	то	то	е	благородно	и	справедливо	и,	че	ако	слабите	
страдат,	то	те	сами	са	си	виновни	за	това.	Понастоящем	на	запад	тези	
специалисти	се	наричат	„интелектуалци“	и,	с	много	малко	изключения,	
изпълняват	тази	си	задача	с	умение	и	с	чувство	за	лична	праведност,	даже	
когато	става	дума	за	най-странни	твърдения,	практика,	която	може	да	
се	проследи	документално	до	най-древни	времена.	Смисълът	на	думата	
„интелектуалец“	не	е,че	тези	специалисти	са	по-умни	от	всички	остана-
ли	—	те	са	просто	привилигировани,	имат	да	изпълняват	гореспомената	
задача	и	съответно,	са	влиятелни.

Тука	е	мястото	да	се	цитира	и	популярното	мнение	на	Антонио	Грам-
ши	(свободен	цитат),	че	който	реализира	господство	в	културния	дискурс	
контролира	политиката	по	простата	причина,	че	политическата	роля	
на	дискурса	е	да	убеждава.	При	съществено	господство	в	дискурса,	напри-
мер,	е	почти	неизбежно	имплантирането	на	подбрана	външна	програма	
в	съзнанието	на	политическия	елит	на	дадена	страна,	който	елит	след	
известно	време	намира	за	напълно	нормално	да	гледа	на	развитието	на	
поверената	му	държава	през	чужди	очила	и	да	описва	световни	и	локални	
явления	чрез	вече	разработени	и	обосновани	вносни	понятия	(либерална	
икономика,	демократизация,	глобализация,	мултикултурализъм,	Болонска	
образователна	система	и	т.н.),	следвайки	неизбежно,	почти	автоматично	
и	напълно	убедено	чужд	проект	за	бъдещето.	Вместо	собствен.	Ситуация-
та	много	напомня	сцени	от	бандитски	филми,	в	които	на	телевизионните	
монитори	на	охраната	на	банката	се	пуска	касета	с	картинки	на	безлюдни	
коридори	и	стаи	като	същевременно	трезорите	се	изнасят	с	камиони.

Информационната	война	изисква	контрол	над	информацията,	който	
започва	да	се	налага	някъде	след	Втората	френска	революция,	когато	се	
дават	избирателни	права	на	„опасната“	класа	(легализиране	на	социал-
ната	опозиция,	която	вече	става	част	от	системата).	Веднага	се	вижда	
необходимостта	тази	„опасна“	класа	да	бъде	опитомявана,	което	се	осъ-
ществява	чрез	посредничеството	на	средната	класа,	като	се	обработва	
насочено	от	медиите	(по	това	време	вестниците),	по	необходимост	по-
ставени	под	пълен	контрол.

Събитията	през	втората	половина	на	миналия	век	показаха	абсо-
лютно	недвусмислено	решаващата	роля	на	информацията,	като	може	би	
най-ефективното	оръжие	на	международната	политическа	арена,	с	което	
беше	реализирана	най-голямата	 „мирна“	 геополитическа	 катастрофа,	
разпадането	на	СССР,	нещо	което	не	се	оказа	даже	по	силите	на	една	
световна	 война.	Войниците,	 офицерите,	 генералите	и	 стратезите	на	
информационната	война	се	култивират,	най-общо	казано,	от	културния	
елит,	който	взема	пълен	кредит	за	победите	на	атакуващата	страна	и	
носи	пълната	отговорност	за	пораженията	на	потърпевшата,	не	забра-
вяйки	решаващата	роля	на	вездесъщата	интелектуална	пета	колона.
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Малки	страни	като	България	не	предоставят	най-добрите	примери	
за	илюстрация	на	информационната	война	по-простата	причина,	че	съ-
противата	срещу	нея,	по	известни	причини,	практически	не	съществува.	
Промените	и	последствията	от	тази	война	са	същите,	но	конфликтите,	
доколкото	ги	има,	като	правило	или	не	се	отразяват	от	медиите	или	са	
санитарно	 обработени.	От	друга	 страна	Царска	Русия,	СССР	и	Русия	
днес	са	почти	единствените	примери	като	обекти	на	перманентна	ин-
формационна	война,	която	се	води	вече	почти	две	столетия,	увенчала	се	
с	най-голямата	победа	за	Запада	—	разпадането	на	СССР.	Следваща	цел	е	
разпадане	на	Руската	федерация	по	подобен	сценарий	—	пропусната	голяма	
възможност	през	90-те	години	на	миналия	век	по	времето	на	Елцин,	както	
е	отбелязано	в	последствие.	Трябва	да	се	подчертае,	че	разглеждането	на	
конфликтите	СССР	—	Запад	и	Русия	—	Запад	е	само	за	илюстрация,	и	не	
като	пример	за	подражание	в	някакъв	смисъл.	Подражанието	е	безмислено	
—	подражание	на	миналото	е	винаги	обречено	на	неуспех.

Може	да	се	направи	известен	паралел	между	Русия	в	края	на	19	век	и	
СССР	в	периода	след	1960	година.	И	двата	периода	се	характеризират	с	
кризисни	явления	в	почти	всички	сфери	на	обществения	живот,	морална	
деградаця	и	 ерозия	на	 държавните	 структури,	 довели,	 съответно,	 до	
революцията	от	1917	и	разпадането	на	СССР.	В	края	на	19	век	в	царска	
Русия	се	е	считало,	че	можеш	да	принадлежиш	на	руския	интелектуален	
елит	(западноподобно	дворянство,	либерална	и	социалистическа	интели-
генция)	само	ако	се	стремиш	да	имитираш	европейски	начин	на	живот,	
критикувайки	всичко	руско	като	назадничаво,	реакционно,	полуазиатско.	
С	една	дума,	интелигенция	е	само	либералната	интелигенция.	Достоевски,	
например,	е	бил,	в	най-добрия	случай,	един	полуинтелигент.

Началото	на	разпада	на	 червената	империя	СССР,	 единствената	
сериозна	антикапиталистическа	политическа	алтернатива	на	Запада,	
започва	 със	 създаването	на	партийно-бюрократична	 върхушка,	непод-
властна	на	репресии	от	сталински	тип,	които	репресии	са	имали	за	цел	да	
не	се	допуска	ерозия	на	социалния	характер	на	държавата	като	се	предо-
тврати	оформянето	на	върхушката	като	отделна	класа	—	партократия.	
Партията	получава	пълна	власт	след	като	отпадат	заплахите	и	конку-
ренцията	от	КГБ	(унищожаване	на	Берия),	от	армията	и	министерския	
съвет	(отстраняване	на	маршал	Жуков	и	Маленков),	а	конгресът	на	КПСС	
през	1956	година	постановява,	че	член	на	ЦК	може	да	се	арестува	само	
със	съгласието	на	целия	централен	комитет.	През	1960-те	години	СССР	
започва	да	търгува	с	нефт	и	се	появяват	възможности	за	инвестиране	
на	долари	както	навън	така	и	в	страната,	възприема	се	политика	на	
интегриране	със	Запада	с	редовни	контакти	между	част	от	западната	
и	 съветската	 корпоратокрация	 (номенклатура,	 спец	 служби,	 научни	
структури).	Започва	ерозия	на	господстващата	идеология	и	идеологическо	
разлагане	на	висшата	и	средната	класа.	През	1960-те	години,	например,	
КГБ	не	 е	 завербувала	нито	 един	агент	по	идейни	 съображения,	 а	 само	
срещу	заплащане.	Образът	на	СССР	като	лидер	в	световното	движение	
към	бъдещето	започва	да	помръква.	Съветската	пропаганда	при	старее-
щото	и	затъпяващо	партийно	ръководство	има	подобен	характер	и	губи	
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влияние.	Интелигенцията	започва	да	слуша	предаванията	на	Свободна	
Европа,	Радио	Свобода,	Би	Би	Си,	Гласът	на	Америка,	чиято	информация	е	
с	много	по-високо	качество.	Част	от	номенклатурата	(новата	съветска	
корпоратокрация)	започва	информационна	война	срещу	собствената	си	
страна	и	нейното	минало	по	линията	колко	ценна	е	пазарната	икономика.	
В	края	на	1970-те	години	се	създава	Горбачовската	команда	от	бъдещи	
собственици	(съветско	болярство,	което	обхваща	част	от	номенклату-
рата,	специалните	служби,	някои	научни	структури	и	крупни	„теневики“)	
с	цел	изместване	на	КПСС	от	властта	и	смяна	на	строя.

През	1988—89	обаче	Западът	взема	инициативата	и	сменя	задачата	
—	вместо	смяна	на	строя,	реализира	демонтаж	на	СССР.	Кулминацията	
на	този	период	е	срещата	на	Джордж	Буш	с	Михаил	Горбачов	в	Малта	
на	2-3	декември	1989.	Не	само	Буш,	но	и	съветските	помагачи,	например	
Александър	Яковлев,	 ясно	 са	 си	 давали	 сметка,	 че	перестройката	не	 е	
само	капитулация	на	СССР,	но	и	разпукване	на	1000-годишната	парадигма	
на	руската	история	с	Горбачевизма	като	първа	фаза	и	Елцинизма	като	
втора.	Подобно	мнение	изразява	и	Збигнев	Бжежински.	На	въпроса	как	се	е	
борил	срещу	комунизма	той	съветва	журналиста	да	не	заблуждава	себе	си	
и	другите,	че	става	въпрос	за	борба	срещу	комунизма	—	борбата	е	срещу	
Русия.	Против	нейната	историчеста	роля,	против	хилядолетния	модел	на	
руската	история,	против	руския	дух.	Вижда	се	пълната	еквивалентност	
на	позицията	на	Александър	Яковлев,	„мозъкът“	на	Германия	през	1940	
заявява,	че	борбата	е	не	срещу	Хитлер	и	даже	не	срещу	националсоциализ-
ма,	а	с	немския	дух,	за	да	не	се	възроди	повече	духът	на	Шилер	и	Гьоте.	
Ето	защо	неговите	последователи,	пост-перестройчиците,	говорят	да	се	
режат	на	парчета	съчиненията	на	Достоевски,	да	се	забранят	руските	
народни	приказки	като	вредни	и	да	се	заменят	със	западните.	А	ето	и	едно	
по-ново	мнение	на	Бжежински:	според	него	21	век	ще	се	строи	за	сметка	
на	Русия,	в	ущърб	на	Русия,	на	развалините	на	Русия.

Социално-икономическите	последствия	от	реализацията	на	глобални	
пазарни	отношения	в	разгромения	соцлагер	са	впечатляващи.	В	доклад	на	
ООН	от	2002	година	за	бедността	може	да	се	прочете	че	през	1989	година	
в	страните	сателити	на	СССР	и	европейската	част	на	Съюза	е	имало	14	
милиона	граждани	квалифицирани	като	бедни,	което	е	много	малко	число.	
След	разпада	на	СССР,	през	1996,	само	седем	години	по-късно,	са	регистри-
рани	168	милиона	бедни.	Заключението	на	доклада	е,	че	това	е	най-големия	
погром	на	средна	класа	в	историята	на	човечеството	—	социална	ката-
строфа.	Става	дума	за	учители,	инженери,	лекари,	учени,	хора	на	култу-
рата.	Техни	представители	се	виждаха	да	ровят	из	кофите	за	боклук	в	
центъра	на	София.	Голяма	част	от	тези	обеднели	милиони	са	заминали	
преждевременно,	както	ни	учи	църквата,	в	един	по-добър	свят,	илюстри-
райки,	че	информационната	война	може	да	бъде	не	по-малко	смъртоносна	
от	„горещата“.	В	резултат	на	седемгодишно	изсмукване	на	капитали	в	
посока	изток-запад	по	време	на	президентството	на	Бил	Клинтър,	САЩ	
регистрират	за	пръв	и	последен	път	положителен	баланс	на	държавния	
бюджет.	Двигателят	на	цялата	операция	са	финансистите.	Главната	
роля	на	банките	е	да	бъдат	посредници	при	инвестирането	на	парите	на	
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собствениците	им	т.е.	финансират	производителите	като	за	тази	дей-
ност	получават	процент	от	крайната	печалба.	Този	процент	нараства	
десетократно	за	периода	от	Втората	световна	война	(5%)	досега	(повече	
от	50%).	Посредникът	прибира	повече	от	половината	от	печалбата!

Поредната	информационна	война	е	в	разгара	си,	започнала	с	преврата	
в	Украйна,	който	свали	президент	Янукович	през	2014	година,	демонстри-
райки	нови	висоти	на	изграждането	на	информация	в	чиста	пропаганда	от	
Гьобелсов	тип,	която,	най-стествено	и	очевидно	за	всеки	що-годе	мислещ	
човек,	няма	нищо	общо	с	действителните	събития.	Пропагандата	се	води	
главно	от	страната,	която	не	преценява	реалните	събития	като	изгодни	
за	нея,	докато	противната	полага	всички	усилия	да	изглежда	максимално	
обективна.	Като	примери	за	най-безогледна	пропаганда	можем	да	посо-
чим	съветските	медии	по	времето	на	Брежнев	и	западноевропейските	и	
щатски	медии,	осветяващи	събитията	в	Украйна	днес.

От	примерите	по-горе	се	вижда	решаващата	роля	на	интелектуал-
ния	елит	за	реализирането	на	информационната	война.	Интелектуалци	
от	типа	на	Бжежински	не	само	пишат	историята	(каквото	напишат,	
това	остава),	но	и	управляват	историята,	анализирайки	тенденции	на	
развитие	(футуристичен	проектно-конструкторски	подход).	Те	не	винаги	
могат	да	се	похвалят	с	успех,	но	винаги	имат	решаващо	влияние	при	на-
лагане	на	идеологии	за	близкото	или	по-далечно	бъдеще,	представяни	кон-
структивно	на	интелигенцията	от	световните	информационни	агенции	
като	насоки,	дневен	ред,	главни	направления,	със	съответен	подбор	кои	са	
водещите	новини	на	деня	и	пренебрегване	на	събития,	които	не	са	удобни	
да	бъдат	новини,	следвани	от	подробни	репортажи,	анализи	и	коментари	
от	най-влиятелните	вестници	и	телевизии	и	накрая	довеждани	до	масите	
в	лесно	смилаема	пропагандна	форма	от	останалите	медии.	Цялата	тази	
машина,	преработваща	факти	в	пропаганда	за	масите,	се	управлява	от	
културните	елити	на	нациите,	които	носят	и	моралната	отговорност	за	
планираната	и	добре	платена	дезинформация,	която	залива	електората,	
винаги	в	унисон,	с	много	малко	изключения,	с	икономическите	интереси	
на	световния	капиталистически	елит.

В	лекции	по	икономика	учат,	че	пазарните	отношения	се	базират	на	
информирани	консуматори,	които	правят	рационален	избор.	Всеки	обаче	
който	внимателно	гледа	телевизионни	реклами,	знае,	че	бизнесът	влага	
неимоверно	големи	ресурси,	за	да	създаде	неинформирани	консуматори,	
които	правят	нерационален	избор.	Същият	механизъм,	използван	да	ми-
нира	пазарните	отношения,	се	използва	за	миниране	на	демокрацията,	
създавайки	неинформиран	електорат,	който	прави	нерационален	избор	
от	минимален	брой	фиксирани	възможности,	отговарящи,	например	на	
интересите	на	две	партии,	демократи	и	републиканци,	които	в	САЩ	са	
в	действителност	две	конкуриращи	се	крила	на	една	бизнес	партия.

Ето	и	съвсем	пресни	примери	за	квинтесенцията	на	насоките,	давани	
от	западните	информационни	агенции	как	трябва	да	се	възприема	сегаш-
ната	украинска	криза	(Пол	Крейг	Робертс: „Руснаците и изключително 
само руснаците носят цялата отговорност за насилията и войната 
в Украйна. Злобният Путин, решил да възроди съветската империя, е 
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причина за конфликта.“	Прокарването	на	тази	линия,	разработвана	с	
професионална	лекота	от	медиите,	игнорира	всякакви	факти,	които	£	
противоречат.	Те	не	съществуват.	Пример:	периодичните	изявления	на	
официалната	 говорителка	на	САЩ	Псаки.	Едно	 от	най-реномираните	
списания, Economist,	с	редовните	си	авторитетни	статии	за	кризата	
в	Украйна	с	главен	виновник	мистър	Путин,	обявил	война	на	Запада,	ус-
пявайки	да	влезе	в	конфликт	даже	с	New York Times	идеално	илюстрира	
казаното	по-горе	от	Пол	Крейг	Робертс.

Друга	една	установка	е,	че	Русия	в	момента	е	в	икономически	колапс,	
според	президента	на	САЩ,	поради	падането	на	цените	на	нефта	и	икономи-
ческите	санкции	срещу	нея	от	Щатите	и	Европейския	съюз.	Рейтинговата	
агенция	Standart and Poor`s	наскоро	свали	кредитното	ниво	на	Русия	до	ниво	
„боклук“.	Ето	и	накратко	мнението	по	този	въпрос	на	Пол	Крейг	Робертс,	
бащата	на	„рейгъномиката“,	бивш	помощник	по	икономическата	политика	
на	финансовия	министър	на	САЩ	по	времето	на	Роналд	Рейгън,	бивш	ре-
дактор	на	Wall Street Journal.	Решението	на	Standart and Poor`s да	понижи	
кредитното	ниво	на	Русия	до	„боклук“	е	без	съмнение	политически	ход.	Това	
е	същата	продажна	и	политизирана	агенция,	която	съвсем	наскоро	беше	
осъдена	да	заплати	на	правителството	на	САЩ	$	1	380	000	000	за	присъдени	
високи	рейтинги	на	финансови	пирамиди	довели,	заедно	с	други	подобни	и	фи-
нансови	групировки,	до	икономическата	криза	през	2008.	Държавният	дълг	на	
САЩ	от	$17,3	трилиона	долара	е	почти	80	пъти	по-голям	от	този	на	Русия,	
който	е	$	235	милиарда	(105%	срещу	11%	от	общия	национален	продукт	на	
САЩ	и	Русия,	съответно).	Очевидно	е,	според	Робертс,	че	кредитът	на	САЩ	
трябва	да	бъде	понижен	до	ниво	„боклук“,	но	това	никога	не	може	да	стане,	
защото	агенцията,	която	дръзне	да	направи	това,	ще	бъде	веднага	закри-
та	и	наказана.	Още	към	януари	2013	САЩ	дължи	на	Русия	$	162,9	милиарда,	
което	покрива	69%	от	общия	руски	дълг.	Не	чакайте	правда	от	синовете	на	
Уолстрийт,	съветва	Робертс,	те	си	изкарват	парите	с	лъжа.	Пак	според	
него,	фактите	са	нищо,	пропагандата	е	всичко,	а	либералният	икономист	е	
по-опасен	и	от	атомна	бомба.

Един	от	главните	проблеми	на	Русия,	продължава	Робертс	е	нейната	
Централна	банка.	Масата	руски	икономисти	са	точно	такива	неолибе-
рални	невежи,	каквито	управляват	и	в	западния	свят.	Руските	икономи-
сти	не	могат	да	си	представят	собственото	съществуване	без	връзки	
с	„водещия“	Запад,	не	могат	да	живеят	без	престижа,	който,	както	си	
въобразяват,	 се	 дължи	на	тези	 контакти,	 а	 ги	 канят	на	 задгранични	
конференции,	именно	защото	признават	превъзходството	на	западните	
си	колеги.	Тези	руски	икономисти	са	по	същество	агенти	на	Запада,	даже	
и	в	случая,	когато	не	осъзнават	това.

В	някои	случаи	се	налага	проектите	на	елита	на	глобализацията	за	
бъдещето	да	се	ревизират	и	то	кардинално,	което	показва,	че	за	форму-
лирането	на	стратегиите	се	иска	много	сериозна	квалификация	не	само	
в	чисто	академичен	аспект,	но	и	натрупване	на	опит	в	практическата	
икономика	и	политика.	Примери	тука	са	Хенри	Кисинджър	и	Збигнев	Бже-
жински,	които	държат	академични	позиции	в	престижни	университети,	
заемат	високи	държавни	постове	и	са	членове	на	управителни	бордове	в	
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големи	компании.	Много	е	любопитно	да	се	проследи	как	в	някои	случаи	
дадено	стратегическо	направление	може	да	направи	обратен	завой,	бавно	
и	методично,	в	продължение	на	много	години.

Големият	„приятел“	на	Русия,	Збигнев	Бжежински,	в	книгата	си	от	
1997	„Голямата	шахматна	дъска“	предвижда,	че	Съединените	щати	ще	
доминират	в	сферата	на	световната	икономика	и	политика	поне	в	след-
ващите	30	години,	че	Русия	ще	банкрутира,	и	че	дотогава	политиката	на	
САЩ	спрямо	Русия	трябва	да	е	насочена	така,	че	да	не	се	допуска	нейното	
сближаване	 с	Европа.	През	 2003	 година	излиза	монографията	 „Изборът	
Глобално	доминиране	или	глобално	лидерство“,	в	която	вече	става	въпрос	
само	за	лидерство	на	САЩ,	не	за	абсолютно	доминиране	като	се	твърди,	
че	най-голямата	опасност	за	Запада	е	възраждането	на	Русия	след	разпа-
дането	на	СССР,	което	трябва	да	се	предоврати	на	всяка	цена.	Втората	
опасност	според	него	е	световна	организация	на	масите	под	знамето	на	
триадата	антиглобализъм,	марксистки	 егалитаризъм	и	 християнски	
хуманизъм.	Препоръките	му	за	противодействие	са	насаждане	на	демо-
крация	по	американски	и	налагане	на	американската	култура	—	изпитана	
рецепта	от	времето	на	студената	война.	Тук	не	става	дума	за	някаква	
висока	култура,	а	за	така	наречената	Tittytainment (Tummuтейнмът),	
дума	хибрид	от	цици	и	забавление,	термин	предложен	от	Hans-Peter	Martin	
and	Harald	Schumann	—	повърхностна,	злободневно-занимателна	култура	
с	продукти	от	типа	на	сапунки,	MTV	(music TV),	шоу	програми	като	Биг	
Брадър	и	Сървайвър,	насаждаща	култ	към	потребителство	и	интелекту-
ална	деградация.	Има	и	по-сочни	квалификации	на	тази	масова	американска	
култура,	които	не	са	никаква	тайна.	Става	дума	за	културна	хегемония	на	
буржоазията	чрез	културата	на	масовото	потребление	(потреблядство),	
чрез	която	се	разпространява	лидерството	на	САЩ.	Следва	монографията	
„Вторият шанс: Трима президенти и кризата на америкнската супер-
мощ“	през	2007,	в	която	Бжежински	стига	до	заключението,	че	в	забележи-
телно	кратък	срок	и	с	лека	ръка	е	пропиляна	абсолютно	доминиращата	
позиция,	заемана	от	САЩ	след	катастрофата	на	СССР	и	края	на	студена-
та	война,	благодарение	на	водачите	на	нацията	Буш	Първи,	Бил	Клинтън	
и	особено	Буш	Втори,	с	предупреждението,	че	трети	шанс	няма	да	има.	
Последната	книга	от	тази	поредица	е	„Стратегическа визия: Америка и 
кризата	на	глобалната	мощ“, в	която	Бжежински	дава	съвети	как	трябва	
да	действат	Съединените	щати,	за	да	не	ги	последва	съдбата	на	СССР.	
Мнението	му	е,	че	САЩ	през	годините	2010—2013	много	напомнят	СССР	
през	1980—90-те	години	със	следните	характеристики:	(1)	Закостеняла	по-
литическа	система,	неспособна	за	реформи;	(2)	Финансов	банкрут	поради	
военни	авантюри	и	раздут	военен	бюджет;	(3)	Падане	на	стандартът	
на	живот	на	населението;	 (4)	Политическа	класа,	нечувствителна	към	
растящото	социално	неравенство,	която	мисли	само	за	собственото	си	
обогатяване;	(5)	Опити	да	се	компенсира	намаляващата	легитимнтост	
на	властта	с	картини	на	външни	врагове;(6)	Външна	политика,	която	води	
до	изолация	на	САЩ.	Заключението	му	е,	че	ако	не	се	спрат	тези	тенден-
ции	Съединените	щати	не	само	ще	загубят	лидерската	си	позиция,	но	ги	
чака	и	социална	катастрофа	в	следващото	десетилетие.	Най-интересна	
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е	препоръката,	която	дава	архирусофобът	Бжежински:	САЩ	трябва	да	
се	съюзят	с	Русия	и	Турция,	защото	съществуването	на	Запада	зависи	
от	това	колко	добре	може	да	се	интегрира	с	Русия.	Такъв	обратен	завой,	
направен	постепенно	от	1997	до	2012,	само	показва,	че	и	най-невероятни	
решения	са	възможни,	ако	ги	изискват	глобалните	интереси	на	западния	
елит,	най-силното	оръжие	на	Запада.

Не	трябва	да	се	демонизират	тези	елитни	структури.	Трябва	да	се	
положат	усилия	за	разбиране	на	техни	цели	и	методи	със	съзнанието,	
че	те	са	връх	в	цивилизационното	развитие	в	областта	на	социалната	
технология,	 достижение	по	мащаб	неотстъпващи	на	тези	на	техни-
ката	и	компютъризацията.	Тези	структури	са	доказали	абсолютната	
си	хегемония	в	информационната	война	чрез	разгромяването	на	СССР	и	
соцлагера,	геополитическа	катастрофа,	равна	по	мащаб	на	тези	в	двете	
последни	световни	войни.	Такива	постижения	винаги	имат	две	лица	по	
отношение	на	една	преценка	в	термините	на	добро	и	зло,	както	и	всички	
останали	цивилизационни	резултати,	но	такава	една	гледна	точка	не	е	
най-ефективната	за	разбиране	на	тактиките	и	стратегиите,	присъщи	
на	тези	глобални	структури	с	оглед	успешното	им	използване	или	про-
тивопоставяне.	Разбира	се,	не	трябва	да	се	забравя,	че	на	световната	
шахматна	дъска	се	изправяме	срещу	гросмайстор	с	вековен	опит.	И	още,	
че	играта	не	е	за	някакви	си	точки,	а	може	да	е	„на	живот	и	смърт“,	даже	
в	буквален	смисъл,	или	за	самото	съществуване	на	нацията.	Примери	—	
много.	Връзката	с	националния	културен	елит	е	директна	—	те	са	тези,	
които	играят	на	шахматната	дъска	и	носят	цялата	отговорност	за	
резултата.	Само	те	и	никой	друг.

Продължението на това изследване на тема „Образование и национа-
лен културен елит“ — в следващия брой.
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Решеíèе íà ðеäêîëеãèяòà íà „Пëàìúê“

На	свое	творческо	събиране	редколегията	на	списание	„Пламък“	реши	
да	включи	в	своя	състав	писателя	Николай	Дойнов	—	талантлив	поет	и	
белетрист,	 изявен	 общественик,	 председател	на	Съюза	на	народните	
читалища.	Освен	с	творческото	си	име,	новият	член	на	редколегията	ще	
бъде	изключително	полезен	в	осъществяването	на	още	по-плодотворно	
сътрудничество	между	списание	„Пламък“	и	народните	читалища	в	Бъл-
гария.

Пëàìúê

Зäðàâêà Лèсèéсêà • Кîìïîçèöèя



196 ÏËÀÌÚÊ

ПЛАМЪК
ЕДИНСТВЕНОТО	БЪЛГАРСКО	СПИСАНИЕ
ЗА	ЛИТЕРАТУРА,
НАДЖИВЯЛО	ДЕСЕТИЛЕТИЯТА!
93 ÃОÄИНИ —
   ТВОРЧЕÑКИ ПЛАÌÚК!
АБОНИРАЙТЕ ÑЕ! ÑЕÃА Е ÌОÌЕНТÚТ!

ПЛАМЪК	ЩЕ	ИЗЛИЗА	В	4	ГОЛЕМИ	КНИЖКИ	ГОДИШНО.
ЦЕНА	НА	ОТДЕЛНА	КНИЖКА	—	6	лева
ГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	24	лева
ПОЛУГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	12	лева

ВАÆНО ÑÚОБЩЕНИЕ

Съобщаваме	на	нашите	читатели,	че	абонаментът	за	списание	„Пламък“
за	2018	година	ще	бъде	без	помощта	на	Български	пощи.
Може	да	се	абонирате	в	редакцията	на	адрес:	София	1142,	
бул.	„Васил	Левски“	60,	списание	„Пламък“,	а	така	също	и	във	фирма	„Доби“	
(тел.	02-9632047).
Или	на	банковата	сметка	на	списание	„Пламък“:
БДСК,	РК	„Батенберг-1“
BIC:	STSABGSF
IBAN:	BG67STSA93000001682901

За	покупка	на	списание	„Пламък“	online:
hainibg.eu
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