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140 години от рождението на П. К. Яворов

Георги Константинов

ЯВОРОВ ИЛИ ВИСОКИЯТ 
СМИСЪЛ НА СТРАДАНИЕТО

Истинският	поет	в	България	никога	не	е	бил	обикновен	литератор	—	
безшумен	писарушка,	скрит	зад	купчина	изписани	листове.

Животът	на	големите	ни	поети	е	отворена	книга,	осветена	сцена,	
ясно	огледало,	в	които	българинът	очаква	да	види	и	своята	—	лична	и	на-
родна	—	съдба.	Може	би	това	е	твърде	сурова	традиция,	но	обикновено	
нашият	читател	на	поезия	иска	да	разбере	от	какво	страда,	как	страда	
и	колко	е	искрен	в	страданието	си	любимият	поет.

Дори	най-сръчните	филологическите	игри	със	словото	остават	встра-
ни	от	широкото	читателско	внимание,	ако	в	тях	няма	поне	едно	зрънце	
изстрадана	болка.	(Уви,	това	невинаги	се	е	схващало	от	т.нар.	„чисти“	
литератори.	Дори	много	от	днешните	кандидати	за	литературна	слава	
май	не	са	разбрали	това.)

А	 човешкото	 страдание	на	Яворов	 е	 равно	 само	на	неговия	 висок,	
стигащ	космически	бездни,	поетически	талант.	Яворовото	страдание	
избликва	от	неговия	сложен,	тревожен	и	неукротим	човешки	дух.	Немалко	
ярки	поети	сме	имали	и	навярно	ще	имаме	—	буйни	и	целеустремени,	про-
тиворечиви	и	нежни	—	но	едва	ли	ще	се	повтори	такава	титанична	болка,	
такова	разпъване	между	надеждата	и	разочарованието,	между	вярата	
и	мрачното	безверие,	между	харамийски	порив	за	свобода	и	хамлетовска	
отчужденост	от	света.

Това	страдание	е	колкото	безименно,	толкова	и	исторически	конкрет-
но.	То	е,	както	пише	Гео	Милев:	„еманация	на	един	обработен	комплекс	
от	енергия,	събрана	в	колективния	дух	на	българската	поема:	скърбите,	
мъките,	страданията,	ужаса	на	петвековното	робство,	легнали	дълбоко	в	
българската	душа	—	дълбока	всенародна	горест,	отразена	в	нашите	народ-
ни	песни,	която	всеки	от	нас	носи	в	душата	си	като	кръвно	наследство...“

По-нататък	Гео	говори	и	за	силния	удар	отвън	—	разочарованието	от	
безплодния	ентусиазъм	на	социалните	идеи,	погромът	на	Илинденското	
въстание	през	1903-та	година,	както	и	болезнените	лични	драми	на	по-
ета.	Този	силен	удар	отвън	разчупва	„покривката	на	Яворовата	душа	и	
разпечата	скритото	в	нея	наследство	от	всенародна	горест“.

Така	един	модерен	и	по	своему	драматичен	поет	като	Гео	Милев	вижда	
сложния	възел	между	Яворовата	съдба	и	и	историческата	съдба	на	народа	
ни.	Това	е	само	едно	от	проницанията,	търсещи	корена	на	покрусата	и	
отчаянието,	чуството	за	обществена	вина	и	усета	за	предопределена	ги-
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бел	на	личността.	Това	проницание	навярно	ще	ни	помогне	да	си	обясним	
как	авторът	на	такива	животрептящи,	изпълнени	с	върховна	човешка	
отзивчивост	творби	като	„На	нивата“,	„Градушка“,	„Арменци“,	лирично	
игривата	„Калиопа“,	категоричната	„На	един	песимист“,	как	такъв	поет	
се	променя	дълбоко	и	необратимо.	Как	извървява	всички	завои	на	българ-
ския	модернизъм	и	превръща	смисъла	на	земните	си	дни	в	кошмарни	нощни	
видения,	как	поетичните	му	диалози	с	живота	стават	постепенно	един	
непрекъснат	диалог	със	смъртта.	

Разбира	се,	не	бива	да	подценяваме	влиянието	на	конкретната	епоха	
с	нейните	обществени	и	лични	борби,	с	идеите	и	идеалите,	идващи	от	се-
вер	или	запад,	различните,	често	противоположни	литературни	ветрове:	
народничество,	реализъм,	ницшеанство,	индивидуализъм,	символизъм.

Но	има	 още	 една	причина,	 която	 е	толкова	несъмнена,	 колкото	и	
необяснима.

Това	е	самата	сложна	и	драматична,	искрена	и	артистична	поетова	
дарба,	онази	изгаряща	гърдите,	самоизтезаваща	се	чувствителност,	пре-
върнала	виденията	в	главна	реалност...	Вероятно	прииждащите	житейски	
проблеми	са	хвърляли	допълнителна	жарава	в	пламтежа	на	неговия	фанта-
зен	свят.	Вероятно	завистта	и	интригите	са	прибавяли	немалко	отрова	
в	горчивата	житейска	чаша	на	неговия,	както	се	казва,	лирически	герой.

Но	и	трудната	приспособимост	на	таланта	към	делничното	обще-
ство	не	може	да	бъде	цялостно	обяснение.

Защото	Яворов	е	Яворов.	И	на	луната	да	бе	живял	този	неповторим	
български	поет,	пак	щеше	да	улавя	с	чувствителното	си	сърце	страдание-
то	на	своя	прокълнат	от	историята	народ,	духовното	несъвършенство	
на	всеки	човек	и	цялото	човечество.	Цялото	видимо	пространство	е	сцена,	
а	Пейо	Яворов	е	може	би	най-артистичния	наш	поет,	играещ	вдъхновено	
своята	романтична	представа	за	себе	си	и	за	своя	живот.

Но	нека	пак	подчертаем	това	—	Поетът	Яворов	изрича	своите	артис-
тични	реплики	само	след	дълбокото	им,	болезнено	изстрадване.	Неговите	
лирически	думи	са	откъснати	от	самата	му	жива	същност.

Вероятно	в	скъпата	му	поробена	Македония	той	е	съзирал	своите	
Термопили,	своето	Ватерлоо,	а	защо	не	и	своята	Околчица?	В	неговата	
загриженост	към	съдбата	на	българския	селяк	може	да	се	открие	Исусова	
или	якобинска	жажда	за	справедливост.	Любовта	за	него	е	повече	драма,	
отколкото	хедонистично	преживяване	—	не	е	чудно,	ако	неговата	любима	
е	придобивала	чертите	на	Лаура	или	Беатриче...	Ала	поетическите	виде-
ния	на	Яворов,	много	по-сложни	и	по-драматични	от	живота,	не	са	само	
метафорични	построения,	а	късове	от	неговия	бушуващ	вътрешен	мир.

Затова	толкова	ни	трогва,	така	безусловно	му	вярваме,	когато	някак	
декламативно	Яворов	изрича:

Аз не живея. Аз горя. Непримирими
в гърдите ми се борят две души:
душата на ангел и на демон...	
Никога	преди	Яворов	в	българската	поезия	една	измислена	действител-

ност	не	е	изглеждала	толкова	правдоподобна	и	логична.	Яворовата	поезия	
успява	да	предизвика	и	нашата	скрита	артистичност,	нашата	спасителна	
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представа	за	себе	си.	На	фона	на	сивото	балканско	битие	и	грубия	практи-
цизъм,	има	нещо	възвишено	и	красиво	да	погледнеш	на	себе	си	и	така:

Един и същ на битието с урагана,
аз шеметно се нося, дух из океана
на тъмнина, нестресвана от сън за ден,
без нявга мигом негде да застана,
напред самотно устремен...
Може	да	се	каже,	че	стиховете	на	Яворов	от	последните	години	на	

живота	му	все	повече	и	повече	извисяват	усещането	му	за	мащабите	на	
човешкия	дух,	за	неговото	родство	с	безкрайния	космос,	с	необозримата	
вечност.	Навярно	поетът	вече	е	предчувствувал	края	на	своя	земен	път	
—	онзи	трагичен	октомврийски	ден	на	1914	година	—	и	по-често	отправя	
поглед	към	небесното	пространство,	към	неразгадаемите	тайни	на	все-
лената.

Но	преди	да	говорим	за	трагичната	смърт	на	поета	(загинал	на	поч-
ти	Пушкинова	възраст,	неизпълнил	и	38	години	и	също	тъй	„оклеветен	
от	мълвата“,	както	великия	руски	поет),	нека	се	върнем	към	Началото.

„Сприхавостта,	хумора	и	боята	имам	от	баща	си,	а	от	майка	си	—	лю-
бовта	към	народната	песен,	сърдечността,	вярата,	поезията:	демонът	
и	ангелът,	които	поменавам	в	стиховете	си“	изповядва	самият	поет.

Яворов	се	учи	в	родния	Чирпан,	а	след	това	постъпва	в	класическия	
отдел	на	Пловдивската	гимназия,	където	следва	2	години.	Там	се	сближава	
с	поезията,	където	прави	и	първите	си	стихотворни	опити.	После	—	в	село	
Скобелево,	Стара	Загора,	Сливен,	Стралджа,	Анхиало,	където	работи	като	
телеграфист.	Чете	Пушкин,	Лермонтов	Достоевски,	по-късно	открива	
и	творбите	на	Хайне	и	Надсон.	В	Анхиало,	редом	с	още	около	50	творби,	
той	написва	поемата	„Калиопа“,	която	изпраща	в	списание	„Мисъл“	на	
д-р	Кръстев	и	Пенчо	Славейков.

Поемата	е	приета	възторжено	и	редом	с	първото	признание	младият	
поет	Пейо	Крачолов	получава	и	поетското	си	име	Яворов.	На	23	години	
е	вече	в	София	—	в	началото	като	телеграфист,	после	става	редактор	
на	 вестник	 „Дело“.	 Запознава	 се	 с	 Гоце	Делчев,	търси	 в	македонското	
движение,	както	сам	той	признава,	„идеен	тласък“,	„кипеж	на	чувства	и	
страсти“,	в	които	„да	прочисти	душата	си...“

Яворов	търси	битки,	мечтае	да	извърши	подвиг	за	свободата	на	народа	
си	и	в	тези	високосни	мигове	от	неговия	живот	можем	да	съзрем	близост	
с	Ботевата	съдба.	Трагедията	на	Яворов	е	там,	че	възрожденското	време	
е	отминало,	че	въпреки	своята	ботевска	натура,	той	се	е	родил	твърде	
късно,	в	друга	действителност.	Това	е	действителност	на	политически	
и	финансови	сметки,	на	малки	и	големи	битки	за	власт,	превръщащи	все-
ки	порив	за	саможертва	в	безсмислен	фарс.	Македония	тогава	е	събрала	
като	във	фокус	всички	вируси	на	балканско	неразбирателство	и	фалшив	
демократизъм.	След	убийството	на	Гоце	Делчев	Яворов	преживява	душе-
вен	потрес,	затваря	се	изцяло	в	себе	си.	По	някаква	тъмна	логика	това	
съвпада	с	драматичната	му	любов	към	Мина	и	Лора,	а	на	хоризонта	се	
задава	тъмният	облак	на	първата	национална	катастрофа...

След	„На	нивата“	и	„Градушка“,	„Арменци“	или	„Хайдушки	копнения“,	
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поетът	написва,	не	—	изстрадва	най-ярките	си	лирически	стихотворения	
за	любовта,	навлиза	и	в	нови	философски	дълбини.	Но	дори	онази	странна	
творба	на	Яворов	 „Нощ“,	 за	 която	някои	 литературоведи	 считат,	 че	
първа	подсказва	началото	на	декадентските	му	кошмари,	също	разкрива	
дълбокото	му	народолюбие.	Тъкмо	в	поемата	„Нощ“	се	появяват	на	едно	
място	—	като	лирическа	Света	троица	—	трите	най-скъпи	образи	на	по-
ета:	на	Родината,	на	майката,	на	любимата.

Чист	и	молитвеновисок	е	образът	на	Родината:
Прости, родино триж злочеста,
прости разблудното си чадо.
Ще бъда твой! Кълна се, майко,
кълна се в хилядните рани
на твоята снага разбита.
Кълна се и в мечтите твои
за бъдъщност честита,
с кръвта си кръст ще начертая
от Дунав до Егея бял
и от Албанската пустиня
до Черноморските води!
А	любовта	към	жената	Яворов	възприема	не	само	като	образ,	а	като	

цял	един	свят,	изтъкан	от	нежни	светлини	и	тъмни	противоречия.	От	
игривата	музикалност	на	 „Калиопа“	до	мрачните	акорди	в	по-късните	
му	 „Безсъници“	 и	 „Прозрения“,	Яворов	 успява	 да	ни	 убеди,	 че	 любовта,	
щастлива	или	несретна,	е	проява	на	висшите	сфери	на	духа.	В	нея	често	
се	преплитат	трагични	изживявания,	обреченост,	мирова	скръб.	Често	
приемащ	неблагодарната	роля	на	чувствен	и	порочен	човек,	лирически-
ят	 герой	 на	Яворов	търси	 в	 любовта	морално	 пречистване,	 духовно	
просветление.	След	една	ранна	любов	към	младата	Дора	Габе,	на	чиято	
първа	стихосбирка	„Теменуги“	той	е	редактор,	Яворов	е	понесен	от	още	
по-бурна	емоционална	вълна.	Особено	ясно	разбираме	това	в	стиховете,	
посветени	на	силните	му	чувства	към	Мина	(„една	любов	над	пропаст“,	
както	я	нарича	самата	Мина):

Кристално чиста, като висините сини,
намериха те спяща жаждуща мечти —
в съня на твоите шестнадесет години
душа те възжела и похити.
И	така	е	не	само	в	„Пръстен	с	опал“,	но	и	в	незабравимите	„Две	хубави	

очи“,	„Ще	бъдеш	в	бяло“,	„Невинност	—	свята	орхидея“,	„Насаме“...
Знаем,	че	Мина	си	отива	трагично	рано	от	света,	като	че	ли	отнесена	

от	златния	светлик	на	Халеевата	комета,	ала	болката	остава	завинаги	
в	поетовото	сърце.	Тогава	на	авансцената	излиза	Лора.

Внезапно	пламнала,	но	 всеобхватна	и	 съкрушителна	е	 любовта	на	
Пейо	Яворов	 към	красивата,	 интелигентна,	 и	много	 амбициозна	Лора.	
Един	предварителен	знак	на	това	фатално	чувство	е	стихотворението	
„На	Лора“,	писано	още	в	1906	година:

Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Защото аз съм птица устрелена...
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Една	любов,	която	се	превръща	в	изпепеляваща	страст,	в	страшна	
катастрофа,	която,	както	знаем,	струва	и	живота	на	поета.

Всъщност	целият	кратък	живот	и	цялата	необхватна	поезия	на	Яво-
ров	са	пронизани	от	едно	човешко	страдание,	от	една	болка	от	грубите	
несъвършенства	на	човека	и	света.	„В страдание живот е	изхабен...“	пише	
той	в	едно	от	последните	си	стихотворения.

В	страданието	му	припламва	и	кръстопътната	драма	на	нашата	
малка	родина,	граничеща	почти	отвсякъде	със	себе	си,	и	Байганьовият	
хищен	бяг	след	студения	звън	на	парите	(бяг,	продължаващ	и	до	днес),	и	
мълчаливата	обреченост	на	духовния	човек,	избрал	трудната	съдба	да	
живее	честно	и	човеколюбиво,	и	легендарната	некадърност	на	родните	ни	
политици,	и	пренебрежението	на	тази	стара	дама	Европа	към	балканския	
„заден	двор“,	и	собствената	ни	озлобеност	и	завистливост	един	към	друг,	
и	бързото	ни	примирение	към	всяко	зло,	и	необяснимото	отвръщане	на	
добрия	жест	със	злина,	и	неверието	в	собствения	ни	български	ум,	и	пре-
клонението	към	чужбинските	недомислия,	и	горчивата	шега,	че	„във	всеки	
от	нас	дреме	геният,	но	обикновено	будува	глупакът“	и...	какво	ли	не	още!

Но	нека	повторим	—	Яворов	нямаше	да	е	Яворов,	ако	не	превръщаше	
своята	болка	във	висока	поезия,	ако	не	извайваше	от	своето	страдание	
силни	крила	за	творчески	полет:	„Аз	вярвам	в	оня	велик	дух,	пише	Яворов,	
в	оня	велик	творчески	дух,	който...	да	посочи	пътя,	водещ	към	истината!“

Ето	това	е	Пейо	Яворов.	Много	гибелни	вихрушки,	много	кървящи	рани	
е	получавала	или	сама	си	е	нанасяла	българската	душа,	но	поети	като	
Яворов	ни	показват	високия	смисъл	на	нашето	съществуване,	подкрепят	
нашия	несретен,	но	упорит	стремеж	към	един	по-добър	свят.

Иâàí Бëàжеâ • Пàìеòíèê
íà П. К. Яâîрîâ â Сîфèя
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П. К. Яворов

СТИХОТВОРЕНИЯ

КОПНЕНИЕ

Все òóé êîпíеíèе â äóõъò,
âсе òóé сêèòàë÷есòâî èç пъò,
íà êîéòî íе съçèрàì êрàя.

И пîãëеä âе÷íî óсòреìеí
íàпреä, êъì óòрешíèя äеí,
áеç òàì прèсòàíèще äà çíàя...

НОЩ

Сàìсè — è â òресêà ìежäó òèя
îãîëеíè сòеíè; âòîрà÷еí
ãъсòеещ пîëóìрàê íàäíè÷à,
пîäàâà се îò âсеêè êъò;
êàìèíà áеç òîпëèâî,
îòâîреíà — óсòà ãîòîâè
прîêëяòèе äà èçреêъò.

Зàòâàряì пëàìíàëè î÷è,
àëà íàпрàçíî — íяìà съí;
íе ìîçъê, à îëîâî сяêàш
â рàçяäеí ÷ереп се рàçëèâà...
Въçãëàâèеòî — êàìъê същè,
ëеãëîòî òръíе è êîпрèâà.

И преç прîçîреöà ìъãëèâ,
èç âе÷ерíèя çäрà÷ äàëеêî
áëóжäàе пîãëеä: пî íеáеòî,
рàçãîíеíè îò áóéíè âèõрè,
â áеçреäà îáëàöèòе áяãàò.
И сòрóâà ìè се, ÷е äîëàâяì
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èçпîä íеáесíè шèрîòè
îò íяêàêâà çëîâещà песеí
спîäàâеí òъòеí äà еõòè.

И ÷àê â äóшàòà ìè прîíèêâà
íàсòръõíàë â êъòîâеòе ìрàê.
Аç ÷еçíà è се сëèâàì
с ìъãëè сòрàõîòíè — çàäóшëèâè,
íà àäà сяêàш èç íеäрàòà
сòèõèéíî áëъâíàëè âъç ìеíе.

Еé âãъâà се íеáî äàëе÷íî.
И îáëàöè áó÷àò è áяãàò
è пàê õàëîсàíî íàçàä
пîâръщàò се... В ãëàâà
íè ìèã îсòàâà âèõрà ìèсъë,
â äóшàòà õàîс è òреâîãà.
Не песеí сëóшàì! А çëîâещî
еõòяò îò÷àяíè âъçäèшêè
è ãëàäíè пëà÷îâе, è äèâè
пîäçеìíè пèсъöè... Хëесòè
рàçìàõàí áè÷ îò сêîрпèîíè,
çâъíяò îêîâè-жеëеçà.

И ìъêà, çíîéíà ìъêà íîêòè
â сърöеòî ìè çàáèâà.
А съâесò ãрèçе,
êàòî ÷е íяêîãà ръêà
âъç êëеòà ìàéêà съì пîäèãíàë,
сесòрà прîäàë, îò сòрàäеí áрàò
ëèöе îòâърíàë áеçó÷àсòíî...

Прîсòè, рîäèíî, òрèж çëî÷есòà,
прîсòè рàçáëóäíîòî сè ÷àäî.
Ще áъäà òâîé! Къëíà се, ìàéêî,
êъëíà се â õèëяäèòе рàíè
íà òâîяòà сíàãà рàçáèòà;
êъëíà се è â ìе÷òèòе òâîè
çà áъäàщíîсò ÷есòèòà:
с êръâòà сè êръсò ще íà÷ерòàя
îò Дóíàâ äî Еãея áяë
è îò Аëáàíсêàòà пóсòèíя
äî ÷ерíîìîрсêèòе âîäè!
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И òîя êръсò íà äóõ сâîáîäеí
âсеãäàшíèя ще áъäе пъò;
çà ãеíèя òè âсе пî íеãî
рàçêîшíè ëàâрè ще рàсòъò...
Ìàêàр è сëàáà, пàê äесíèöà
ще ìîже — еòî... А òîâà — 
âерèãè! Кîé ëè è çàщî,
êîãà ëè ìе е îêîâàë?
Пîâèя ëè се, òъé áîëè,
òъé сòяãà — — — — — — — — 
— — — — — — — — А-õ, íà çëî âèäяë се
çëîêîáеí è âсеãäàшеí съí!

Зâъíè â óшèòе, à сърöеòî
ще пóêíе — áèé. В áеçìъëâíîсò íîщíà
è òóê, прèòèсíàëà ìе ãрîáíî,
è âъí òъìà. С íàсìешêà яâíà
äóõ çëîáеí шепíе è пîâòàря
ìе÷òè прîäàäеíè îòäàâíà
çà êъс÷е õëяá... Черíèëî ÷ерíî
îрèсíèöè ìè преäâещàõà.
И íяìà íèêîãà äóшà
êрèëе пî âîëя äà рàçìàõà!

Тъжíî ìè е. И äà èìà
ãърäè — ãърäè сè äà прèòèсíà,
сърöе, щî с ìîеòî съãëàсíî
äà áèé è ÷еçíе! Аç òîãàâà
íàáрàíè съëçè áèõ èçпëàêàë,
îëеêíàëî ìè áè òîãàâà.

Преç òъìíèя прîçîреö
еäâà се ìярíà çрàê-çâеçäèöà
è пàê çàä îáëàöè èç÷еçíà.
В жèâîòà сâîé
è àç еäíà çâеçäèöà èìàõ.
И òя, óâè,
òàêà èç÷еçíà... А сеãà
íàпóсòî спîìíяì: ще ëè âе÷е
íà áеäсòâèяòà среä ìъãëèòе
пîâòîрíî òя äà се âесòè? 
А êîé ëè ÷óêà? Вëеç! ...Нî òè ëè,
ìе÷òà íà ìîèòе ìе÷òè,
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íî òè ëè сè — è â òîя ÷àс
îòãäе? Иçпëàшеíà сè òè
è ìîрíà. Тàç îêъсàíà îäежäà...
Рàçпëеòеíè êîсè: íîçеòе êàëíè...
Ръöе преìръçíàëè; ëèöеòî
è â съëçè, è â пеòíà îò рàíè...

Иçáяãàëà! Неâîëя ÷ерíà
çà сìеë пîäеì òе îêрèëè;
êàжè ìè, âе÷е êîé ще ìîже
îò äíесêà äà íè рàçäеëè?

Еëà è â пàçâèòе ìè òèя
ръöе èçìръçíàëè прèãреé;
â ëèöеòî ìè ãîр÷èâè съëçè
еëà, îòрèé... С öеëóâêà жàäíà
èçсìóêà щà â еäíà ìèíóòà
съáèрàíà преç реä ãîäèíè
â ãърäèòе òè îòрîâà ëþòà.
Преãръщàé ìе, преãръщàé сèëíî,
сòрàíà äî ìîяòà äîпрè
è â òóé áëàжеíсòâî îсòàâè ìе — 
äà ÷еçíà... И ще èäеì íèé
äàëе÷ îò õîрàòà, â ãîрè,
â ìîре шèрîêî: òàì íе ìîãàò
íè çëîáà ëþäсêà, íè çàêîí
äîсеãíà рàя íè... Тъëпà — ! 
Зàщî òреперèш? Иäàò! Нî êîè?
Те âëàçяò... Пîìîщ! — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — Бîже,
âсе òàя íîщ! — âсе òîя съí.

Нî еòî áясíàòà фърòóíà — 
íе òя ëè áëъсêàше îòâъí!
И òъé фó÷è — îсìèâà сяêàш
íерàäàòà ìè сàìîòà;
фó÷è; прîрî÷есòâóâà сяêàш,
÷е òъé ще áъäе è äîêрàé.
И àç äà áèõ сеãà óìряë,
íè ìàéêà íяìà äà ìе âèäè,
íè ìàéêà... Пее... Пеé ìè îще!
Кàêâî? Зàäряìàë áяõ è, ìàéêî,
сòîрè ìè се, ÷е òè íàä ìеíе
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èçòèõîì пееш. И â äеòèíсòâî
òàêà ìè пееше: è сëàäêî,
è òîëêîç òъжíî! ... А çàщî
ëèöе èçâръщàш? Съëçè, съëçè,
íàпрàçíî èсêàш äà ãè сêрèеш
îò ìеíе: çíàя, ще óìрà.
Бîсèëеê-öâеòе
íà õëàäеí ãрîá ще пîсàäèш
è íе рîсà ще ãî пîè,
à òâîèòе ãîр÷èâè съëçè...
Ще пëà÷еш òè: „Сòàíè îò ãрîáà,
еëà, пîãèíàëà íàäежäî,
еëà ìе, сèíе, óòешè!“
И â ëеòеí пеê, è â çèìеí ìрàç
ще èäâàш, ìàéêî, ще íàрежäàш,
àëà íàпрàçíî: прàõ áеçäóшеí,
ще ìîãà ëè äà ÷óя àç?

Ще ìèíе âреìе, ãрîá сèрàшêè
â èçрàсíàë áóреí ще çàãëъõíе.
Бàщà è ìàéêà ще çàспяò
пîêîеí съí; сесòрè è áрàòя
рàçпръсíàò щàò се пî сâеòà,
çàáрàâè щàò ìе. Нî еäíà
äóшà âсе òàéíî çàрàä ìеíе
ще жàëè îще. В ëóííà íîщ,
êîãàòî âëþáеíè çефèрè
ìèëóâàò пîëсêèòе öâеòя
è сêрèòî íяêъäе пîòî÷е
â сàìîòíîсò òъжíî рîìîë£,
ще äîéäе òя — препëеòеí áóреí
пîëеêà òàì ще рàçäâîè,
âъç ãрîáà õëàäеí ще прèпàäíе.
Пîсëеäеí сòîí òîãàç äъëáîêî
ãърäèòе £ ще рàçäере,
êръâ óсòíèòе £ ще îáàãрè
è ãëàсíî òя ще äà рèäàé:
„Пóсòèíеí пъò жèâîòà áеше,
èçìèíàõ ãî еäâàì:
îìрàçíî áеше òежêî áреìе...
Кàжè ìè, ÷àêàш ëè ìе òàì?“
Ще âъçрèäàе è ще пèòà,
÷еëî сêëîíèëà äî çеìяòà;
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íî ще ëè ÷óя
íî ще ëè се îòêëèêíà àç?

Ще ìèíе âеê è íèêîé âе÷е
íе ìîже ìясòîòî пîêàçà
íà ìîя прàõ: пръсòòà ще áъäе
íàä ìеíе рàâíà... Няêîé äеí
îò ãръì çеìя ще çàòреперè,
îò пèсъöè íеáî ще êъííе,
рîäèíà ще çîâе:
„Кръâòà ìè — сìóêàõà я сâîè,
ìесàòà — ãрèçàõà ãè ÷óжäè — 
áеçсèëíà съì... âъсòàíà сèëеí
è еòî рîáсòâî ìе î÷àêâà.
Еëàòе, жèâè! Чóéòе, ìръòâè,
äèãíеòе се! Чàäà îáè÷íè,
спàсеòе ìе!“ — ще прèçîâà...
А êîé îò ìръòâèòе òîãàç
ще ÷óе íещî,
à êîé îò òяõ ще се îòêëèêíе
è ще ëè се пîäèãíà àç?

Не èсêàì îще äà óìрà!
Тъé рàíî,
òъé ìëàä — î, íеêà пîжèâея
çà òеáе, ìàéêî, çà рîäèíà
è çàрàä íея... è çà íея
â äъëáîêà жàë, ìàêàр áеçпëîäíî,
жèâîò îсòàíàë äà преìèíà...

Аëà сëàáеяò âе÷е сèëè,
сíàãà èçсòèâà, êî÷àíеé,
фóрèя се íàä ìеíе спóщà,
çàсìóêâà â óсòíè è íе ìîãà,
íе ìîãà äèõ, íе ìîãà äà пîеìà...
Хèëяäè êрèëà
рàçìàõàíè пîâяâàò õëàä:
прèяòíî, ëеêî ìè е — òèõî
è сâеòëî... Не, òъìíеé
è пàäàì â çèíàëà пîä ìеíе
сòрàõîòíà áеçäíà: çàäóõ, шóì...
Гъìжàò ÷óäîâèщà óжàсíè,
íàëèòàò, ìàéêî! — — — — — — — — 
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— — — — — — — —  Нî êъäе съì?
Рàçсъìíàëî се. Сêреж íàшàрèë
прîçîрöè; ãîëèòе сòеíè,
прèâèжäà ìè се, äеáíàò сàìî
äà пàäíàò âъç ãëàâà — îò áîë
еäâàì óсещàíà... Кàìèíà
âсе òъé прîçèíàòà ìъë÷è
è сяêàш äóìà £ íе òеêâà
çà êëеòâà, íàé-óжàсíà êëеòâà!

Хрèсòî Бàрàêîâсêè • Пòèöè (äърâîреçáà)
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Велин Георгиев

Из „Живак от счупен 
термометър“

АЗ НЕ ЖИВЕЯ, АЗ ГОРЯ...“

Срещнах	пламналите	очи	на	този	див	харамия,	който	се	е	самоопре-
делил	така	лаконично	в	една	многопластова	балада	на	народните	взриво-
ве	за	свободата.	И	го	видях	високо	някъде	горе	в	небесата	като	огромна	
скала,	загърната	в	облаци.	И	тези	негови	очи.	Господи,	рекох	си,	толкова	
високо	виждам	тези	очи	и	мистичната	фигура	сякаш	от	бронз	като	не-
ръкотворен	паметник.

Една	изложба	за	две	въстания	—	Кресненско-Разложкото	и	Илинден-
ско-Преображенското.	Да	 си	 извоюваш	такова	централно	присъствие	
в	художествената	изложба,	посветена	на	двете	народни	въстания.	Да	
застанеш	като	скала	в	облак	в	две	такива	големи	събития,	да	заемеш	
такова	високо	място,	това	означава,	че	насреща	ми	има	звезда.	И	макар	
тази	звезда	да	е	изгоряла,	то	светлината	Ј	пътува	към	нас,	през	времето	
и	пространствата,	за	да	ме	облъчи	завинаги.

Вървя	из	залите	на	изложбата	и	го	срещам	почти	навсякъде.	На	плат-
ното	на	Донка	Недкова	е	застанал	на	преден	план	с	пушка	в	ръка.	Зад	него	
е	доскорошният	свят	—	Мина	и	Лора,	ласките,	поетичните	му	взривове,	а	
ония	„две хубави очи — музика, лъчи“	са	зад	него,	гледат	в	неговата	посока.	
То	е	на	преден	план.	Хванал	пушката	и	тръгнал.	Неслучайно	картината	
е	наречена	„Вдъхновение	и	вяра“.

И	нищо	чудно,	че	го	виждаме	по-нататък	на	заден	план.	В	черквата	в	
Банско.	Народът	е	на	преден	план.	Яворов	държи	реч,	обявява	свободата	на	
Банско.	Коста	Павлов	е	видял	Яворов	в	голямата	народна	борба	и	затова	
го	е	слял	с	хората...

Съвсем	съвременно,	модерно,	динамично	го	е	видял	Едмонд	Демирджи-
ян.	Целият	свят	се	е	преплел	в	един	възел,	наречен	живот.	Ту	стих	се	мерне	
—	„Ден денувам...“,	през	който	минава	изстрел,	върти	се	часовниковото	
колело,	гледа	ни	птица.	Живот...

Стихът	„Ден денувам...“	е	накарал	и	друг	художник	да	гадае	върху	
живота	на	Яворов.	На	друго	платно	той	е	в	припадналата	пиринска	вечер,	
седи	на	скала	—	сам	като	гранит,	а	по	билото	са	профилите	на	четниците.	
Той	седи	и	гледа	трескаво.	Пушката	е	в	нозете	му.	Държи	бележник.	Стих	
се	ражда.	В	облак	узрява	гръм	и	мълния...	Жива	скала	в	облак.

Неколцина	 графици	 са	направили	 своите	талантливи	 дешифровки	
на	Яворовите	„Хайдушки	копнения“.	Срещаме	и	неговите	заточеници,	и	
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бежанците	му.	Дълго	стоя	пред	платното	на	художника	поет	Георги	Три-
фонов.	Яворов	седи	на	каляска	замислен.	И	отново	светът	на	войводата,	
изпълнен	с	образи.	И	невидимите	нишки	на	мисълта	задържат	този	свят	
в	сърцето	на	поета.	И	той	гори...

Но	най-поетично	е	подходил	най-младият,	23-годишният	Петър	Ми-
чев.	Неговият	Яворов	е	в	замечтаните	му	очи,	в	дълбочината	на	тези	очи,	
в	състоянието	на	лицето.	Останалото	е	загатнато,	но	то	прилича	на	
зелена	морска	повърхност,	на	отразено	във	водата	тяло...	Всичко	е	в	очи-
те.	Най-поeтичното	платно	за	поета.	Без	каквито	и	да	било	атрибути.	
Без	пушка	и	пищов,	без	пушка	и	кама,	без	любими	и	врагове.	Но	светът	
е	кондензиран	в	един	дълбок	като	Космоса	поглед.	И	от	този	поглед	иде	
светлината	на	изгоряла	звезда,	пътува	към	нас	и	ни	достига,	за	да	ни	
огрее,	да	се	видим	и	да	открием	високата	скала	в	облака	на	времето.	И	
да	установим	присъствието	на	гения	в	пантеона	на	народната	памет.

*	*	*
Години	наред	съм	се	опитвал	да	видя	величавата	фигура	на	Яворов,	

да	я	побера	в	поетични	строфи.	И	ето	—	в	неочакван	миг	той	така	ме	ос-
вети,	че	аз	примижах	от	ярката	му	светлина,	за	да	изрека	думи	за	него...

Сам. Приседнал на скалите в Анхиало. Нощ. Самси. Сам и клетва. И 
молитва. Вгледан в звездните оси — по самото огледало морско плъзнали, с 
душа огледална, Анхиало, за човешките неща... Сам Сизиф. И сам арменец. 
Сам войвода. Сам и роб. Сам и жертва. И арена. Сам и люлка. Сам и гроб.	
Сам дъждец. И сам градушка. Сам и корен. Сам и цвят. Сбрал в едно море 
и суша. Сбрал в душата рай и ад. А с очи като подмоли — този грешен, 
този свят еретик и богомолец, сам превърнал се на свят.

Сам света понесъл, Боже, че душата му е храм.
Геният едно не може само — да не бъде сам.
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П. К. Яворов

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВИДЕНИЯ

Неáе — êóршóìеíà áеçêрàéíîсò, — îòрàçеíî
преç ëеäеíà êîрà â êóршóìеíè âîäè.
Сàìîòеí êîëеíè÷èë íà ëеäà, сìóòеíî
преç íеãî ãëеäàì àç: íè сëъíöе, íè çâеçäè, —
íè äеí, íè íîщ, — áеçöâеòеí çäрà÷ — ìъãëà. Беçöâеòíè,
êрàé îòрàжеíèеòî ìîе сеíêè рîé
ìèíóâàò è íе спèрàò: сеíêè ìèìîëеòíè,
çàëóòàíè áеçöеëíî, жàäíè çà пîêîé.

Аç âèжäàì сâîя îáрàç òàì: èçпîä âîäèòе
äържàò пîäâîäíè õрàсòè â êърâàâè áîäëè
÷еëîòî èçрàíеíî. Съсêàщè è çëè,
преç ìîèòе óсòà íà õàîсà çìèèòе
пîäàâàò сíîп еçèöè. Кàìъê òàì ëежè,
è êàìъê îсòър íà ãърäèòе ìè òежè.

Не съì àç òàì — íе съì òîâà — íе съì!... Беçöâеòíè
êрàé сяíêàòà ìè шеòàò сеíêè рîé,
çàëóòàíè áеçöеëíî, жàäíè çà пîêîé...
Ìèíóâàò сеíêè: â пîãëеäèòе ìèìîëеòíè
è съжàëеíèе, è óпëàõ се ÷еòе.
Ìèíóâàò, çàìèíóâàò è íе спèрàò òе.

СЕНКИ

Нà òъìíà íîщ ÷àсъò. Аç ãëеäàì îòêрîеíè
äâе òъìíè сеíêè: òàì, çàä áяëàòà çàâесà,
äе ëàìпàòà ãîрè, â пîëе îò сâеòëèíà,
äâе сеíêè íà íîщòà... Сàìè еäíà преä äрóãà,
сàìè еäíà çà äрóãà â жàжäà è прèòîìà,
òàì — сяíêàòà íà ìъж è сяíêà íà жеíà.
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Ìъ÷èòеëíî ãëàâà се êъì ãëàâà íàâежäà, — 
òе íяìà äà се ÷óяò: èсêàò è íе ìîãàò.
Те шепíàò ìîже áè — îò щî се òе áîяò?
Нàпреãíàòî ръöе се êъì ръöе прîòяãàò
è пàê се íе äîêîсâàò! Исêàò è íе ìîãàò...
И пàê, еäèí преä äрóã, еäèí çà äрóã сòîяò.

Те шепíàò ìîже áè, íî ìîже áè è âèêàò,
íî ìîже áè êрещяò; — òе íяìà äà се ÷óяò,
äâе сеíêè íà íîщòà, преç òîëêîç сâеòëèíà...
Те íяìà äà се ÷óяò, íè ще се äîсеãíàò,
сàìè еäíà çà äрóãà â жàжäà è прèòîìà,
òе — сяíêàòà íà ìъж è сяíêà íà жеíà!

РОДИНА

        Оáè÷àì òе, рîäèíî, è ìе òрîâè
        пîрàäè òеáе ÷есòî яäíà сêръá,
        пîä ãíеò сòîèìеíеí преâèâàì ãръá
è âëà÷à àç, íеâîëíèê, òâîèòе îêîâè...

        Нî щî сè òè? Зеìя ëè â íяêîè преäеëè?
        Пръсòòà íà òîя äîë, íà îíя õъëì,
        еäíàêâî ìръòâà â çíîé, пîä äъжä è ãръì,
êîяòî äíес еäèí — äрóã óòре ще íàсеëè?

        Къäе сè òè, êъäе, рîäèíî ìîя?
        Нèìà среä òàя пîâèëíяëà сáèр
        îò âъëöè è êîçè — íà äëъж è шèр
пîòèреíà, ÷èеòî èìе е áеçáрîя?

        Не сè ëè òè íà ìàé÷èíîòî сëîâî,
        щî íàé-íàпреä пîãàëè ìîя сëóõ,
        íе сè ëè îòêрîâèòеëíèя äóõ:
íà сëîâîòî, — íà áèòèеòî âе÷íî íîâî?

        Нî òî... íî òî е â ìеíе, òóê, êъäеòî
        рèäàе ìèíàëîòî — òъìеí еê,
        è äеòî áъäàщеòî — çîâ äàëеê,
íàшепâà съíèщàòà çäрà÷íè íà сърöеòî.

        И òè сè â ìеíе — òè, рîäèíî ìîя!
        И àç òе èìàì: рàäîсòòà е сêръá...
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        Че пîä íеâîëíî áреìе âèя ãръá.
И àç òе èìàì — çà äà áъäà сàì â áеçáрîя.

ÌОЖЕ БИ

И àç сëîìеí пîпèòàõ — è сëîìеí,
íàé-пîсëе ÷óõ! Тî áеше, çíàì, äóшàòà,
еäíà âъëшеáíà êîрäà â òèшèíàòà,
òî áеше ìîяòà äóшà преä ìеí,
        çâó÷àщà òèõî: ìîже áè.
А сëъíöеòî çàõîжäàше. В çàáрàâà
        îò сòрàõ, пîпèòàõ — è òîãàâà
        àç ÷óõ íàé-òèõî: ìîже áè.

И àç сëîìеí ãëàâà íà ãръä îáîрèõ,
íî âсе прîсòряõ êъì èçãреâà ръöе,
с íàäежäà â áеçíàäежäíîòî сърöе,
è êàòî еõî â сеáе сè пîâòîрèõ,
        сëîìеí пîâòîрèõ: ìîже áè...
А сëъíöеòî се áеше сêрèëî âе÷е
è íîщ çëîâещà, áëèçî è äàëе÷е,
        сî сìяõ пîíесе: ìîже áè.
И àç âсе ÷àêàì! Еòî âеêîâе
èçìèíàõà êàê ãëеäàì â òъìíèíèòе.
И àç âсе ÷àêàì! Еòî âеòрîâе
äî êърâàâ пëà÷ ìе шèáàò пî î÷èòе.
        И âсе пîâòàряì: ìîже áè...
Аç ÷àêàì сëъíöеòî è сëъí÷еâ áëясъê,
с î÷è пîêрèòè âе÷ îò прàõ è пясъê,
        è сëяп îòäàâíà! — ìîже áè.

СÌÚРТТА

Сìърòòà — óжàсеí прèçрàê! В íàé-рàííà âъçрàсò îще,
êîãàòî пî-äàëеêî îò ìàé÷èíè сè пàçâè
сâеòà еäâà пîçíàâàõ, еäèí áеçèìеí сòрàõ
çàãíеçäеí áе ó ìеíе; — à ìîже áè òî áеше
сòрàõъò îò íея сàìî, â ãърäèòе ìè прîíèêíàë,
èç рîäíà ãръä èçсìóêàí. Пî-êъсíî àç рàçáрàõ
íà÷àëîòî è êрàя íà öяëàòà ÷îâешêà
òреâîãà пîä íеáеòî; — ÷е същî òъé преä íея
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òрепереõà è сòàрöè, îòäàâíà сâîя äяë
îòçеëè íà çеìяòà, è ìëàäè â сâèäíà прîëеò
íà êреõêàòà сè ìëàäîсò.

     И â съíèщà íеряäêî
àç âèжäàõ òîя прèçрàê: èç òàéíèя преäеë
íà àäà сêеëеò, èäещ â íîщ — ÷ерíà пëàщеíèöà,
сàìàòà íîщ, áèõ êàçàë, íàìеòíàòà пîâèõрèë
íàä пëàõàòà âсеëеíà; — с рàçìàõíàòà êîсà
пî âсè÷êè õîрèçîíòè, âсеìîщíà, áеçпîщàäíà,
íà ìъëíèя пîäîáíà. Аç âèжäàõ òîçè прèçрàê,
îò сâîя ìрàç íàсòръõíàë è â òъìíè íеáесà
çëîâещî îáрèсóâàí, áеçìъëâíî äà рàçìàõâà
íà âреìеòî êрèëàòà; — äà õâърëя ìрà÷íà сяíêà
íàä сóшè è ìîреòà, пîíесъë се íàпреä,
â сëеäèòе íà жèâîòà.

     И àç рàçáèрàõ âе÷е
íà÷àëîòî è êрàя íà öяëàòà ÷îâешêà
òреâîãà пîä íеáеòî; — ÷е êрепîсòè íàâреä
èçäèãàíè àç ãëеäàõ прè áяãсòâîòî âсеîáщî
îò òîя ãрîçеí прèçрàê; — âсе êрепîсòè âèсîêè,
èçäèãàíè с íàäежäà çàä òеõíèòе сòеíè
áеç сòрàõ îò сìърò äóшàòà спîêîéíî äà пî÷èíе.
И êрепîсò äà èçäèãíе, íàòрóпàë ãëеäàõ íяêîé
îò òрóпîâе ÷îâешêè ãрàäèâî пëàíèíè,
пîìàãàéêè, áеçóìеö, íà същàòà îíàя,
íàпрàçíî îò êîяòî спàсеíèе сàì äèрè.
И êрепîсò äà íàìерè, çàпàëèë äрóã сâещòà
íà äîáрîäеòеë êрîòêà, рèäàеше â òъìàòà,
íещàсòíèê, преä âрàòèòе íà áрàòà сè, êîãîòî
еäíàêâî íеèçáежíî î÷àêâà пàê сìърòòà. 
И ò£сящèòе îще, íàé-пъсòрà âърâîëèöà
ìîëепсàíè сòрàõëèâöè пî âсè÷êèòе пîсîêè
íà çеìíàòà пóсòèíя; è ò£сящèòе — ÷àê 
äî îíя êëеò áеçóìеö, щî ìèсëè с шепà çëàòî
áеçсìърòèе äà êóпè; — íàé-пъсòрà âърâîëèöà,
äî îíя êëеò íещàсòíèê, щî с êрàäеíèя â ìрàê
îò ÷óжäî ãърëî çàëъê, èçëèшеí пъò çîрàòà
среä жèâèòе пîсрещà...

     Несреòíèê áеçпрèþòеí,
â òъìà сàìсè èçãóáеí, äà çàãëóшà сòрàõъò
îáëàäàë ìè äóшàòà, àç ãръäíî âèêíàõ песеí
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íà ãîресòíà сàìîòíîсò — è еõîòî îòâърíà
èç пóщèíàöè сòръìíè, êъäеòî âсе áеç пъò
сëеä íеãî се çàëóòàõ. Нî âìесòî äà íàìеря
òàì прàçíèê íà жèâîòà, òържесòâеí è áеçêрàеí,
â ëèöе сìърòòà пîãëеäíàõ: òя áеше сâеòëèíà
íà прîëеòíîòî óòрî, îòâеêè съ÷еòàíà
с ìъãëàòà пîäрàíèëà íà есеííàòà âе÷ер.
Тя áеше сàìî пîãëеä, ÷èяòî äъëáèíà,
çàãàäъ÷íî áеçäъííà, сèяе îòрàçеíà
íàä íàçè â íеáîсâîäà. Тя áе еäíî âеëèêî
ìъë÷àíèе среä âсè÷êî — сêîâàëî âсеêè еê
пî öяëàòà âсеëеíà. Еäíà ìе÷òà сàìîòíà,
пîсëеäèëà òреâîжíî, îò сеáе сè пëеíеíà,
âèäеíèяòà сâîè äàëе÷ îò âеê íà âеê.
И íàеäíî с äèõà £, íà âсеêè ìèã âъëшеáíî
èç õàîсèòе íèêíàò â пëъò съíèщàòà íеéíè.
И âсеêè ìèã óìèрà òъé същî íяêîé сâяò,
â пëъò íеèí съí îáëе÷еí. И áеçíà÷àëíî — íяìà
êрàé íèãäе îòáеëяçàí сòреìëеíèеòî íеéíî
èç пъòя íà áеçêрàя...

     В òîç шеìеòеí пîëеò
сìърòòà â ëèöе пîãëеäíàõ — äóшà íà âеêîâеòе,
сâръõсìèсъë âеêîâе÷íà: пîãëеäíàõ я с öеíàòà
íà âсеêè сòрàõ îò íея, с öеíàòà íà сòрàõъò
è сìèсъëà â жèâîòà. И áяãàò пàê òъëпèòе
преä ìàéêàòà âеëèêà, è êреòàì àç ìàãесàí
îò íея — è сëеä íея — пî сâîя çеìеí пъò...

ПЕСЕН НА ПЕСЕНТА ÌИ

Нàé-сеòíе òè се âръщàш, áëóäíèöе íесреòíà,
с íàâеäеíà ãëàâà —
прè ìеíе, òóê, â сàìîòíîсò íепрèâеòíà.
Нàäèре íе пîãëежäàé с òъìíèòе сëîâà
íà óпëàõ è òреâîãà —
àç âсè÷êî çíàì...
Нî çíàé è òè: óìряõà òàì
è äяâîëà, è áîãà.

Еëà прè ìеí. Еëà ó ìеí. Кàжè ìè
êъäе íе áеше òè, êъäе íе áяõ
пîäèре òè è àç?
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Зèãçàãè âреä íеóëîâèìè...
Къäе îò реâíîсò íе ãîряõ
è â ëеòеí çíîé, è â çèìеí ìрàç?

Нà òрóжеíèê ëè äрèпàâ, ãëàäíî áëеäеí,
â прèõëóпеíàòà èçáà òè íе áе —
è íеãî ëè, êàжè, íе ëъãà, áеäеí,
çà прàçíèê, âъçäóõ è íеáе?
В пîëеòî ëè прè сеëяíèíà ãрóáè
íе áеше òè,
êрàé íеãî äíè ëè íе èçãóáè,
сàìà îсìяëà сâîèòе ìе÷òè?

Иç äеáрèòе íà òъìíèòе áàëêàíè —
пîсесòрèìà õàéäóшêà — è íàä ãрîá
òè съëçè ëè íе рîíè, âеëèêàíè
îпëàêâàщà íàрàâíî с жàëъê рîá?
И преä рàçâрàòíèöà ëè с прîсешêà áîяçъí
çà пîãëеä è óсìèâêà íе рèäà,
è преä íеâèííîсòòà ëè äóìè íà съáëàçъí
áеçсрàìíî òè íе шепíà,
       áеç срàì îсòàëà íàâсеãäà!

И еòî ÷е се âръщàш óìîреíà,
íàпëàшеíà, îòâърíàòà, сëîìеíà.
...Усòà пèяíсêè íе еäíè
â óсòàòà òè рóáèíîâè се âпèõà.
Ръöе íе÷èсòè преç îíèя äíè
рàçпëèòàõà, çàпëèòàõà, ìърсèõà
êîпрèíàòà íà òâîяòà êîсà.
В êърâàâèòе íà êръâíèê îáяòèя
íèìà âеäíъж се òè преâèâà?
Рàçâрàòà ëè íе ÷óõ íеâèííîсòòà òè äà îсìèâà,
è íеâèííîсòòà äà òе îáсèпâà
         с õóëè è прîêëяòèя?

И еòî ÷е се âръщàш óìîреíà,
íàпëàшеíà, îòâърíàòà, сëîìеíà.
Нàäèре íе пîãëежäàé — íяìà жèâ
íà ìърòъâöèòе среä òъëпàòà:
еäíè îсòàõà òàì
áеçпëъòíè прèçрàöè, еäâàì
съçèрàíè преç òèшèíàòà
íà спîìеíà ìъãëèâ.
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Рàçáîéíèê същ, пîäèре òè âърâяõ
è ìèсëеõ àç:
    êàêâî òя ìрàçè è îáè÷à?
Беçсèëеí â реâíîсò, сèëеí â çëîáàòà сè áяõ
è пèòàõ àç:
    êàêâî я ëъсòè è óâëè÷à?
Гëàсà òè âреäîì сòъпêèòе ìè çàãëóшè.
Преòърсâàõ àç,
    преòърсâàõ ãè òîãàç —
íà ìèã пëеíеíèòе äóшè.

Нàпрàçíî òърсèõ èсòèíà ó òяõ,
съçäàäеíè â ëъжà è ãряõ.
Нàпрàçíî äèрèõ è ëъжàòà —
áîã íà âсеëеíàòà, äóшà â äóшàòà.
Сòрàäàíèе! Еäíî сòрàäàíèе áеçëè÷íî
жàëêî, áеçрàçëè÷íî,
òàì íеãäе пî среäàòà
íà èсòèíàòà è ëъжàòà...

И еé ìе äíес: пîãëеäàé, âръõ е — сàìîòà.
И òè се âърíà, ìîя êрàсîòà!
Че íяìà çëî, сòрàäàíèе, жèâîò
âъí îò сърöеòî ìè — êèâîò,
êъäеòî пепеëòà ëежè
íà âсè÷êè èсòèíè-ëъжè.
Че íяìà äóõ è íяìà âещ
âъí îò ãърäèòе ìîè — пещ
íà жèâèя âсеëеíеí пëàì,
íà öяëàòà âсеëеíà õрàì.

И òè се âърíà! — прàçíèê äеí...
Ще äъõíà àç è с êърâàâ пëàìъê
ще пëàìíе òóê äърâî è êàìъê.
Бъäè прè ìеí — áъäè ó ìеí...
Среä êърâàâ пëàìъê è преç äèì,
     среä çàäóõ íеòърпèì,
íеáеòî â òâîя пîãëеä
   äèâíî ще се îòрàжàâà.
Дóшà çà íеãî ще êîпíеé!
Тè íеãî ãëеäàé è ìè пеé
çà õëàäíèя пîêîé, çà âе÷íàòà çàáрàâà.
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Среä пëàìъöè è àäсêè äèì
íèé äâàìà с òеáе ще ãîрèì.
Крàсèâè â ìрà÷íà ãрîçîòà,
è ãрîçíè â сяéíà êрàсîòà —
среä çàäóõ íеòърпèì,
â êîпíеíèе çà ìèр íеáесеí,
íèé äâàìà òóê ще èçãîрèì,
íèé äâàìà с òеáе, ìîя песеí!

Хрèсòî Бàрàêîâсêè • Кръсò V (äърâîреçáà)
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Георги Н. Венедиков

ДВА СПОМЕНА ЗА ЯВОРОВ

Пîсëеäíèяò жèâ ÷еòíèê íà Яâîрîâ

1.
Яворов	беше	въоръжен	с	манлихера,	карабина	и	с	парабел.	Той	обика-

ляше	всички	групи,	напътствуваше	ги,	команадваше	и	взимаше	активно	
участие	в	сражението.	Съветваше	ни	да	пестим	патроните.

Папаз	чеир	се	намираше	между	Неврокоп1	и	село	Пирин	на	височината.	
Там	имаше	чешма	—	обилна	вода	и	много	корита.

Из	пътя	се	хранехме	със	сухоежбина,	която	ни	даваше	населението:	
сланина,	извара,	сирене,	яйца	и	др.

От	Серес	взехме	файтон.	Яворов	остана	в	Серес.
Като	потеглихме	от	Неврокоп	за	Банско,	предадоха	ни	един	пленен	

турски	офицер.	Ние	пътувахме	с	коне.	Най-отпред	вървеше	Яворов,	след	
него	турският	офицер,	а	след	офицера	аз.	Турският	офицер	имаше	на	гла-
вата	си	хубава	астраганена	гугла.	И	аз	реших	да	се	докарам	с	нея.	Дадох	
му	моя	каскет	и	взех	неговата	гугла.	Но	всичко	това	стана	зад	гърба	на	
Яворов,	който	нищо	не	забеляза.	По	едно	време	той	се	обърна	и	като	ме	
видя	с	гуглата,	много	се	разсърди	и	ми	заповяда	да	я	върна.	Обясних,	че	ние	
доброволно	направихме	смяната,	и	тогава	той	ми	каза:	„Дай	му	пушката	
и	той	дрехите	ще	ти	свали	от	гърба“.	По	пътя	обядвахме	на	Кременските	
ханове	и	аз	казах	на	Яворов:	„Аз	ще	го	очистя	(турчина)“.	По	едно	време	
турчинът	се	наведе	да	пие	вода,	аз	шеговито	погледнах	Яворов	и	насочих	
пушката	си	срещу	турчина.	Но	Яворов	се	хвана	за	парабела	и	ми	посочи	
с	пръст	турчина.	Ако	смея	само,	нека	стрелям	срещу	него.	Отказах	се.	
Продължихме	пътя.	Минахме	през	Лошинските	ханове	и	отидохме	в	До-
бринище.	Там	отседнахме	у	дядо	Никола	Пумпалов	и	пренощувахме.	Съща-
та	вечер	Яворов,	аз	и	турският	офицер	ходихе	на	баня.	У	дядо	Никола	ни	
поднесоха	вечеря	и	ни	предложиха	една	стая	за	спане,	с	две	легла.	Едното	
за	Яворов,	а	другото	за	турчина.	Яворов	ме	покани	да	спя	с	него	на	едно	
легло,	но	аз	му	отказах,	защото	му	се	разсърдих,	загдето	ме	накара	да	
върна	гуглата	на	турчина.	Отидох	и	спах	при	дядо	Никола.	Сутринта	и	
тримата	потеглихме	с	конете	за	Банско.	Там	предадохме	турския	офицер	
в	комендантството.	Вечерта	преспахме	у	бай	Йонко	Вапцаров.	Сутринта	
тръгнахме	с	Яворов	за	Якоруда.	Там	отседнахме	у	Иван	Хаджиценев.	На	

1 Сега град Гоце Делчев
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другата	сутрин	потеглихме	с	Яворов	за	Лъджене	(Велинград)	през	Аврамово	
и	спряхме	на	границата	при	Пашово.	Обядвахме	на	митницата	при	дядо	
Никола,	който	беше	там	митничар	(не	помня	презимето	му).	Посрещна	ни	
много	радушно.	През	цялото	пътуване	Яворов	беше	в	прекрасно	настро-
ение,	весел,	шеговит,	приказлив,	много	внимателен	и	често	ми	казваше:	
„Е,	Георги,	много	си	груб.“	Моята	грубост	се	състоеше	в	това,	че	карах	
злоядите	момчета	насила	да	ядат.	Но	всичките	задачи,	 възложени	от	
Яворов,	изпълнявах	с	удоволствие.

Яворов	беше	облечен	с	четническа	униформа.	Черна	куртка	с	каскет,	
черен	панталон	с	калцуни	на	коленете	и	с	цървули,	с	поясок	и	парабелът	
натъкнат	на	поясока,	с	пушка,	а	патроните	носеше	в	чантата	—	пат-
рондаш	нямаше.	Той	носеше	две	чанти:	в	едната	патроните,	а	в	другата	
дневника	си,	който	беше	дебел	около	5—6	см.	Аз	не	зная	какво	е	станало	с	
дневника	му.	В	този	дневник	той	всяка	вечер	си	водеше	бележки.

Когато	отидох	в	болницата	да	го	видя,	сварих	го	седнал	на	леглото	със	
скръстени	ръце	между	коленете	и	с	наведена	глава.	Прегърна	ме,	почерпи	
ме	и	не	се	отказваше	от	шегата	си.	Като	ме	черпеше,	каза:	„Ергенин	съм,	
артистките	ми	носят	бонбони,	а	аз	те	черпя	от	тях.“

Всички	четници	се	обръщахме	към	войводите	си	с	„господин,	само	към	
Хр.	Чернопеев	се	обръщахме	с	бай	Христо	и	към	Вапцаров	—	с	бай	Йонко.

Четата	на	Яворов	се	състоеше	от	15-16	души.	Аз	бях	най-младият.
В	края	на	септември	или	в	началото	на	октомври,	не	помня	точно,	

Яворов	е	водил	сражение	в	Рила	на	Грънчар.	Аз	не	бях	там.
В	Даф	чифлик	пренощувахме	в	една	къща.	На	вечерята	ни	поднесоха	

качамак	и	прекрасно	вино	в	една	калена	кана,	която	обикаляше	от	ръка	на	
ръка.	Като	стигна	до	мен,	аз	я	надигнах	малко	повечко.	Втори	път	като	
дойде	до	мен,	надигнах	я	още	повече	и	Яворов	ми	се	скара:	„Георги,	да	се	
не	намираме	в	софийските	ресторанти.“	И	ме	наказа	за	моята	лакомия,	
като	ме	изпрати	часови	на	входната	врата.	Отидох.	От	време	на	време,	
поглеждах	през	процепа	навътре	и	видях,	че	всички	момчета	са	заспали,	
а	Яворов	беше	легнал	по	корем	до	огнището,	пушката	—	пред	него	и	на	
кондака	беше	разтворил	дневника	и	пишеше	нещо.	Към	12	часа	ме	извика	
и	ме	попита:	„Хареса	ли	ти	виното!“,	аз	му	отговорих:	„Дай	ми	още	от	
това	хубавото	вино	и	аз	до	сутринта	ще	остана	на	пост.“	Той	се	усмихна	
и	нищо	не	ми	отговори.	Аз	легнах	от	лявата	му	страна	и	той	ме	покри	с	
една	част	от	своя	ямурлук.	Заспал	съм	веднага.

2.
Яворов	дойде	в	Самоков	и	имаше	нужда	от	три	момчета,	за	да	попълни	

четата	си.	Аз	бях	предупредил	бай	Георги	Радойков,	че	трябва	да	замина	
за	Македония	като	четник.	Яворов	дойде	и	се	яви	при	бай	Георги	Радойков,	
който	беше	пунктов	началник	на	ВМОРО.	Бай	Георги	веднага	ми	съобщи	
да	се	приготвя	и	да	замина	още	същия	ден	с	Яворов.	С	нас	дойдоха	още	два-
ма	другари	Павел	Начев	(Арнаутчето)	и	бай	Васил	Лугов.	Още	същия	ден	
отидохме	в	село	Бели	Искър.	Там	дойде	Яворов	с	жена	си	Лора	и	друг	един	
господин,	който	придружаваше	Лора.	Направихме	снимка	всички	 заедно	
и	ние	с	Яворов	потеглихме	за	границата,	а	Лора	и	господинът	се	върнаха	
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обратно	в	София.	Нощувахме	в	Дамир	капия	и	на	следващата	нощ,	с	друга	
група	четници	минахме	границата	и	денувахме	в	местността	Семково	в	
една	борова	гора.	Оттам	тръгнахме	в	направление	за	Белица,	Разложко.	Над	
Белица	минахме	Беличката	река	през	нощта	и	влязохме	в	село	Драшище.	
Сутринта	преди	разсъмване	стигнахме	в	Банско.	То	беше	освободено	същия	
ден	от	Чернопеев	и	Вапцаров.	През	деня	почивахме,	а	по-късно	Яворов	дър-
жа	реч	в	черквата:	„Долу	фесовете!“	Всички	разкъсаха	и	хвърлиха	фесовете	
в	черковния	двор.	Същата	нощ	бях	поставен	с	наши	другари	за	охрана	на	
Банско.	Началник	ми	беше	Костадин	Котупанов.	Той	проверяваше	и	други	
постове	през	нощта	—	дали	са	всички	четници	по	местата	си	и	дали	не	са	
заспали.	Сутринта	ни	смениха,	ние	се	прибрахме	в	Банско.	На	8	октом-
ври	ни	вдигнаха.	За	Разлог	заминаха	всички	чети.	Костадин	Котупанов	с	
неговите	момчета	беше	заел	една	тумба,	която	се	казваше	„Св.	Тройца“.	
Турците	най-напред	се	опитаха	да	вземат	тази	височина,	но	Котупанов	с	
момчетата	си	ги	отблъсна.	И	към	нашата	линия	започна	боят.	Турците	
бяха	в	окопи	и	започна	страшен	бой	южно	от	Мехомия	(Разлог).	Ние,	6	души,	
бяхме	точно	срещу	турската	казарма	в	местността	Серовица,	водихме	
бой	по	цялата	линия.	Срещу	нас	имаше	турци,	които	се	биеха	с	„мартини“	
и	„бердани“	и	тук-таме	„маузери“.	След	обяд	на	9	октомври	в	местността	
Голак	северно	от	Разлог	излезе	турски	аскер.	При	нашата	група	нямаше	
бинокъл.	Аз	докладвах	на	Коста	Митев	(Адмирала),	който	беше	началник	
на	нашата	група.	Той	ме	изпрати	веднага	при	Яворов,	който	беше	долу	в	
една	низина.	Там	почиваха	той,	Чернопеев	и	Георги	Зялков.	Докладвах	на	
Яворов,	че	нахлува	аскер	в	Мехомия.	Той	веднага	скочи,	но	Чернопеев	го	хвана	
отзад	за	куртката:	„Пею,	седи,	аз	ще	отида.“	Яворов	отговори	на	Черно-
пеев:	„Момчетата	са	мои,	аз	ще	отида!“	и	дойде	на	височината	при	нас,	
залегна,	наблюдава	с	бинокъла	и	ни	каза:	„Не	бойте	се,	това	е	наша	войска.“	
Той	разбра,	че	е	турски	аскер,	но	с	тези	думи	искаше	да	ни	успокои.	След	
около	30—40	минути	засвири	турският	борозан	(тръба)	и	след	малко	срещу	
нас	започнаха	турците	да	се	бият	с	„маузери“.	Яворов	ни	каза:	„Момчета,	
пестете	патроните.“	След	това	отиде	да	провери	и	другите	момчета.	
Турците	направиха	обход.	Искаха	да	ни	обградят	и	ударят	в	тил.	Понеже	
бяха	многобройни,	Чернопеев	даде	заповед	да	се	отстъпва.	Ние	не	знаехме,	
че	вляво	от	нас	отстъпват	нашите	другари.	По	едно	време	забелязах	Асен	
Хадживасилев	да	маха	с	каскета	си	и	ние	да	се	изтеглим.	В	това	време	беше	
убит	Ласката	Тулеков	от	Белица	и	други	няки	момчета.	Адмирала	даде	
заповед	и	ние	двама	по	двама	да	отстъпваме.	Аз	и	едно	момче	от	Разлог	на	
име	Марко	Цветков	отстъпихме.

Долу	имаше	едно	дере,	доста	широко,	но	ние	—	млади	хора,	го	преско-
чихме.	Пред	нас	имаше	нива	с	тютюн	и	след	като	преминахме	през	нея,	
излязохме	в	една	гола	нива,	която	беше	много	опасна	за	нас.	Решихме	бегом	
да	я	преминем.	И	ето	ни	в	една	царевица.	Успяхме	да	се	притечем	на	помощ	
на	другарите	си,	които	задържаха	настъплението	на	турците.	Яворов	беше	
малко	вляво	от	нас,	след	това	дойдоха	и	другите.	Адмирала	и	едно	наше	
момче	останаха	последни.	Адмирала	куцаше,	болеше	го	кракът.	Той	не	можа	
да	прескочи	дерето	и	остана	скрит	в	ракитака,	незабелязан	от	турците,	
които	се	биеха	на	десетина	метра	от	него.	Като	се	изтеглихме	всички,	
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Яворов	ни	запита	къде	е	Адмирала.	Ние	му	казахме,	че	той	не	е	могъл	да	
прескочи	дерето	и	остана	там.	Дойдохме	до	реката	Исток	и	по	течението	
Ј	се	изтеглихме.	С	нас	беше	и	Яворов.	Като	стигнахме	до	Банско,	засилихме	
охраната.	Понеже	бяхме	привършили	патроните,	донесоха	ни	от	Банско.	
Вечерта	към	10—11	часа	пристигнаха	други	хора,	въоръжени.	Те	ни	замести-
ха.	Ние	отидохме	по	квартирите	си.	Но	преди	това	се	отбихме	при	Яворов.	
Той	ни	почерпи	с	балсама	и	каза:	„Хайде,	момчета,	за	бог	да	прости	Адми-
рала.“	В	това	време	се	отваря	вратата	и	влиза	Адмирала.	Всички	скочихме,	
прегърнахме	го.	Радостта	ни	беше	голяма.	Тръгнахме	си	—	заповядаха	ни	да	
се	изсушим	и	добре	да	се	наспим.	Сутринта	постанахме	в	Банско.	След	1—2	
дена	потеглихме	през	Пирина	в	направление	за	Неврокоп,	през	местността	
Арами	бунар.	Стигнахме	Папаз	чаир.	През	нощта	слязохме	в	едно	село	Даф	
чифлик,	а	сутринта	Стоян	Филипов	Мълчанков	и	Митруш	Славков	бяха	
влезли	в	Неврокоп	с	четите	си.	Ние	също	пристигнахме	в	Неврокоп	и	оттам	
потеглихме	за	Серес.	Георги	Зяков	беше	взел	Серес	и	беше	градоначалник	на	
града.	От	Серес	ние	взехме	един	файтон,	отидохме	в	село	Календара,	съ-
брахме	и	оттам	местната	чета	и	още	много	други	българи.	Потеглихме	за	
Топалово	баси,	което	беше	чисто	турско	село.	Почти	без	никаква	съпротива	
турците	се	предадоха.	На	другия	ден	се	върнахме	в	Серес.	Оттам	заминах-
ме	за	Драма,	от	Драма	за	Кавала,	където	с	Яворов	и	Чаков	взехме	Кавала.	
След	1	час	дойде	Чернопеев	с	голяма	чета	и	взе	командването	и	охраната	на	
града.	Ние	бяхме	охрана	на	пристанището	и	ни	се	заповяда	да	не	допуснем	
никой	да	влезе	в	пристанището.	Там	имаше	турско	кафене.	По	едно	време	
забелязах:	от	остров	Тасос	в	направление	към	Кавала	се	движи	платноходка	
с	един	човек.	Съобщих	на	Адмирала,	който	беше	началник	на	поста.	Той	ме	
изпрати	при	Яворов	да	докладвам.	В	стаята	бяха	тримата	воеводи	Яворов,	
Чернопеев	и	Чаков.	Докладвах	на	Яворов	за	платноходката,	Чернопеев	даде	
нареждане	да	ги	избием.	Яворов	скочи	с	думите:	„Никакво	убиване!“	След	
около	час	платноходката	дойде	в	пристанището	с	един	човек.	Обискирах	
човека,	който	беше	около	петдесет	и	пет	годишен,	говореше	мъчно	бъл-
гарски,	като	каза:	„Я	еди	българин“.	Заведох	го	при	войводите.	Оказа	се,	че	
баща	му	е	панагюрец	и	го	завел	деветгодишен	на	остров	Тасос.	Яворов	го	
прие	в	нашата	чета	на	гости.	След	няколко	дни	дойде	българската	войска	
и	ни	освободиха.	Яворов	се	върна	обратно	в	България,	като	ме	взе	със	себе	
си.	Открит	лист	ми	даде	Чаков,	който	беше	околийски	началник	на	Кавала.	
Тръгнахме	от	Кавала,	преспахме	в	Драма	и	после	отидохме	в	село	Баница.	
Носехме	кръст	и	като	отидохме	в	Баница,	Яворов	намери	кмета,	чийто	
баща	беше	заклан	от	турците	на	моста	на	реката.	Отидохме	в	черквата,	
където	една	бабичка	пазеше	черепите	на	Гоце	Делчев	и	Гощанов,	Яворов	
пое	черепите	от	бабата,	обилно	му	течеха	сълзите	от	очите,	като	каза:	
„Ето	широкото	чело	на	Гоце“.	Докато	стояхме	в	черквата,	Яворов	държеше	
черепите	в	ръцете	си.	От	черквата	отидохме	в	уличката,	където	е	убит	
Гоце	Делчев,	положихме	кръста	и	свещеникът	чете	молитва.	След	тази	
церемония	изстрелях	една	пачка	патрони.	Тръгнахме	си	и	вечерта	спахме	
в	село	Броди.	От	Броди	отидохме	в	Старчище.	Тук	престояхме	един	ден	и	
заминахме	за	Либяхово,	където	поставихме	кръст	на	гроба	на	Даев.	От	Ли-
бяхово	отидохме	в	Нерокоп,	престояхме	един	ден	и	потеглихме	за	Банско,	а	
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оттам	за	Якоруда.	От	Якоруда	—	в	Лъджене.	На	другия	ден	Яворов	взема	заем	
от	Христо	Лазаров	20	лева,	от	които	на	мене	даде	5	лева.	Яворов	беше	взел	
файтон	за	15	лева.	Аз	казах	на	Яворов:	„Защо	ми	даваш	5	лева.	Вие	нямате	
пари	за	влака.“	А	той	ми	отговори:	„Нас	влаковете	ни	возят	безплатно,	не	
ми	трябват	пари.“	Тук	се	разделихме	с	Яворов.

Отидох	войник	в	казармата	в	Самоков,	а	в	Лъджене	Яворов	ми	издаде	
удостоверение,	с	което	постъпих	войник	в	22	дружина.

След	това	ходих	в	София,	видях	се	с	Яворов,	води	ме	в	къщи	на	„Раков-
ска“	126.	Там	беше	и	жена	му	Лора.

Пролетта	заминахме	за	Булаир.
След	свършване	на	Балканската	война	дослужвах	в	Дупница	и	бях	фай-

тонджия	на	генерал	Тодоров.	Научих	се	за	трагедията	на	Яворов,	поисках	
от	генерала	отпуск,	даде	ми	5	дена	и	заминах	за	София.	Намерих	Яворов	
в	Александровата	болница	в	I	хирургия.	Прегръща	ме,	целува	ме	и	аз	го	
питам:	„Господин	Яворов,	как	си	със	зрението!“	Той	ми	отговори:	„Бъдете	
спокойни,	зрението	ми	е	запазено	и	чета	едрите	букви	на	вестника.“	И	
се	разделихме.

После	се	научих,	че	е	ходил	във	Виена,	върнал	се,	но	сляп.	Бях	с	път-
ници	на	гара	Костенец.	Идва	софийският	влак,	гледам	—	от	влака	слиза	
Яворов,	сляп,	с	бастун.	Отидох	веднага	при	него,	взех	го,	той	ме	прегърна	
и	целуна	и	аз	го	питам:	„Господин	Яворов,	къде	отиваш?“	Той	ми	отговаря:	
„Поканен	съм	от	д-р	Кръстев	в	Костенец	на	гости.“	Аз	го	молих	да	дойде	
да	прекара	зимата	при	мене	в	Самоков.	Той	отказа:	„Ще	дойда,	Георги	,	
при	тебе,	но	сега	отивам	при	д-р	Кръстев!“	Придружих	го	и	го	качих	на	
костенския	файтон,	той	ме	прегърна,	сълзите	му	течаха	от	очите	и	по-
тегли	за	Костенец.	Разделихме	се.	Това	беше	нашето	последно	виждане.	
Отидох	в	Самоков,	взех	пътници	за	Дупница	и	оттам	за	Горна	Джумая.	
Там	се	научих	за	смъртта	на	Яворов.

Хрèсòî Бàрàêîâсêè • Сеìеéсòâî сîâè (äърâîреçáà)
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Христо Недялков

КАК СЕ ЗАПОЗНАХ 
С ГЕОРГИ ВЕНЕДИКОВ

През	1964	г.	Ангел	Герин	от	квартал	Лъджене,	Велинград	знаейки	за	
отколешните	ми	интереси	към	живота	и	творчеството	на	П.К.	Яворов,	
ми	писа,	че	в	града	живее	един	от	четниците	на	поета,	воювали	заедно	
през	1912	г.	Веднага	отпътувах.

Казаха	ми,	че	Георги	Венедиков	живее	на	ул.	 „Г.	Димитров“	236,	от	
дясната	страна	на	пътя	за	квартал	Каменица.	Влязох	в	двора	на	ниска	
къщичка.	Посрещна	ме	една	девойка.	Казах	Ј,	че	търся	бай	Георги.	Чул	на-
вярно	името	си,	на	вратата	се	показа	едър	българин,	с	ниско	подстригана	
прошарена	коса.	Провикна	се,	че	той	е	„търсеното	лице“.	Като	чу,	че	ще	
разговаряме	за	Яворов,	отвърна:	„За	войводата	ли?	Може.	Заповядай!“	И	
ме	въведе	в	малка	кухничка.

Георги	Венедиков	се	оказа	много	общителен	и	веднага	започна	да	раз-
казва	битието	си.	Бил	от	Самоков,	колар,	файтонджия.	Разпитах	го	за	
други	четници,	но	преди	всичко	за	Яворов	—	къде	е	воювал,	как	е	пътувал	
по	градове	и	села,	неговото	участие	в	революционното	движение,	отноше-
нието	му	към	народа...	И	Георги	Венедиков	заразказва	случки	и	събития.	
Помолих	го	да	ги	напише,	за	да	бъде	документирано.

На	следния	ден	пак	отидох	при	него,	но	той	още	не	беше	писал	спо-
мените	си.	Обеща	да	ми	ги	изпрати	в	София.	Казах	му	да	отговори	на	
следните	въпроси:

1.	В	кои	сражения	е	взимал	участие	Яворов?
2.	Как	е	бил	облечен	и	въоръжен?
3.	Какво	е	било	отношението	му	към	четниците?
4.	Водил	ли	е	дневник?
5.	Как	се	е	отнасял	поетът	към	пленници?
6.	Какви	речи	е	държал	Яворов	пред	народа	и	какво	е	било	отношението	

на	народа	към	него?
И	още	други	въпроси.
На	5	януари	1965	г.	получих	писмото	на	Георги	Венедиков.
След	това	имах	възможност	няколко	пъти	да	посетя	Велинград	и	да	

се	срещам	с	бай	Георги	и	нашите	разговори	бяха	все	около	Яворов.	
Минаха	години	и	мои	приятели	писаха	 за	кончината	на	последния	

четник	на	поета.	Георги	Венедиков	много	се	гордееше,	че	е	останал	жив	
единствен	от	многото	Яворови	четници	и	в	думите:	„последний	четник	на	
Яворов“	той	влагаше	особено	съдържание.	За	него	това	беше	особена	чест.	

Спомените	му	доизясняват	много	страни	от	живота	и	дейността	
на	Яворов	през	време	на	Балканската	война.	Твърде	ценен	за	нас	е	фактът	
на	проявеното	от	поета	хуманно	отношение	към	пленен	турски	офицер.

Спомените	на	 Георги	Венедиков	трябва	 да	 станат	достояние	на	
културната	ни	общественост.
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П. К. Яворов

ХАЙДУШКИ ПЕСНИ

   На Гоце Делчев
 
I
 
Деí äеíóâàì — êъòèщà пîòàéíè
íîщ íîщóâàì — пъòèщà íеçíàéíè;
 íяìàì òàòî, íèòî ìàìà —
 òàòî äà рóãàе,
 ìàìà äà рèäàе...
 Леëе ìîя
 òè, Пèрèí пëàíèíî!
 Ìîре ÷ерíî
 öàрèãрàäсêî âèíî.
 
С âрàã âрàãóâàì — ìярà спîреä ìярà,
 с áëàã áëàãóâàì — âярà çàрàä âярà;
 íяìàì áрàòеö, íè сесòрèöà —
 áрàòеö äà ìе õâàëè,
 à сесòрà äà жàëè...
 Леëе ìîя
 сàáя õàëîсèя!
 Ìîре ëþòà
 îäрèíсêà рàêèя.
 
Бîã áîãóâà — íеêà сè áîãóâà,
öàр öàрóâà — âеêà ëè öàрóâà?
 Няìàì ëèáе, пърâà îáè÷ —
 ìеíе äà î÷àêâà
 è äà ìе îпëàêâà...
Леëе ìîя
 пóшêà îãíеáîéêà!
Ìîре òъíêà
 сîëóíсêà äеâîéêà.
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II
 
 Дà áяõà, ëèáе, äà áяõà,
 äà áяõà çëàòî êîâàíî
òâîèòе рóсè êîсèöè...
 Ìяíà áèõ сòîрèë ìèëî çà äрàãî
 õрàíеíà êîíя,
 ìяíà çà áëàãî
 òóрöè äà ãîíя!
 
 Дà áяõà, ëèáе, äà áяõà,
 äà áяõà îãъí еëìàçè
òâîèòе ÷ерíè î÷èöè...
 Ìяíà áèõ сòîрèë ìèëî çà äрàãî
 пóшêà áîéëèя,
 ìяíà çà áëàãî
 òóрöè äà áèя!
 
 Дà áяõà, ëèáе, äà áяõà,
 äà áяõà ìàрãàр ìъíèсòà
òâîèòе áеëè çъáèöè...
 Ìяíà áèõ сòîрèë ìèëî çà äрàãî
 сàáя пî âîëя,
 ìяíà çà áëàãî
 òóрöè äà êîëя!
 
III
 
— Хóáàâà ãîрî — пóсèя,
äе ãèäè пóшêà áîéëèя.
 Връщàò се õîрà îò пàçàр,
 ìèíà ще Лàçî ÷èфëèãàр;
еé áóêà ëèсòè îòрîíè —
êóршóì ще Лàçà äîãîíè,
       âîéâîäî.
 
— Връщàò с õîрà îò пàçàр,
ìèíà ще Лàçî ÷èфëèãàр;
áре áóêà ëèсòè îòрîíè —
      прîêîáà,
êóршóì ще Лàçî äîãîíè
      çà â ãрîáà...
А пëàìъê ìè пàëè ãëàâàòà,
ìъêà ìè ìъ÷è äóшàòà,
      äрóжèíî.
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 — Пръòе çà êрóшêà òръíóшêà,
 äе ãèäè êëеòâà õàéäóшêà.
 Зíàеí е Лàçî пî сâеòà,
 ÷ереí èçеäíèê è â êръâòà;
еé çëî íà çëèя âъçäàâà
þíàê, щî шеòà çà сëàâà,
       âîéâîäî.
 
— Зíàеí е Лàçî пî сâеòà,
÷ереí èçеäíèê è â êръâòà;
áре çëî íà çëèя âъçäàâà —
             è íеêà! —
þíàê, щî шеòà çà сëàâà
                íàâеêà...
А жàë ìè е жàëîсò-óìîрà,
Лàçîâà щерêà èçãîрà,
             äрóжèíî.
 
IV
 
 Съí съíóâàõ, îé íерàäîсò,
 îпóсòяëà ìëàäîсò,
 ãрîá â óсîя, ãрîá сèрàшêè
пîä шóìàòà ãъсòà.

 И íà ãрîáà, îé íерàäîсò,
 îпóсòяëà ìëàäîсò,
 êръсòîêëîíе — êръсò þíàшêè,
è пèëе íà êръсòà.
 
 Зàрàí пèëе, îé íерàäîсò,
 îпóсòяëà ìëàäîсò,
 пеé, íàрежäà êàê сèрàêà
сèрàшêè е ìèíàë.
 
 Ве÷ер пèëе, îé íерàäîсò,
 îпóсòяëà ìëàäîсò,
 пеé, íàрежäà êàê þíàêà
þíàê е çàãèíàë.
 
 Съí съíóâàõ, îé íерàäîсò,
 îпóсòяëà ìëàäîсò,
 съí съíóâàõ, съí прîêîáà —
съíóâàõ сè ãрîáà...
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ПИСМА НА ЯВОРОВ

ДО ПРОФ. ИВ. Д. ШИШÌАНОВ

	 	 	 	 Monsieu
	 	 	 	 D-r	Iv.	D.	Chichmanoff
	 	 	 	 Pension	Philippon	—
	 	 	 	 ˆ	Gen˜ve
	 	 	 	 Suisse	Brd.	Pont
	 	 	 	 d`Arve,	11

София,	10	ноемвр.	07

Уважаеми	г-н	Шишманов,
Сърдечно	благодаря	за	добрата	дума	по	повод	сбирката	ми.	Напълно	Ви	

разбирам	и	мисля	като	Вас,	че	на	българина	е	нужна	още	гражданска	поезия.	
Но	тия	условия,	които	я	правят	необходима,	те	същите,	струва	ми	се,	не	
са	тъкмо	атмосфера	за	развитието	Ј.	Гражданинът	у	нас,	прогресивният	
гражданин,	няма	пред	себе	си	една	реакция	на	традиция	и	принципи,	бих	
казал,	една	реакция,	организирана	и	достойна	като	противник.	Реакцията	
в	България	всякога	е	вагабонствуваща	безпринципност.	Тя	безсрамно	носи	
на	лицето	си	маска	на	патриотизъм,	нахално	говори	за	либерализъм	—	и	
върши	злодеянията	на	открито	или	из	засада,	често,	ако	не	обикновено,	
толкова	долни,	щото	предизикват	просто	физическо	отвращение.	При	
тия	условия	единствено	сатирата,	яростна	и	безпощадна,	би	виряла	у	
нас,	ако	имахме	необходимите	таланти.	Или	—	ние	имахме	такива,	но	те	
нямаха	нужния	характер,	за	да	се	запазят	на	висота,	от	която,	като	ни	
биха	заговорили,	да	им	вярваме...

К.	Хр.	наистина	прие	да	стане	„професор“	по	бълг.	литература!	Лично	
за	мене	това	не	бе	изненада.	Христов	никога	не	е	показвал	морални	скру-
пули	—	за	да	не	го	считам	способен	на	всичко.	Безумни	са	ония,	които	го	
повикаха	на	катедрата.	Впрочем,	ще	му	чуем	ли	някога	гласа	от	нея	—	бог	
знае.	Засега	се	говори,	че	той	щял	да	отива	в	Париж	—	за	специализация...	
п	о		б	ъ	л	г	а	р	с	к	а		л	и	т	е	р	а	т	у	р	а!

Преди	няколко	дни	Ви	изпратих	дошлата	чрез	ред.	на	„Мисъл“	брошура	
на	К.	Кузьминский	върху	литературата	ни.	Тоя	човек	ми	се	видя	твърде	
зле	ориентиран.	Вън	от	немалко	куриозните	мнения	той	има	толкова	
фактически	неверности.	Освен	това	не	е	забравен	дори	Ст.	Попов,	а	А.	
Страшимиров	и	Ел.	Пелин	не	съществуват.

Немирович-Данченко	е	тук	за	няколко	дни,	дошел,	през	Сърбия,	да	види	
и	нас.	Тъкмят	му	се	банкети	от	два	лагера	литератори	и	публицисти.	
Струва	ми	се,	че	няма	да	минем	без	смешни	инциденти.

	 	 	 Сърдечни	поздрави.	Вашия	П.	Я	в	о	р	о	в
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ДО Д-Р КР. КРÚСТЕВ

Уважаеми	г-н	д-р	Кръстев,

Моето	 съгласие	 да	 бъда	 преместен	 близо	 до	 голям	 град,	 за	 да	 се	
ползувам	от	всичко	добро,	което	може	да	ми	даде	такъво	едно	място,	и	
да	имам	повече	време	за	поволна	работа?	Че	това	винаги	ми	е	било	едно	
желание,	една	мечта,	осъществимостта	на	която	ми	се	мяркаше	като	
далечна	възможност.	Сега	ми	е	първи	път,	дето	чувствувам	недостатък	
от	силна	дума	за	дълбока	благодарност.

Доколкото	ми	стигне	сила,	ще	се	старая	да	преработя	посочените	
места	в	 „Мечта“	и	 „Великден“.	 Това	многоглаголство.	Когато	работя,	
като	че	ли	някаква	мания	ме	обзема	непременно	да	напълня	втълпено	
число	строфи.	Дано	туй	е	всичко	друго,	но	не	и	стихоплетство,	защото	
тогава	лошо,	че	няма	спасение.

„Сизиф“,	„народът“,	е	осакатен	в	самия	си	зачатък,	че,	тъй	да	се	каже,	
идентифицирах	съдбата	на	единицата	с	участта	на	множеството.	А	жи-
вотът	на	личността	мен	се	вижда	в	повечето	случаи	малко	сизифовски:	
догробен	труд,	съпрежен	с	всевъзможни	физически	и	морални	самоизтеза-
ния	—	догробно	търкаляне	на	огромния	камък,	уж	да	бъде	закрепен	навръх	
на	урвата,	гдето	може	да	си	почине	(ако	това	е	искал	Сизиф)	—	да	се	по-
стигне	малка	възможност	за	едно	относително	спокойствие	—	и	щастие,	
след	уморителен	живот	—	стръмен	път.	Ала	по	волята	на	боговете	—	по	
наложителността	на	условията	—	не	се	събират	двата	развързани	края,	
или	пък	—	тъкмо	бъдат	кръстосани	и	остане	да	се	направи	възела,	биват	
по	нещастна	случайност	изтървани	и	—	от	дългогодишен	труд	не	остава	
нищо	—	камъкът	пак	лежи	в	полите	на	урвата.	И	на	всичко	това,	макар	
много	косвено,	съм	направил	причина	„духовната	слепота“,	невежество-
то	—	нещо,	което	не	може	да	са	твърди	сериозно,	защото	ще	значи	—	да	
се	смесват	следствия	и	причини.	По-нататък	вече	следва	краят,	който	
отговаря	на	фалшивото	начало.

Един	приятел	ми	изпрати	последните	две	книжки	на	„Звезда“.	При	
четене	на	бележките,	особено	в	кн.	V,	изпитах	същото	чувство,	което	
изпитва	човек,	когато	се	срамува	за	другите;	че	там	има	неща,	казани	
току-тъй	—	само	да	са	казани,	защото	могат	да	се	наредят	хубави	думи.	
Разбира	се,	не	мога	да	не	оценя	благородната	цел	на	автора,	чиито	са	
бележките,	но	 все	пак	критики	от	подобен	род	не	 са	препоръчителни,	
защото,	ако	човек	има	по-слаб	ангел,	могат	да	му	подействуват	като	
отрова	наместо	като	подкрепителна	напивка.

	 	 	 	 	 	 	 Признателния	Ви
	 	 	 	 	 	 	 П.	К	р	а	ч	о	л	о	в
Гр.	Анхиело,	21	май	1900	г.

Р.S.	Преписана	на	отделно,	изпращам	нова	IV	строфа	за	„В-ден“,	ако	
е	удовлетворителна,	моля	да	се	постави	пред	старата	в	коректурата	
знака	плус,	ако	ли	не	—	един	голям	минус,	за	да	се	опитам	в	друга.
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Nancy,	le	Dec.	06

Драги	Кръстев,

Имам	да	възразя	за	„манерността“.	Аз	се	считам	за	най-малко	манерния	
между	другите,	защото	най-рядко	се	повтарям.	Ти	сигурно	наричаш	с	това	
име	всегдашното	ми	стремление	към	оригиналност	касателно	формата.	Ако	
ми	вярваш,	ще	ти	кажа	—	че	то	съвсем	не	е	от	желание	да	блесна	с	фокусни-
чество.	Наопаки,	то	е	нещо,	което	стои	над	моите	желания	и	в	характера	на	
творческите	ми	способности,	доколкото	ги	имам.	То	е	домогване	да	намеря	
за	всяка	мисъл	и	чувство	тъкмо	онова	облекло,	което	им	приляга.	И	в	тая	
работа	аз	оставям	да	ме	води	повече	един	инстинкт	—	ако	може	тъй	да	се	
рече,	—	отколкото	едно	съзнание.	Аз	просто	се	вслушвам	и	копирам	онова,	
което	някой	дявол	или	бог	пее	в	душата	ми.	И	ако	критиката	ми	направи	
някога	чест	да	се	взре	по-сериозно	в	делото	ми,	една	от	задачите	Ј	ще	бъде	
да	определи	доколко	успявам	в	тия	си	домогвания	—	доколко	у	мене	съдържа-
нието	отговаря	на	формите.	Ако	запиташ	лично	мене,	аз	ще	кажа,	че	в	това	
отношение	от	10	парчета	7—8	са	почти	сполучени.	Почти,	защото	бих	могъл	
да	постигна	абсолютното	само	като	музикант.	Че	тогава	аз	пряко	бих	на-
мирал	мелодията,	която	е	тъй	съвършено	явствена	в	душата	ми.	А	сега	аз	
я	изразявам	чрез	почти	невъзможното	средство	на	една	мисъл,	разпъната	
в	такъв	и	такъв	куплет,	с	едиколкостъпни	стихове,	не	знам	как	римувани	и	
др.	прозаични	секрети	на	поезията.	И	при	това	още	като	се	спъвам	на	всяка	
стъпка	в	непроходими	езикови	препятствия,	които	трябва	да	заобикалям.

Други	 няколко	 думи:	 към	 кои	трябва	 да	 бъда	 причислен	 аз	 —	 към	
„старите“	или	„младите“?	Оставяйки	в	най-голяма	резерва	по	отноше-
ние	„новата“	ми	поезия,	ти	ме	туряш	между	последните,	с	моята	първа	
сбирка	—	и	с	надеждите	си	може	би	да	се	повърна	в	нейната	посока.	Да,	с	
миналото	си	аз	принадлежа	тям	—	но	с	миналото,	към	което	няма	да	се	
върна,	защото	„новото“	у	мене	не	е	едно	увлечение,	а	един	душевен	прелом.	
В	зависимост	от	настроенията,	които	ме	чакат,	от	мотивите,	с	които	
ще	се	сблъскам,	аз	може	да	„потъмнея“	още	повече,	може	да	се	изясня	и	
като	майски	ден,	но	то	няма	да	бъде	то!

На	всеки	случай,	между	кои	съм	днес?	В	„Преди	и	сега“	Сл.	ме	тури	на	
особно	—	и	той	беше	прав.	Защото	аз	съм	един	кърджалия.

Инък,	за	подразделението	—	ще	помена	само,	че	според	мене,	горе-доле	
определените	групи	са	три:	най-напред	„стари“,	после	група	на	прехода	с	
център	Вазов	и	най-сетне	„младите“.	Анархистите,	с	които	е	бременно	
нашето	(частно	българско)	време	—	вън	от	сметката.	Впрочем	техните	
души	ще	бъдат	може	би	твърде	дълго	мухи	в	паяжината	на	моята	поезия.

Няколко	думи	и	върху	книгата	изобщо.	Аз	бих	рекъл	предисловието	да	
нямаше	тоя	воинствен	тон.	Защо	да	се	хвърля	сянката	на	полемика	върху	
тия	великолепни	в	студенината	си	дисекции,	студени	въпреки	лириката	
на	честите	прилагателни?	Още	повече	когато,	ако	допълниш	сегашната	
си	книга	с	още	една	като	нея,	ние	ще	имаме	епохално	дело	с	неотразимо	
влияние	върху	по-нататъшното	развитие	на	литературата	ни,	главно	
прозаическата.
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Видях	обявлението	за	II	т.	на	Лит.	и	Фил.	студии;	това	са	стари	пе-
чатани	работи,	или	нови	писани	и	неписани?	Ти	имаш	намерение	да	дадеш	
в	една	година	толкова,	колкото	всеки	от	нас	ще	даде	през	цял	живот	—	и	
да	ни	покажеш	как	се	работи.

Твоите	мусикословеснейши	колеги	от	университета	трябва	да	имат	
една	злоба,	която	би	стигнала	за	всичките	цикли	на	Дантевия	пъкъл.	За-
щото	аз	не	зная	по-сатанинско	отмъщение	от	това,	да	се	държи	висящ	
до	второ	пришествие	въпрос	като	твоя.	Но	ти	ще	да	имаш	в	душата	си	
всичкия	лед	на	северния	полюс,	за	да	чакаш	разрешението	му	хладнокръвно	
години	и	месеци.	Докъде	отиде!

На	американеца	аз	изпратих	книгите	си,	още	когато	бях	в	България,	
но	дали	се	е	получила	някаква	„благодарност“	на	мой	адрес	—	не	зная.	Бих	
помолил	Динка	да	отиде	при	Ст.	Радев,	поднач.	на	пощата,	и	като	му	
рече	„мн.	здраве	от	еди-кого	си“,	да	му	поиска	една	справка.	И	подир	това	
да	ми	съобщи	резултата	с	една	картичка,	за	която	аз	ще	му	се	отплатя	
с	по-хубава.

Всяка	заран	очаквам	„Мисъл“.	Има	ли	материал	за	10	книга?	Ако	съм	
в	сметка,	аз	вече	имам	с	какво	да	се	отсрамя.	Ще	го	пратя,	като	получа	
книжката	—	какво	ще	го	правите	по-рано.

Много	здраве	на	всички
	 	 	 	 	 	 	 Твоя	Я	в	о	р	о	в

София,	27	август	1908	г.

Драги	Кръстев,

Не	ти	написах	веднага	тия	няколко	реда,	защото	чаках	да	измине	
срока,	който	ми	даваш.	Родил	съм	се	на	1	януари	1877	г.	Спрял	се	бих	на	
датата,	ако	не	бих	напомнил	Хайне.	Сериозно	чуждо	вляние	върху	моето	
развитие	като	поет	едва	ли	е	било	възможно,	защото	аз	никога	не	съм	оби-
чал	поезията.	Даже	никога	не	съм	имал	търпение	да	прочета	някой	автор	
изцяло,	камо	ли	да	го	повторя.	Ако	намирах	някакво	щастие	в	поезията	
си,	изказал	бих	голяма	благодарност	за	стряхата	на	„Мисъл“.	Но	аз	пиша,	
защото	трябва	да	се	върши	нещо	на	света.	И	понеже	мразя	поезията,	
като	професия,	нямам	никакви	художнически	намерения.	Всякога	съм	се	
стремил	само	към	някаква	индивидуална	философия,	която	да	ме	помири	
както	с	околната,	така	и	со	собствената	моя	видимост.	Но	каквото	съм	
постигнал	в	това	отношение,	би	трябвало	да	остане	дълбоко	интимно,	
за	да	има	своето	целебно	въздействие	върху	ми.

Уви,	аз	пиша	и	всичко	написано	престава	да	бъде	мое.	И	често	си	мисля:	
ако	бих	могъл	да	изтръгна	от	ръцете	и	паметта	на	хората	всичко,	което	
им	съм	дал,	аз	бих	бил	най-щастливия	между	щастливите.	Исус	беше	един	
велик	символист	поет.	Той	говореше	на	учениците	си,	раздавайки	им	хляб	и	
вино:	„Яжте,	това	е	моята	плът,	пийте,	това	е	моята	кръв.“	И	после	той	
зарида	в	Гетсиман	и	на	Голгота,	давайки	на	другите	последния	остатък	
от	себе	си.	Толкова	повече	мене,	един	езичник	под	християнското	иго	на	
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живота,	тряба	да	бъде	позволен	моя	егоистически	вопъл	при	върховното	
страдание	от	неизбежното	раздаване,	към	което	ме	принуждава	профе-
соналното	поетство...

Сърдечно	ти	стиска	ръката
	 	 	 	 	 	 	 Твоя	Я	в	о	р	о	в
Не	отказвай,	а	замести	„Мисъл“	с	него.	Здравей.

Париж,	15	ноемв.	910

Господа	Кръстев	и	Славейков,
Много	съм	виновен	за	полицата.	Аз	мислех,	че	и	тая	година	ще	чакат,	

както	миналата	и	по-миналата,	20	месеца!	Заплатата	ми	за	тоя	месец	
тряба	да	е	тръгнала	вече	за	насам,	та	напразно	бих	писал	да	отделят	
от	нея.	Освен	това	тя	е	ноемврийска	и	не	позволява	нов	аванс.	Няма	ли	
да	бъде	късно	за	1-ви	декември?	Полицата,	подписана,	е	тук	приключена.

Паскалев	ми	обещава	„На	острова	на	блажените“	и	аз	я	чакам	с	нетър-
пение.	Ще	бъде	ли	някой	толкова	любезен	и	со	„сборника“?	Идущия	път,	с	
едно	или	друго,	ще	похлопам	сам	на	вратата	на	„Мисъл“,	надявайки	се	на	
гостоприемство.	Оттук	едно	ˆ	propos	за	една	голяма	„тайна“.	Аз	пиша	
една	драма	в	пет	действия.	Пишех	една	работа	—	тъй	да	я	нарека	—	фило-
софска,	поне	в	основа.	Преди	десет	дни	и	аз	сам	не	разбрах	как	тя	се	разби	
в	две	трагедии.	Собствено	през	мене	изпъкна	една	трагедия	в	стихове,	
римовани	—	 която	би	 абсорбирала	цялото	 съдържание	на	 „философско-
то“	ми	„съчинение“	за	която	ще	подиря	може	би	Бояна	от	българската	
история.	Но	за	да	дойда	до	нея,	тряба	да	освободя	душата	си	от	друга	
една	трагедия,	която	се	показа	едновременно	на	видело,	кой	знае	отде	
из	тайните	на	душата	ми	съвсем	обмислена,	разработена	до	най-големи	
подробности	и	наложително	изискваща	да	бъде	написана.	Живея	като	в	
някакъв	кошмар,	от	една	седмица	пиша	всяка	нощ	от	10	до	4	или	5	часа,	
тая	нощ	довършвам	едно	на	мой	поглед	великолепно	първо	действие	и	не	
мога	да	се	избавя	от	илюзията,	че	някой	друг	мисли	зарад	мен	и	ми	дикту-
ва.	Като	предвиждам	неминуемата	умора	и	нервни	разстройства,	които	
ще	ми	отнемат	по	няколко	дни	подир	всяко	действие,	смятам	все	пак	до	
Нова	година	да	спусна	последната	завеса	на	първата	редакция.	Впрочем,	
втората	редакция	няма	да	изисква	друго	освен	ретуш	—	тъй	ми	се	струва.	
Като	удовлетворих	тая	малка	човешка	потреба	да	поприказвам	за	себе	
си	(понеже	тук	почти	няма	с	кого	да	приказвам),	минавам	по-нататък.

М.	Попов	нигде	не	мога	да	срещна.	Ще	кажа	на	Каназирева	да	ми	го	
доведе.	Стиховете	на	тоя	френец	никак	не	ми	харесват,	но	ще	гледам	да	
наредя	работата	с	някой	от	младите.	Много	се	боя,	като	се	запозная	с	него	
(с	френеца)	да	не	бъда	принуден	да	жертвувам	от	времето	и	вниманието	
си	—	две	неща,	които	нивга	досега	не	са	ми	били	толкова	скъпи.

Тукашните	вестници	от	два-три	дни	се	занимават	с	бягството	на	
Толстоя.
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В	един	вестник	пред	мен	стои	ръкописа,	който	прилагам	—	не	знам	
дали	не	е	същия,	който	е	в	съчиненията	му.

	 	 	 	 	 Много	сърдечни	поздрави
	 	 	 	 	 Вашия	Яворов

ДО ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

	 Господин
	 Пенчо	П.	Славейков,
	 Поддиректор	в	Нар.	библиотека
	 ˆ	Sofia
	 Bulgarie

Nancy,	le	1	Dec.	06

Само	бог	страда		т	ъ	й		с	в	е	т	л	о!	Аз	знам	почти	всички	стих.	в	„Сън	
за	щастие“,	но	странно	—	днес	ги	чета	като	съвсем	нови.	Аз	завиждам	на	
магесника-автор,	който	т	в	о	р	и	светлина	сред	нощта	и	се		о	п	и	в	а		от	
нея.	„Сън	за	щастие“	е	една	вълшебна	приказка,	която	ме	кара	да	шепна	
почти	през	сълзи:	Как	дивен	би	могъл	да	бъде,	о	боже,	твоя	тъмен	свят!...	
Най-сърдечни	поздрави

	 	 	 	 	 	 	 Я	в	о	р	о	в

	 Господин
	 Пенчо	Славейков
	 писател
	 София
	 Bulgarie

Paris,	le	22	Nоv.	10

Гледам	 „На	Острова...“	 и	 изпитвам	 чувство	 за	 нещо	 извършено	
въпреки	времето	и	мястото.	Разгръщам	я	и	ми	се	струва,	че	нашата	
литература	почва	от	днес.	Едно	лудо	желание	ме	тласка	да	се	кача	на	
„Айфел“	и	да	я	покажа	оттам	на	цяла	Европа.	Хиляди	—	хиляди	сърдечни	
поздрави.

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Я	в	о	р	о	в
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ДО ДОРА ГАБЕ

София,	21	юни	05

Госпожице,
Слава	богу,	аз	получих	писмото	Ви	и	пропъдих	от	главата	си	една	

глупост,	която	не	ми	даваше	мир	през	последните	три-четири	дни.	Аз	ще	
Ви	разкажа,	да	се	посмеете	на	моята	прекалена	подозрителност,	която	
досега	не	съм	предполагал	у	себе	си.	Кой	знае	отде-накъде,	в	събота	аз	
осъмнах	с	убеждение,	че	имам	писмо	от	Вас.	Отивам	в	библиотеката	и	
намирам	върху	масата	си	други	писма,	но	не	и	Вашето.	Оставаше	да	видя	
дали	не	ще	го	донесат	у	дома,	или	в	редакцията,	защото	раздавачите	ми	
носят	писмата,	 както	попадне.	Дома	раздавачът	дохожда	 обикновено	
към	2	ч.	сл.	пл.	и	към	това	време	аз	го	чаках	вече.	Ето	го,	той	ми	подава	
някакъв	си	в.	„Край“,	от	незнам	кой	български	край	—	за	да	хвръкне	през	
прозореца	на	улицата.	Отивам	у	Кръстева	—	и	там	няма.	„Е	да,	писмото	
ми	е	откраднато!“	—	решавам	аз	и	почвам	да	търся	виновници	—	и	ги	из-
мислям	—	и	се	озлобявам	—	и	т.н.

Един	въпрос,	Вие	знаете	ли	цената	на	писмото	си,	или	ако	във	всеки	
ред,	написан	от	човек	се	отразява	неговата	душа,	Вие	знаете	ли	цената	
на	душата	си?	Смисълът	на	въпроса	ми	ще	Ви	остане	загадъчен,	може	би,	
както	и	за	самия	мене	е	загадъчно	чувството,	с	което	ме	изпълня	пис-
мото	Ви	при	четене.	Защото	аз,	който	имам	по-голямо	право	от	Вашия	
любим	Надсон	да	възкликна:	„как	малко	съм	живял,	как	много	преживях!“	
—	аз,	който	при	това	условие	най-малко	съм	способен	на	идеализация	и	
сантиментализъм,	—	аз	благоговея	пред	едно	дете,	каквото	сте	Вие,	гос-
пожице.	Като	се	абстрахирвам	от	буквалния	смисъл	на	Вашите	редове,	
женски	от	първа	до	последна	буква,	и	за	това	толкова	по-приятни,	аз	пак	
Ви	питам,	без	да	искам	отговор,	защо	Вашата	душа	е	тъй	хубава,	защо	
тя	е	само	една	песен?

И	за	тая	душа-песен	—	срещна	ли	Ви	още	един	път	през	живота	си,	
или	не	—	бъдете	ли	само	дъщеря	на	г-на	Габе,	или	и	милосърдна	сестра	над	
оня	„болен“	(моето	почтение	към	хората,	които	обичате),	бъдете,	дето	
щете	и	каквото	искате,	Вие	всякога	можете	да	се	надявате	на	мене.	Нека	
„светът	си	върви	по	своя	път“,	нека	„хората	се	задоволяват	с	малкото“,	
Вие	няма	да	бъдете	„задушена	и	изравнена	с	всички“,	няма	да	се	„заличите“,	
няма	да	преживеете	„най-ужасното“.	Даже	и	на	северния	полюс	да	отида,	
аз	ще	мога	и	оттам	да	Ви	водя	в	„новия	път“,	който	виждате	пред	себе	си	
„тъй	светъл,	тъй	ясен“	—	ще	Ви	водя	дотогава,	додето	ще	имате	нужда	
да	бъдете	придружавана.

Моята	амбиция	по	отношение	Вас	ще	бъде	да	Ви	изправя	срещу	ша-
блона,	култивиран	в	нашата	литература	от	стари	и	млади	лирици.	При	
очевидната	своя	посредственост	—	без	изключение!	—	те	проявиха	прос-
то	гениални	способности	в	парафразата	на	чуждото	от	оня	вид,	пред	
който	чужденецът	жуми	и	покрива	нос,	защото	е	разядено	от	ръждата	
и	мирише	на	мухол.	Парафразьори	в	съдържанието	—	а	няма	да	сгреша	за	
болшинството	случаи,	ако	заменя	думата	„съдържание“	пряко	с	думата	
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„мотиви“,	—	те	не	се	оказаха	кадърни	за	самостоятелна	работа	и	в	от-
ношение	на	формата.	Те	прибраха	иззад	чуждите	врати	изтърканите	
от	употребление	калъпи	и	се	запретнаха	да	разпъват	по	тях	вкусът	на	
българина,	именно	да	разпъват,	а	не	да	възпитават.	И	ето	ги	всички,	
изразходили	тъй	безславно	„творческата“	си	мощ,	преживят	—	знаете	ли	
тая	дума?	—	и	се	лигавят,	или	пък	банализирват	онова,	което	народът	в	
своята	простота	и	непосредственост	е	създал	и	накитил	с	толкова	неуве-
даеми	прелести.	Но	те	няма	какво	друго	да	правят,	защото	са	изправени	
пред	една	каменна	стена,	която	трябва	да	разбият	с	главите	си,	за	да	
отидат	по-нататък.	А	тая	каменна	стена	—	не	обръщайте	внимание	на	
декадентски	смелата	фигура,	—	тя	е	тяхното	безсилие...

Да,	в	лириката	ний	имаме	ред	мъртъвци,	които	ходят	между	живите	
по	силата	на	тласъка,	даден	им	—	на	кои	в	по-далечно,	на	кои	в	по-близко	
минало	—	от	тъпанари,	днес	съжаляващи	може	би	за	тогавашното	си	къ-
согледство,	но	срамуващи	се	да	изповядат	своя	грях	—	и	затова	мълчат.	
А	в	ушите	на	българските	quasi-читатели,	които	обичат	да	приказват,	
без	да	са	чели,	или,	ако	са	чели,	без	да	са	разбрали	—	още	звучат	блясъците	
на	тъпана	—	и	мъртъвците	още	живеят	в	тяхното	мнение.	Но	мястото	
на	всякакъв	вид	мъртъвци	е	в	гроба,	защото	инак	те	отравят	с	гниенето	
си	атмосферата,	в	която	трябва	да	цъфне	и	даде	плод	новото	и	жизнеспо-
собното.	Ако	имахме	истинска	критика	—	нуждата	от	която	се	покрива	у	
нас	с	кекаво	рецензенство	в	най-опасна	форма,	—	тя	отдавна	би	извършила	
своята	гробарска	работа.	Но	аз	съм	дълбоко	убеден,	че	с	двесте	стихотво-
рения	като	тия,	които	печатаме	сега	и	няколко	горе-долу	замисловатич-
ки	неща	от	по	две-три	страници	Вие	ще	можете	да	извършите	същото	
разрушително	дело.	Едно	сравнение	между	старите	и	Вас	ще	се	наложи,	
защото	ще	си	послужите	с	техните	средства,	защото	няма	да	бъдете	
много	далеко	от	техния	шаблон.	Но	същевременно	Вие	ще	изпъкнете	край	
тях	с	всичката	свежест	на	едно	младо	дарование,	с	всичката	лъчезарност	
на	една	още	непокварена	душа	и	с	всичката	деликатност	на	едно	женско	
чувство.	А	това	са	ред	преимущества,	които	Вие	ще	стоварите	върху	
техните	глави	и	ще	обрулите	листете	на	върбовите	им	венци,	тъй	лесно	
придобити	из	мочурите	на	българската	литература	—	Вие	обичате	ли	
съзаклятието	и	революцията?	Мене	пък,	и	да	заслужа	рай,	господ	няма	
да	ме	пусне	там	от	страх	да	не	скроя	и	нему	някой	кюляф!...

Шегата	настрана,	като	Ви	говоря	тия	работи,	които,	струва	ми	се,	
няма	да	закъснея	да	изкажа	открито	пред	света,	аз	имам	—	няма	защо	
да	не	Ви	го	кажа	—	едно	намерение.	Именно,	да	възбудя	и	у	Вас	амбиция,	
която	би	крепила	литературните	Ви	интереси	даже	в	най-опаки	условия	
за	работа,	даже	в	най-страшни	изпитания,	каквито	могат	да	сполетят	
човека	през	живота	му.	Оня,	който	няма	в	пътя	си	една	предварително	
нарочена	точка	на	стремеж,	той	—	бъдете	уверени	—	всяка	минута	може	
да	заспи,	дето	попадне,	и	там	да	остане.	Добре	ме	разбирате,	нали?

Но	аз	трябва	да	свърша,	макар	че	имам	да	Ви	кажа	още	кое-що,	защото	
инък	ща	закъснея	за	пощата,	а	кой	знае	дали	не	съм	закъснял	вече.

Набързо	ще	кажа,	че	напълно	разбирам	майка	Ви	—	и	Вашето	поло-
жение.	Наистина,	чиновниците	от	пощата	биха	могли	да	наклеветят	в	
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онова,	което	ще	„помислят“,	и	Вас,	когато	то	тряба	да	се	отнася	само	
до	мене.	Отде	да	знаят...

И	Вие	имате	право	да	се	шегувате,	че	не	съм	тъй	страшен,	както	съм	
изглеждал	от	начало.	Слаба	жена,	не	направихте	ли	от	мене	—	който	се	
мислех	за	някакъв	тигър	—	едно	малко	котенце	с	лентичка	на	шия,	което	
подскача	около	Вас,	за	да	Ви	забавлява?	Напразно	мислите,	че	не	мога	да	
се	смея.	Ето	в	тая	минута	аз	се	смея	от	все	сърце!

Моята	приятелка	все	още	я	няма	—	и	добре	прави,	 защото	всякога	
подир	подобни	отсъствия	тя	се	връща	разплакана,	а	мене	съвсем	не	ми	се	
гледат	сълзи.	Блажени	сте	Вие,	че	всякога	можете	да	намерите	своята	муза,	
като	погледнете	в	огледалото.	Като	казвате,	че	непременно	ще	чакате	да	
Ви	изпратя	нещо,	аз	ще	залъжа	очакването	Ви	с	една	„фантазия“,	както	
бихте	рекли	Вие,	изостанала	между	книжата	ми	кой	знае	от	кое	време.	И	
тук	ще	туря	условие:	Да	се	простирате	върху	мои	работи,	само	когато	
не	Ви	харесат.	Инък	не	трябат	повече	от	две	думи:	„хареса	ми“	—	за	да	не	
заприличате	на	Петела	и	Кукувицата	в	баснята	на	Крилова,	ако	я	помните.

„Мисъл“	ще	излезе	към	края	на	месеца.	Забави	я	статията	на	Кръстева	
върху	студентските	вълнения.

На	Тодорова,	който	побърза	да	замине	при	жена	си	в	Елена	—	и	е	успял	
вече	да	падне	от	един	кон	и	да	си	строши	нозете,	—	ще	предам	Вашия	
поздрав	по	пощата.

	 	 	 Чакам	писмо	и	стихове.
	 	 	 	 	 	 Вашия	Я	в	о	р	о	в

Под нежната омая на вечер замечтана
 и двама ний горим! — не идвай чак при мен...
В прегръдките си взел те, когато ще желая,
цял с тебе да се слея и ний ще се топим
в най-висшето блаженство — мъчително далеко
 от себе си тогаз усещал те бих аз.
Ах, вечер замечтана очите ни закрива —
 и двама се топим! — но по-далеко стой...
Изгубил те от поглед, когато ще престана
да мисля зарад тебе, ний двама ще горим
един за друг в притома — и колко, колко близо
 усещал те бих аз до себе си тогаз!...

2

София,	30	юни	905

Госпожице,
Тогава	аз	закъснях	за	пощата,	но	можех	да	го	отнеса	на	гарата.	Вие	

имате	право	да	ме	обвинявате,	че	не	се	досетих	да	направя	това.	И	още	
един	грях,	понеже	изпратих	една	картичка	наместо	оня	ден	—	вчера	за-
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ранта.	Тук	вече	и	аз	сам	не	зная	как	дявола	се	пошегува	с	мене.	Защото	
на	28	т.	написах	картичката	дома	си	и	отивайки	към	библиотеката,	от-
бих	се	на	пощата	и	я	пуснах	в	кутията.	А	вчера	сутр.	я	намерих	съвсем	
случайно,	пак	в	палтото	си!	Хубаво	помня,	че	пуснах	нещо	в	пощ.	кутия,	
но	какво	е	било	—	не	зная.	Същия	ден	ми	липсва	цигарето.	Трябва	да	съм	
пуснал	него	—	може	би	с	цигара	заедно!

Напредъкът,	който	сте	направили	в	новите	стихотворения,	е	особе-
но	чувствителен.	Тоя	напредък	е	дълбоко	в	апарата	на	Вашето	поетич.	
чувство	и	Вие	сами	едва	ли	бихте	могли	да	го	забележите.	Помните	ли	
колко	нещо	трябваше	да	зачеркнете	в	най-ранните	си	стихотворения?	Е	
добре,	за	нещо	излишно	в	сегашните	Ви	работи	и	дума	не	може	да	става.	
А	едно	от	главните	условия	за	истинска	поезия	е,	да	се	постигне	всяка	
краткост	и	етественост	в	изказването	на	чувството,	да	се	избегне	вся-
какъв		б а л а с т 		и		многото		в	о	д	а.	Жителите	на	Парнас	сигурно	нямат	
в	своя	лист	за	ядене	чорбата,	от	какъвто	и	да	било	вид.

От	друга	страна,	обръща	внимание	обстоятелството,	дето	Вие	се	
стараете	да	постигнете	съответствие	между	съдържанието	и	форма-
та.	Това	особено	личи	в	стих.	„Пред	мен	си	днеска	пак“.	Всяко	чувство,	
ако	не	и	всяка	мисъл,	е	преди	всичко	една	мелодия.	Стихотворението	
най-често	се	поражда	в	душата	на	поета	като	една	песен	без	думи.	И	
тогава	неговата	задача	е	—	колко	странно!	—	да		т	ъ	р	с	и		конкретен	
факт	за	поетич.	експлоатация,	—	да		т	ъ	р	с	и		сюжет,	в	който	би	могъл	
да	облече	настроението	си.	Но	ако	музикалността	в	поезията	се	постига	
чрез	разпоредбата	на	речта	—	и	щом	музиката	предшествува	всичко	дру-
го,	—	то	формата	трябва	да	играе	в	поетич.	творчество	безспорно	видна	
роля.	И	само	истински	художници	поети	—	човек	може	да	бъде	поет,	без	
да	е	същевр.	художник,	а	болшинството	са	такива	—	могат	да	устано-
вят,	с	ъ	з	н	а	т	е	л	н	о,	оная	хармония	между	външната	и	вътр.	страна	
на	своите	работи,	която	им	придава	значение	и	дълговечност.	Защото	
да	намери	човек	тъкмо	подходящата	форма	за	дадена	поет.	работа,	то	
значи	да	отнеме	възможността	на	други	подир	него	да	откриват	още	
един	път	Америка.	Мене	ми	 се	иска	да	 видя	у	Вас	 един	несъзнателен	
стремеж	към	нещо	такова.

Това	изобщо	и	набърже	върху	сегаш.	стихове.	Разбира	се,	те	пак	имат	
нужда	от	някои	поправки,	макар	че	и	тъй	са	удовлетворителни.	Те	пак	
имат	нужда	от	поправки,	въпреки	че	са	удовлетв.,	защото	остават	сте-
пените:	добро,	мн.	добро	и	отлично.	Да	не	Ви	се	вижда	малка	степента	
„удовл.“,	която	дадох	на	работите	Ви.	Аз	пазя		д	о	б	р	о	т	о		за	себе	си	и	за	
ония	работи	на	моите	ученици,	които	биха	ме	задоволили	като	мои;	м н .		
д	о	б	р	о	т	о,	за	оногова,	когото	бих	нарекъл	свой	учител;	о	т	л	и	ч	н	о	т	о	
—	за	най-великия	поет,	за	бога.	В	подробност	за	стих.	Ви	и	за	поправките,	
които	трябва	да	станат,	ще	Ви	говоря	в	едно	от	след.	си	писма.	Изпра-
тете	дотогава	и	другите,	които	ще	имате.

А	Вие	недейте	ми	се	сърди,	че	Ви	наричам	дете,	като	не	ми	позволява-
те	да	наредя	пред	тая	дума	всички	хубави	епитети,	които	съществуват	
в	речникът	на	нашия	език.	А	пък	че	аз	Ви	считам	едно	умно	дете,	много	
по-умно	от	много	стари,	свидетелствува	фактът,	дето	Ви	приказвам	
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за	толкова	много	работи	и	тъй	открито,	както,	бъдете	уверени,	не	съм	
приказвал	с	никого	досега.

Променението,	новите	впечатления,	които	ще	имате,	като	отидете	
в	Айтос,	в	полите	на	Балкана,	не	се	съмнявам,	че	ще	Ви	донесат	и	едно	
по-добро	настроение.	В	случая,	една	молба	от	мене:	Никога	не	пропущай-
те	светли	настроения,	без	да	ги	използувате	за	поетически	цели.	Една	
жизнерадостна	нотка	в	работите	Ви	би	имала	извънредно	голяма	цена	
при	задачата,	която	Ви	поставях	в	по-раншното	си	писмо.

Старайте	се	да	повярвате,	че	щастието	и	нещастието	са	само	из-
мислици	и	нищо	повече;	човек	се	чувствува	щастлив	или	нещастен	според	
това,	какво	ще	си	въобрази,	че	е.	Защото,	всъщност	погледнато,	всичко	
е	празна	дума.	Туй	е	една	стара,	много	отъркана	мисъл	—	или,	по-добре,	
истина	—	но	тя	се	е	завъртяла	днес	из	душата	ми	с	всичкия	блясък	на	кой	
знае	каква	новост.	Може	би,	защото	тя	днес	слазя	за	първи	път	от	умът	
в	чувството	ми.	Види	се,	истините,	за	да	ни	служат,	не	тряба	само	да	се	
знаят	—	не	беше	ли	казано	негде?	—	но	и	да	се	чувствуват.	Повторно	Ви	
препоръчвам	тоя	пилюл	пинк	за	горе-долу	сносно	настроение...

Питате,	както	правя	сега	в	София.	Подир	горните	редове,	казал	бих	
—	правя	открития!	Инък	всичко	е	старо.	Лятото,	по	неволя,	ще	го	прека-
рам	в	София,	защото,	както	знаете,	замествам	Славейкова,	а	той	ще	се	
върне	през	августа.

Много	се	боя,	че	ще	закъснея	и	за	гарата.	Часът	е	9.	Почти	се	кая,	че	
Ви	обещах	в	карт.	да	Ви	пиша	днес	наместо	утре.	Защото,	както	гледате,	
това	не	е	един	добър	отгов.	на	писмото	Ви.

На	край	благодаря	за	поздравите	от	г-на	Габе.	Всичко,	което	имах	
случай	да	 чуя	 от	някои	познати,	ме	изпълня	 с	 чувство	 за	най-дълбоко	
уважение	към	него.	Моля	предайте	му	и	моя	поздрав.	Не	смея	да	поздравя	
и	домашните	Ви	изобщо.

Аз	чакам	топлината	и	бистрата	капка	вода	на	Вашето	писмо	сред	
софийската	зима	и	сред	блатото	на	тукашния	живот.

	 	 	 	 	 Ваш	Я	в	о	р	о	в

Хайне	ще	пратя	утре.	Дал	го	бях	едному	и	днес	не	можах	да	го	взема.
	 	 	 	 	 С	ъ	щ

ДО ÌИНА ТОДОРОВА

София,	7	ян.	08.	8	ч.	в.

Миличка,
Преди	четвърт	час	предадох	на	слугините	в	санаториума	една	малка	

роза	за	тебе,	една	недоразцъфнала	бяла	роза.	Ако	тя	беше	паднала	от	ръ-
ката	ти,	аз	бих	я	грабнал	и	отнесъл,	мислейки	я	твоята	душа,	—	аз	бих	я	
милвал	и	топлил	с	диханието	си,	за	да	се	разцъфти	с	всичката	си	разкошна	
хубост.	Моето	око	я	отличи	сред	куп	други	цветя	и	аз	ти	я	изпратих	да	се	
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огледа	в	нея	оная,	която	владее	мечтите	ми.	Или	ти	не	се	досети	от	кого	
е	и	я	захвърли?	Или	тя	ти	донесе	някоя	неприятност,	защото	аз	едвам	
прикривах	вълнението	си,	когато	поменах	името	ти	пред	служителката!	
Моето	желание	беше	—	да	се	накичиш	с	розата	ми	и	да	бъдеш	сред	зимата	
олицетворение	на	пролетта,	каквато	аз	те	съзерцавам	в	тая	минута.	
И	още	—	тя	да	ти	прошепне	моята	вяра	в	бъдещето	и	да	я	направи	твоя	
вяра.	Защото	един	мъж,	един	истински	мъж	подчинява	обстоятелствата	
на	волята	си,	а	не	себе	си	на	обстоятелствата.	Поне	моят	досегашен	
живот	е	бил	непрекъсната	борба	с	обстоятелствата	и	ред	победи	над	„не-
възможното“.	И	аз	не	вярвам	звездата	на	моето	щастие	да	угасне	тъкмо	
сега,	когато	ти	прибавяш	своите	лъчи	към	нейните,	сливайки	се	с	нея.

...	Защо	се	измъчваш	да	решаваш	безполезни	въпроси?	Каква	тряба	да	
бъде	жената	ли?	Минке,	има	денгубци,	които	с	учен	и	важен	вид	решават	
—	и	няма	да	решат	нищо	пътно.	На	земята	не	живеят	само	един	мъж	и	
една	жена.	Ако	целта	на	всяко	семейно	съчетание	е	да	се	осъществи	щас-
тието	на	любовта	и	съгласието	—	и	може	ли	тая	цел	да	бъде	друга?	—	то	
жената	тряба	да	е	такава,	каквато	е	нужна	на	мъжа,	и	обратно:	мъжът	
—	какъвто	е	нужен	на	жената.	За	това	има	избор.

Когато	някой	каже:	аз	мисля,	че	жената	тряба	да	бъде	еди-каква,	той	
казва	само	—	каква	би	желал	да	бъде	неговата	жена.	И	ето	аз	мисля:	когато	
един	мъж	нарече	една	жена		с	в	о	я,	той	тряба	да	слее	душата	си	с	ней-
ната	и	от	това	сияние	да	излезе	нова,	по-силна	и	жизненоспособна	душа,	
която	да	се	устреми	към	достижение	на	една	и	съща	обща	цел.	Жената	
на	поета	тряба	за	вложи	в	това	дело	своята	амбиция	и	да	осмисли	чрез	
него	живота	си.	Тя	тряба	да	му	придаде	чрез	пряко	или	косвено	вдъхнове-
ние	всички	добри	елементи	на	своята	индивидуалност.	Бъде	ли	това	един	
съзнателен	стремеж	за	нея,	тя	ще	намери	безброй	начини	за	въздействие.	
И	виждайки	хубави	резултати,	тя	с	гордост	ще	може	да	казва:	Ето	нˆ,	
ако	не	съществувах	аз,	нямаше	да	съществува	и	това.	То	е	мое!	И	светът	
ще	признае	нейната	заслуга.

Каква	тряба	да	бъде	жената?	Аз	казах	по	моему.	Друг	ще	каже	друго	
—	по	своему.	И	всеки	ще	бъде	прав	—	за	себе	си.

Ами	че	погледни,	моя	радост,	погледни	работата	ми	от	две	години	
насам.	Ако	не	беше	ти,	щеше	ли	да	съществува	тя	в	тоя	вид,	който	има?	
И	ако	тя	съдържа	нещо	ценно	в	себе	си,	не	дължа	ли	аз	всичко	тебе?	Без	да	
го	съзнаваш	сама,	ти	не	си	ли	упражнила	върху	мене	едно	всесилно	влияние?	
В	деня	на	двегодишнината	на	любовта	ми	—	25	март,	Б л а г о в е щ е н и е !	
—	аз	ще	ти	подаря	един	албум,	в	който	ще	препиша	стиховете,	за	които	
си	ме	вдъхновила.	И	ти	ще	видиш,	че	няма	да	остане	ред,	в	който	да	не	
проглежда	твоя	образ...

Трябва	ли	образование	на	жената?	Нима	аз	казах,	че	не	тряба?	Само	
че,	като	говорех	за	един	конкретен	случай,	аз	не	можах	да	задържа	усмив-
ката	си.	Защо	ти	мислиш,	че	училището	ще	ти	даде	повече	от	диплом?	
Който	дири	образование,	истинско,	плодотворно	образование,	не	там	ще	го	
намери.	Важното	е	—	има	ли	у	човека	душа	жадна	за	познание	и	кадърна	за	
развитие.	И	при	такъва	душа	—	каквато	аз	смятам	твоята	—	училището	е	
повече	вредно,	отколкото	полезно,	защото	отнема	време	и	енергия,	когато	
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обременява	главата	с	излишна	и	скучна	материя.	Друг	е	случаят,	когато	
човек	мисли	да	се	предаде	на	известна	специалност,	било	от	любов	към	
науката,	било	пред	вид	износна	кариера.	Тряба	ли	образование	на	жената?	
—	По	начало	—	да,	но	пак	всичко	зависи	от	способностите,	положението	
и	нуждите	на	отделната	личност.	И	повтарям,	тия	обстоятелства	ре-
шават	где	и	как	да	го	получи.

Но	ти	говориш,	че	образованието	е	нужно	на	жената	като	средство	
да	се	запази	материално	независима	от	мъжа.	От	какво	ли	не	зависи	чо-
век,	като	захване	от	своите	предразсъдъци	и	свърши	с	толкова	жестоки	
природни	закони.	И	няма	по-тягостна	зависимост	от	зависимостта	на	
служебното	положение.	Обаче	ти	имаш	пред	вид	зависимостта	в	семей-
ството.	При	онова	слияние	на	душите	и	единство	на	целта,	за	които	гово-
рих	по-горе,	чувство	на	зависимост,	ми	се	струва,	е	невъзможно.	Чувствува	
ли	зависимост	главата	от	сърцето	или	дясната	ръка	от	лявата?	Друго	
е,	когато	жената	и	мъжа	тръгнат	всеки	по	свой	път,	към	различни	цели.	
Тогава,	свързани	един	за	други	и	опъващи	в	две	посоки,	те	естествено	ще	
бъдат	тягост	един	за	други,	защото	ще	си	пречат.

Но	моята	малка	 приятелка	 още	не	 е	 изпитала	 „тиранията“	 или	
невниманието	на	мъжа,	затова	може	да	остави	на	разведените	жени	и	
старите	моми	да	развяват	знамето...	Тъкмо	за	тях	е	тая	работа,	защото	
—	първо,	те	няма	какво	друго	да	правят,	и	—	второ,	имат	в	достатъчна	
степен	озлоблението,	необходимо	за	всеки	 „революционен“	поход.	Инак,	
що	се	отнася	изобщо	до	правата	на	жените,	аз	съм	готов	да	ги	призная	и	
даже	да	напиша	едно	стихотворение	в	тяхна	защита!	Впрочем	борбата	
за	извоюване	 „женските“	права	 едва	 ли	 е	тъй	тежка,	 както	можем	да	
заключим,	гледайки	посинялото	от	усилия	лице	на	г-жа	Карима.	Жените	
притежават	ред	граждански	права	навсякъде	по	света	и	на	много	места	
имат	вече	и	политическо	равноправие	с	мъжете.	В	Англия	въпросът	е	на	
дневен	ред	и	може	би	подир	2-3	години	ще	бъде	разрешен	в	положителен	
смисъл.	За	България	обаче	аз	бих	казал,	че	може	да	се	обсъди	въпроса,	дали	
в	интереса	на	напредъка	не	трябва	да	се	отнемат	малко	от	правата	на	
мъжете!	Едно	право	трябва	да	се	дава	тогава,	когато	хората	се	подгот-
вят	да	го	използуват	за	устрем	към	по-висока	култура,	а	не	за	анархия...

Но,	Минке,	аз	много	продължих	тия	сериозни	разправии	и	ти	сигурно	
си	вече	порядъчно	отегчена.	Но	знаеш	ли,	че	преди	операцията	ти	трябва	
да	избягваш	всички	въпроси,	които	те	нервират?	Тебе	ти	тряба	извънред-
но	спокойствие,	за	да	събереш	сили	да	издържиш	по-лесно	лечението	си,	и	
подире	—	да	се	оправиш	по-скоро.	Хубаво	знай,	че	заедно	с	тебе	страдам	и	
аз.	Помни,	че	като	пазиш	себе	си,	пазиш	и	мене.	Наистина	моята	любов	
е	много	„егоистична“!

„Драматургията“	пропадна.	Длъжността	е	закрита.	Театралните	
плъхове	може	би	се	побояха	да	не	им	се	развали	спокойствието.	Това	е	
тяхна	работа.	И	ето	нещо	оригинално,	което	ще	се	найди	може	би	само	
в	България:	театър	без	драматург!	Това	обаче	съвсем	не	бърка	на	моите	
сметки.	Тряба	ми	неголям	срок,	за	да	реализирам	сигурни	планове.

Защо	не	ми	изпрати	всички	писма,	които	поменуваш	в	писмото	си.	
Отде	ти	е	дошла	тая	мисъл,	че	ще	се	смея?	Аз	не	искам	да	мислиш	и	говориш	
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тъй!	Всяко	твое	помишление,	всички	твои	съмнения	и	колебания	—	те	са	
мили	и	трогателни	за	мене.	Изпрати	ми	писмата,	аз	ще	ги	чакам.	Пиши	
ми	за	всичко,	което	те	вълнува	или	смущава.	Аз	бих	желал	да	бъда	твоя	
успокоител	и	прояснител.

Никога	да	не	туряш	в	писмата	си	фрази	като	тая:	„Прощавай,	ако	
ти	дотегнах!“	Това	звучи	толкова	лошо.	Ти	добре	разбираш,	че	нищо	на	
света	за	мене	не	е	тъй	кратко,	като	едно	твое	писмо.	И	след	като	съм	го	
очаквал	в	истинска	треска	—	изведнаж:	Ако	ти	дотегнах	—	!

Колко	бих	желал	да	те	видя	още	еднаж	преди	операцията!	Ако	е	въз-
можно,	аз	вярвам,	че	ти	ще	ми	разрешиш	това	щастие.

Минува	полунощ!	Нима	четири	часа	минаха?	Мене	ми	се	струва,	че	все	
още	нищо	не	съм	ти	казал.	Наистина,	аз	бих	желал	вечно	да	ти	приказвам	
или	да	те	слушам	да	ми	приказваш.

Колко	е	тихо!	Ти	може	би	спиш	вече.	Спокоен	съм,	мое	скъпо	щастие	
—	мечтата	ми	бди	над	тебе.	Мене	не	ми	се	спи	и	аз	ще	се	радвам	на	безсъ-
ницата,	която	ме	чака	тая	нощ.	Аз	се	радвам	—	защото	ще	мисля	за	тебе.	
Спокоен	сън	и	светли	сънища	пожелава	на	своето	най-мило	съневидение	
неговия	дълбоколюбящ

	 	 	 	 	 	 	 	 Я	в	о	р	о	в

2

София,	4	ян.	08.

Може	би	никога	женски	образ	не	е	вдъхвал	толкова	обаяние,	може	
би	никога	очи	на	девойка	не	са	грели	с	толкова	чистота...	Винаги,	като	
те	 видя,	мое	щастие,	 аз	 чувствувам	желание	 да	 се	моля	 като	 един	
грешник,	който	обаче	не	очаква	изкупление	на	своите	грехове.	Аз	бих	
желал	да	не	съществуваше	моето	минало	до	вчерашния	ден,	когато	те	
съзерцавах	като	една	икона	и	когато	те	слушах	като	една	небесна	пе-
сен.	Аз	бих	желал	целият	ми	живот	да	бъде	само	един	спомен	за	тебе	и	
цялото	ми	същество	—	само	една	мечта	все	за	тебе.	Защо	е	у	мене	тая	
наложителна	потреба	да	ти	говоря	с	тон	на	изповед	всякога,	когато	
искам	 да	те	 доближа?	 Така	 вярващия	 християнин	 чрез	 разкаяние	 се	
доближава	и	влязва	в	общение	със	своя	бог.	Ако	всякога,	когато	душата	
ми	се	устреми	към	тебе,	аз	усещам	същата	потреба,	то	е	—	защото	
ти	си	единственото	мое	божество,	на	което	тя	се	кланя	в	живота.	И	
винаги,	когато	мисля,	аз	чувствувам	да	витае	над	мене	духът	на	майка	
ми.	Когато	бях	в	Чирпан,	не	една	заран	слънцето	засварваше	да	горят	
на	гроба	Ј	две	свещи,	които	сутренния	вятър	никога	не	угаси.	Аз	молех	
нейния	дух	да	застане	между	нас	и	ни	раздели,	ако	моята	любов	ти	носи	
нещастие,	или	да	направлява	всяка	моя	стъпка,	за	да	ти	дам	щастие.	
Аз	молех	нея	—	защото	ясно	съзнавам,	че	всичко	добро	и	ценно,	което	
съществува	в	натурата	ми,	е	наследено	от	нея,	и	всичко	лошо	—	от	
другаде	негде.	Това	добро	никога	не	се	смесва	с	лошото	у	мене,	—	едното	
и	другото	всякога	са	враждували	помежду	си.	И	аз	чувствувам	злото	
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победено	и	замлъкнало	всякога,	когато	те	погледна	отблизо.	Ангел	мой,	
твоят	образ	помага	на	добрия	дух	в	душата	ми.	Аз	бих	бил	сега	други	
човек,	ако	миналата	година	не	бях	те	изпущал	твърде	често	из	пред	очи.	
И	усещайки	се	тогава	достоен	за	твоята	невинност,	аз	бих	намерил	
думи	за	тиха	молитва	към	духът	на	майка	си	—	и	не	бих	я	призовавал	
с	крясъци	на	смут	и	отчаяние.

Но	ако	ти	я	казвам,	тая	молитва,	с	цялата	и	ужасна	откровеност,	
то	е	—	защото	подир	нея	аз	вече	се	чувствувам	достоен	за	твоето	чув-
ство	—	и	вече	не	в	правото	си	да	го	считам,	—	да,	твоето	чувство	към	
мене	—	е д и н 		г	р	я	х!

Ето,	аз	тряба	да	ти	пратя	и	двете	мои	„поеми“,	както	ти	обещах.	
Минке,	не	бих	сдържал	обещанието	си,	ако	ти	не	бе	ми	казала,	че	—	все	едно	
—	Петко	ще	ти	даде	книжката	от	„Мисъл“.	Но	изпращайки	ги,	аз	те	моля	
да	ги	хвърлиш	в	печката	непогледнати.	Нека	твоята	душа	се	не	докосва	
до	тях.	Аз	още	веднъж	няма	да	напиша	подобни	неща,	защото	ти	ще	ги	
четеш.	Остани	и	бъди	в	чистотата	си	мой	снежнобял	ангел	и	идеал	на	
моята	покварена	душа.

Аз	исках	да	ти	пиша	още	много,	много.	Но	момчето	ми	даде	срок	само	
един	час	и	ако	не	прекъсна	веднага,	не	ще	мога	да	ти	изпратя	писмото	
си	днес.	Бързам	да	го	засваря.	Пиши	ми;	всичко,	което	ти	би	ми	казала,	
ме	прави	щастлив.

	 	 	 	 	 Сега	и	винаги	твоя	Я	в	о	р	о	в

ДО ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ

Брате	Тодоре,
Прости	ме	ти,	нека	ме	простят	и	всички	други,	че	изменям	на	Ма-

кедония.	Аз	умирам	тук.
Ще	легна	при	моята	мила	Лора.
Твоята	деликатна	душа	ще	ме	разбере	и	прости.
Целувам	те	дълбоко	трогнат	от	грижите,	които	положи	за	мене	през	

дни	на	големи	изпитания.
Благодаря	за	тия	девестотин	лева	помощ	от	организацията,	без	кои-

то	отдавна	бих	умрял	от	глад,	наместо	от	куршум,	както	ми	прилича.
Кажи	на	Македония,	когато	отидеш	там,	че	нейния	син	(аз	се	считам	

за	неин)	умря	в	свободна	България,	увенчан	с	една	най-мръсна	клевета.	
И	когато	тя	бъде	свободна,	нека	един	другар	дойде	на	гроба	ми	и	каже:	
„поздрав	от	нашата	майка	мъченица,	—	тя	е	вече	щастлива!“

Предай	моите	сърдечни	поздрави	на	домашните	си.	
Горещо	стискам	ръцете	на	Христо	Матов	и	Хр.	Татарчев	и	Ал.	Про-

тогеров.
	 	 	 	 	 Целувам	те.	Сбогом.

	 	 	 	 	 	 	 	 Твоя		П	е	й	о
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В	тия	дни	на	терзания	аз	не	можих	да	подредя	разписките.	Моля	
нареди	да	стане	това,	както	намериш	за	добре.

	 	 	 	 	 	 	 	 С	ъ	щ	и

ДО ТОТЮ И ÌИНА КРАЧОЛОВИ

Мили	тате,	мила	сестро	Мино,
Моя	час	дойде.	Аз	отивам	при	мама	и	при	Лора.
Много	съм	измъчен	и	няма	какво	да	се	бавя.
Между	другото,	което	Атанас	ще	ви	обясни,	няма	защо	да	чакам	да	

изпадна	до	степен	на	просек	или	да	отида	в	лудницата.
Тате,	твоят	син,	сестро,	твоят	брат	умира	невинен	и	запазва	своето	

достойнство	на	човек	и	поет.
Бъдете	твърди	като	мене.	Защо	да	се	плаче?	Нищо	няма	да	се	върне.
Целувам	ви	горещо	и	умирам.
Целувам	ви	още	веднаж.

	 	 	 	 	 	 	 	 Вашия		П	е	й	о

Ìèíà Тîäîрîâà
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ПОСВЕТЕНО НА ЯВОРОВ

Боян Ангелов

ДАЛНИНА
            Аз земното изгубих — спечелих небесата...
                                                                       Пейо Яворов

Нîщòà е пëèсъê... Сèíя е ìъãëàòà.
Сòèõъò ще е ãреáëî,
êрèëî è рàëî,
преäè äà преâъçìîãíе äàëíèíàòà
íà пъòя
îò Чèрпàí äî Аíõèàëî.
Сòèõъò е âçряí
â áеçáрежíèòе òàëàçè
è ще пîìèëâà
сòрîéíèòе ãърêèíè,
íî ще се âëþáè ãèáеëíî
â îíàçè —
с êîсè íàé-÷ерíè
è с î÷è íàé-сèíè.
Деíяò прîãëежäà
è óспîêîяâà
с îòáëясъê àëеí
сìóãëèя âсеìèр, à
îò пàìеòòà äî êъсíàòà преäсòàâà
сòèõъò
ще прîäъëжàâà äà се âçèрà
êъì äèряòà îò среáърíè пàсàжè
è сàì ще сòàíе çàреâî,
è с áèсòър
фèíес
ще âãрàжäà íîщíèòе ìèрàжè
íà ìèäàòà
â èçãряâàщèя áèсер.
Ìàêàр è рàçäâîеí,
сòèõъò îòíàся
âсе îще
íепрежàëеíàòà íèâà
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â пëàíèíсêàòà áеçìерíîсò
ìíîãîãëàсà,
â õàéäóшêèòе êîпíеíèя
се âëèâà
è сàáяòà ìó êàòî ãèëîòèíà
преîäîëяâà
òъìíàòà èçìàìà,
щîì íяìà сâîáîäà íàпîëîâèíà,
êàêòî ëþáîâ íàпîëîâèíà íяìà.
А â Аíõèàëî
çàëеçъò áрîäèрà
сìîêèíîâè óõàíèя
âèсîêî
íàä пîêрèâè è ÷óäесà
è спèрà
â прèсòàíèщеòî çеëеíîîêî,
è âèжäà íеâèäяíîòî,
è òърсè
с âъçòîржеíè óсèëèя ìе÷òàòà...
Зàãóáèë âярàòà
è îáè÷òà сè,
сòèõъò е çàâîþâàë
íеáесàòà.

Атанас Капралов

ВЕЧНИ ПРИСÚДИ

Теãíàò âе÷íè прèсъäè
íàä ãерîèòе íàшè...
Исêàш Леâсêè äà áъäеш,
íî âъжеòî òе пëàшè.
 
Вëèçàш â Бîòеâà äèря,
àëà èçсòреë òе âръщà.
Щîì íе òè се óìèрà,
сòîé äî êíèãèòе âêъщè.
 
Не áëесòè íàä òъëпàòà
с Яâîрîâîòî сëîâî,
÷е òе ÷àêà рàçпëàòà 
è с êóршóì,
è с îòрîâà.
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Не òърсè рèìè âърëè
çà âëàсòòà — 
êàòî Геî.
Иíàê òя ще òе õâърëè
â сâîéòà пещ —
äà се ãрее...
 
Ìîжеш сàìî с áóêеòè
пàìеòíèöè äà õрàíèш.
Tе рàсòàò äî íеáеòî!
Tè се сãър÷âàш äî рàíà...
 
И рàçáèрàш ãерîяò
çà êàêâî òóê е âсъщíîсò:
äà óìре çà òеá â áîя,
â êîéòî òè äíес îòсъсòâàш!
 
 

Анжела Димчева

КОЛИЗЕУÌ

 Схвани духа на времената...
     „Notata“, Пейо Яворов

Ве÷е íе ìèсëя — Аç съì Ареíàòà.
Сеíêè èçìерâàò пóëсъò íà Вреìеòî.
Арêè îò çëàòî, сëъíöе îò êръâ,
âèê çà пîáеäà, ÷îâеöè çà сòръâ.

Кîëêî îòäàâíà âсяêà èãрà
пî÷âà îò сáëъсъê, âеíеö е Сìърòòà.
Пëà÷àò преç ìàсêè, çàâеòъò е âяòър — 
êîé режèсèрà пèîíêèòе â Теàòърà?

В áеëèòе íîщè èç÷еçâà Еâрîпà —
â íеéíèя ìîäерíèсòè÷еí âîпъë 
âярà, èçêóсòâî è ìе÷ íе рàçáрàõà
êàê прèäîéäîõà âъëíèòе с Аëëàõà.

В прèçрà÷íà сèíя ìъãëà îò âъçäèшêè
сëèçà íàä Сîфèя Пîеòà èçëèшеí.
Пëà÷е — „Деöà, áîя се çàрàä âàс!“
Нî áеçäъíеí е äжîáà íà âсяêà âëàсò. 
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Ве÷е íе ìèсëя — Аç съì Еêрàíà.
Пръсòъò ìè äâèжè сâеòîâíà îìрàçà.
Пъòяò äî Рèì е ÷àсò îò сеêóíäà.
Сòреëяì пî âсеêè прîòèâíèê îò сêóêà.

Ве÷е íе ìèсëя — Аç съì Рîáîòà.
Вëàсòâàì íàä èíòерíеò êîрпóс îò рîáè.
Чесò ëè? Сеìеéсòâî, ëþáîâ, íàöèîíàëíîсò?
Прèêàçêè â сòàрè, íеíóжíè àíàëè...

Цяëàòà âëàсò — âèрòóàëíà реàëíîсò.

2017

Велин Георгиев

ЯВОРОВ
 
Сàì. Прèсеäíàë íà сêàëèòе â Аíõèàëî.
Нîщ. Сàìсè.
Сàì è êëеòâà. И ìîëèòâà.
Вãëеäàí â íîщíèòе îсè —
пî сàìîòî îãëеäàëî ìîрсêî пëъçíàëè,
с äóшà îãëеäàëíà, Аíõèàëî,
çà ÷îâешêèòе íещà...
Сàì Сèçèф. И сàì àрìеíеö.
Сàì âîéâîäà. Сàì è рîá.
Сàì è жерòâà. И àреíà.
Сàì è ëþëêà. Сàì è ãрîá.
Сàì äъжäеö. И сàì ãрàäóшêà.
Сàì è êîреí. Сàì è öâяò.
Сáрàë â еäíî ìîре è сóшà.
Сáрàë â äóшàòà рàé è àä.
А с î÷è êàòî пîäìîëè —
òîçè ãрешеí, òîçè сâяò
ереòèê è áîãîìîëеö,
сàì преâърíàë се íà сâяò.
 
Сàì сâеòà пîíесъë, Бîже,
÷е äóшàòà ìó е õрàì.
Геíèяò еäíî íе ìîже сàìî —
äà íе áъäе сàì.
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Георги Константинов
 
СÚЛЗА В ДÚЖДА
                      
      „С кръвта си кръст ще начертая
                        от Дунав до Егея бял...“
                                                    П. Яворов
 
И ëеäеí äъжä äà ìе óäàрè
среä пîëяòà пóсòè,
è òъìíî äà ìе пîâëе÷е
íà ãрèжèòе пîрîяò —
пàê òâîéòî èìе 
със рàçáèòè óсòíè
ще шепòя, Рîäèíî ìîя...
Ще áъäà âèíàãè ÷àсòèöà
îò òâîéòà çеìíà пëъò...
И сàìî â òеáе 
âèíàãè ще âярâàì,
èçсòрàäàëà Сâеòèöе ìîя,
рàçпъíàòà íà êръсòîпъò...
 
Пîсëеäíàòà íàäежäà,
êîяòî â ìеí 
прîсâеòâà,
спîäеëяì êàòî êëеòâà
преä сòръìíèя òè äеí:
Все íяêîãà, Рîäèíî, 
ще äî÷àêàш
íàé-èсòèíсêàòà сâîáîäà.
Дîрè сàìèяò àç
äà съì пîòъíàë â ìрàêà.
Дîрè äà съì èç÷еçíàë 
êàòî съëçà â äъжäà...
 
ноември 2017
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Внезапното поколение

Антон Генов

ЧЕТА, СЛЕДОВАТЕЛНО 
СЪЩЕСТВУВАМ 
Есе

Големият	популяризатор	на	науката	Карл	Сейгън	казва,	че	четенето	
е	пътуване	във	времето.	През	книгата,	според	него,	можеш	да	чуеш	гласа	
на	човек,	живял	преди	1000	години,	можеш	да	разбереш	каква	е	неговата	
философия,	какви	са	политическите	му	възгледи;	неговите	страсти,	въжде-
ления,	страхове;	съкровените	му	молитви,	страшните	грехове.	Несъмнено	
книгата	прави	човека	по-добър,	по-мъдър,	по-умен.

С	четенето	опознаваш	и	 себе	 си.	Отключваш	всички	 стаи	на	Аза.	
Провеждаш	смели	изследователски	експедиции	в	зоната	на	подсъзнател-
ното	и	каталогизираш	тревожностите	си.	Съграждаш	нови	помещения	
на	съзнанието	си,	и	от	скромната	ти	тясна	и	задушна	гарсониера	със	
свадливи	съседи	се	преустройваш	в	просторно	имение	на	брега	на	океана.

Четенето	на	книга	може	да	бъде	още	разговор	с	мъдър	приятел,	учи-
тел,	съветник.	С	книгата	пътуваш,	мечтаеш,	обогатяваш	се,	например...

Разгръщаш	страниците	на	 „Милионът“	и	 се	потапяш	в	 света	на	
Марко	Поло.	Съпреживяваш	пътешествията	му,	а	в	кошмарите	ти	почва	
да	се	явява	Кубилай	хан.

Спускаш	се	чрез	разказа	на	Жул	Верн	в	бездната	от	„Пътуване	до	
центъра	на	земята“,	или	скачаш	с	капитан	Джон	Картър	между	Марс	и	
синята	ни	планета	и	вече	си	произведен	в	чин	„любител	на	силните	фан-
тастични	усещания“.	Въображението	ти	се	надува	ли,	надува.	Продъл-
жаваш	да	четеш	и	повеждаш	в	битка	малките	хобити	срещу	крепостта	
на	Саурона.

Отваряш	автобиографичните	„Изповеди“	на	Русо	и	споделяш	копнежи-
те	и	терзанията	му.	Воплите	на	сърцето	му	те	правят	по-чувствителен	
и	почваш	да	проумяваш	загадките	на	човешката	душевност.	

Истинско	постижение	за	теб	ще	бъде	(в	случай,	че	си	мъж),	ако	бегло	
прелистиш	„Гордост	и	предразсъдъци“,	„Брулени	хълмове“,	„Анна	Каренина“	
или	си	направиш	харакири	с	„Тетрадката“.	Тогава	може	и	да	вземеш	да	
разбереш	какво	точно	искат	жените,	но	не	е	сигурно!

Научаваш	от	Сун	Дзъ,	че	ще	загубиш	войната	само	ако	сам	се	отте-
глиш	от	нея,	а	от	Конфуций,	че	честността	и	искреността	трябва	да	
са	ти	първи	принцип	в	живота.	Ницше	пък	те	чуква	по	челото	с	пръст,	
крещейки	истерично	насреща	ти	—	„Бог	е	мъртъв!“.

Чрез	книгата	влизаш	в	главата	на	други	хора	като	медиум,	за	да	по-
черпиш	от	опита,	за	да	разбереш.	Авторът	на	четивото	ти	също	влиза	в	
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твоята	глава,	за	да	ти	внуши	идеите	си.	Той	ти	говори	ясно,	говори	ти	с	
твоя	собствен	глас,	а	думите	му	отекват	в	тишината	и	търсят	място	
на	лавицата	с	житейските	ти	кодекси.

С	книгите	се	обучаваш,	общуваш	с	великите	умове	на	писмената	епоха,	
опознаваш	безграничността	на	Вселената	и	дълбините	на	микрокосмоса.

Научаваш	се	да	мислиш	многопластово.	Постепенно	мисленето	ти	
става	по-сложно	и	по-сложно.	Развиваш	способността	да	разсъждаваш	
абстрактно	 и	 старите,	 объркващи	 съждения	 от	детството	 изкрис-
тализират	в	подреден	модел.	Математиката,	Химията,	Физиката	ти	
се	 струват	разбираеми	—	Хей,	 защо	не	казахте	по-рано,	 че	 е	толкова	
интересно?

Скоро	идва	и	моментът	на	пристрастяването.	Четеш	не	 заради	
самото	удоволствие,	а	защото	изпитваш	страх	да	не	загубиш	способно-
стите	на	бързата	си	и	трезва	мисъл.	

Стивън	Хокинг	разглежда	мозъка	като	мускул,	който	трябва	да	бъде	
трениран	по	същия	начин,	както	и	останалите	мускули	в	човешкото	тяло.	
Той	казва,	че	като	бодибилдър	трябва	да	помпаш	и	помпаш,	да	„изтлас-
кваш	щанги“	и	да	„участваш	в	маратони“.

Пътят	назад,	регресията,	загубата	на	тренировъчна	форма,	както	
при	всеки	добър	спортист,	е	тежък,	изпълнен	с	угризения	и	самообвинения.	
Абсолютният	и	неизменим	прогрес	е	постижим	само	за	малцина	лунатици.	
Останалите,	по-скоро,	се	движим	по	синусоидална	крива.	Нагоре	—	надолу	
и	после	пак	—	нагоре	и	пак	—	надолу.

Така	е	и	с	теб.	Вече	си	постигнал	тренинг,	мозъкът	ти	е	заякнал,	спра-
вяш	се	със	загадката	на	Луис-Карол	безпроблемно,	рецитираш	вдъхновено	
Илиада	под	душа,	и	държиш	речи	на	бабичките	в	парка	за	универсалната	
граматика	на	Ноам	Чомски,	дори	имаш	планове	да	се	пробваш	на	фондо-
вата	борса.	Изведнъж	„форсмажорни“	обстоятелства	те	принуждават	
да	оставиш	книгите	настрана	и	да	се	заемеш	с	нещо	далеч	по-прозаично,	
времеемко	и	да	си	кажем	честно...	прагматично.	

Започват	да	се	появяват	угризенията:	—	Затъпял	съм!	—	Не,	не	из-
държам!

Скоро	се	успокояващ,	защото	си	намерил	начин	да	съвместиш	„праг-
матиката“	с	четенето.	Крадеш	от	съня	си,	или	пък	прелистваш	томче	
на	Юго	в	автобуса.	Може	би	слушаш	и	аудио	книги	в	колата	си.	Точка.

Разбираш,	че	въпреки	временното	отслабване	на	мозъка-мускул,	ти	
вече	си	стъпил	на	подиума	на	мислителите,	и	си	поемаш	дъх.	Трудно	и	
почти	невъзможно	ще	ти	бъде	отново	да	слезеш	на	донаучното	суеверно	
ниво	на	масите,	да	се	влееш	отново	в	скотското	битие	на	стадото.	Сега	
си	истински,	завършен	човек,	а	четенето	е	твоята	ваксина	срещу	поди-
вяването.	То	е	твоят	непресъхващ	извор	на	живота.

Важно	е	да	знаеш,	че	магията	на	четенето	си	има	и	черна	страна.	
Лесно	можеш	да	залитнеш	по	кабалистичните	фантазми,	ню	ейдж	девети-
ните	и	смехотворните	четива	на	езотериката;	по	религията	и	тинти-
ри-минтири	литературата,	ако	не	си	минал	през	критичната	школовка	
на	висшето	образование.	Но	веднъж	завинаги	овладееш	ли	победоносния	
метод	на	науката,	то	тогава	никакви	окултисти,	теософи,	кришнари,	
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уфолози	и	фенове	на	баба	Ванга	не	ще	могат	да	 затъмнят	блясъка	на	
чистия	ти	разум.	

Един	от	другите	рискове	на	четенето	е	опасността	да	се	откъснеш	
от	реалния	живот,	да	се	дезинтегрираш	напълно	и	да	заживееш	под	нарко-
зата	на	огледалния	свят	на	книгите.	Който	не	преживява	и	не	проверява	
лично	нещата,	той	попада	в	плен	на	виртуалния	свят	и	се	откъсва	от	
живия	живот.	Това	може	да	те	обрече	на	самота,	така	че	никога	не	забра-
вяй	да	се	подсигуриш	с	двама-трима	по	мускетарски	предани	приятели,	
с	които	да	споделяте	обща	страст	към	книгите.

А	когато	тонажът	на	прочетените	от	теб	книги	почне	да	надхвърля	
тежестта	на	африканско	слонче-сукалче;	когато	си	способен	да	четеш	
роман	от	световната	класика	на	един	дъх,	въпреки	че	не	си	делфин	афала	
или	син	кит;	когато	започнеш	да	цитираш	мисълта	на	Рей	Бредбъри,	че	
в	днешно	време	„престъпление	е	не	да	се	горят	книги,	а	да	не	се	четат!“,	
тогава	вероятно	си	готов	да	напишеш	и	собствена	книга.

Какво	чакаш?
Президентът	на	Галактиката...

Хрèсòî Бàрàêîâсêè 
• Перóí (äърâîреçáà)
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Антон Чикакчиев

Двама бащи 
Разказ

Все	 още	 си	 спомням	линията,	по	 която	 го	напусна	животът.	Все	
по-плътна	и	по-мрачна	под	 стихващия	ритъм	на	 сърцето	му.	Толкова	
наситено	червена,	като	да	щеше	да	остане	такава	завинаги...	

***
Хвърлих	се	върху	му	и	го	свалих	на	земята,	след	което	започнах	да	му	

нанасям	удар	след	удар	—	в	лицето	и	по	целия	череп	—	влагайки	всичката	
сила,	която	имах	останала	в	ръцете	си.	Исках	да	ме	види,	точно	преди	да	
загуби	съзнание,	такъв,	какъв	аз	сам	себе	си	исках	да	видя,	но	не	можех	—	
поне	в	гнева	си	несломен,	поне	в	яростта	си	свободен.

Но	той	и	този	път	ме	спря.	
Беше	ми	като	втори	баща,	като	единствен	баща.	Първия	си	почти	

не	помнех	—	бил	убит,	когато	съм	бил	на	две.
Името	му	беше	Ангел	—	може	би	не	най-подходящото	име	за	човек,	

отнел	живот,	но	със	сигурност	име,	което	успяваше	да	изрази	това,	в	
което	той	се	превръщаше	за	мен,	когато	имах	нужда	от	него.	Той	винаги	
бе	там,	където	имах	нужда	от	него.	Винаги	бе	там	в	точното	време,	за	
да	ме	спре	и	да	ме	спаси	—	от	това	да	убия,	от	това	да	бъда	убит,	от	
това	да	бъда	пратен	в	карцера,	или	да	бъда	пребит.	Беше	с	мен	и	когато	
бях	сам	—	за	да	ме	спаси	от	най	големия	ми	враг,	от	най-страшния	ми	
съкилийник	—	моят	собствен	Аз.	

Той	излежаваше	доживотна	присъда.	Аз	бях	осъден	на	18	години	първо-
начално,	по-късно	присъдата	ми	беше	намалена	на	12	години.	Не	за	добро	
поведение.	Името	ми	е	Александър.	Убих	най-добрия	си	приятел,	когато	бях	
на	18.	Убих	го	вечерта,	в	която	ми	каза,	че	баща	ми	не	бил	толкова	добър	
човек	и	баща,	че	да	заслужава	толкова	продължителен	траур.	Най-добрият	
ми	приятел	не	бе	първият,	който	се	бе	опитвал	да	ми	каже	това,	не	бе	
и	първият,	който	бе	успявал.	Може	би	избрах	да	убия	него	не	за	друго,	а	
именно	защото	беше	най-добрият	ми	приятел.	Убих	го	символично	—	за	да	
си	докажа,	че	дори	най-добрият	ми	приятел	не	значи	за	мен	жив	колкото	
баща	ми	мъртъв.	В	един	особен	смисъл	това	убийство	бе	и	акт,	с	който	
исках	да	докажа	свободата	си.	Акт	на	свобода,	който	по	ирония	ме	вкара	
в	затвора.	Когато	загубих	свободата	си	обаче,	в	един	следващ	пласт	от	
ирония	намерих	своя	втори	баща.	Предполагам,	това	е	скритият	меха-
низъм	на	живота,	доста	явен	при	мен	—	човек	винаги	печели	или	губи	едно	
нещо	за	сметка	на	друго.	
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Петнадесети	август	бе	датата,	която	очаквах	с	твърде	малко	търпение,	
с	твърде	много	вълнение	в	затворническата	си	душа	—	тази	година	навърших	30.	

Имаше	само	едно	нещо,	или	по-скоро	някой,	който	щеше	да	ми	липсва	
от	това	място,	но	който	за	сметка	на	това	щеше	да	ми	липсва	много	—	
Ангел.	На	дванадесети	той	ме	срещна	и	ми	каза,	че	иска	да	ме	види	вечерта	
на	четиринадесети.	Имал	да	ми	направи	някакво	признание,	много	трудно	
при	това,	увери	ме,	сякаш	не	можех	да	го	прочета	в	погледа	му.	

„Какво	е,	кажи!“	—	подканих	го.	
„Не,	ще	ти	кажа	на	четиринадесети.“	
„Подарък	за	сбогуване?“	—	потупах	го	по	рамото	и	се	засмях.	
Той	не	се	усмихна;	не	каза	нищо,	нищичко.
Четиринадести	август	дойде.	Отидох	в	килията	му	да	го	видя.	Исках	

да	го	прегърна	и	да	разбера	какво	е	нещото,	което	иска	да	сподели.	Той	
ме	прегърна	също	и	ми	пожела	всичко	най-добро,	със	сълзи	на	очи.	Не	каза	
обаче	нищо	друго.	

„Но	какво	има?“	—	попитах.	—	„Какво	е,	което	те	мъчи	до	степен	да	не	
можеш	дори	да	отвориш	дума	за	него,	дори	пред	мен!	Ти	си	ми	като	баща,	
можеш	да	ми	кажеш	всичко!“

Той	обаче	така	и	не	каза	нищо,	само	продължи	трагично	да	ме	гледа	
в	очите.	

„Зная,	ти	също	ще	ми	липсваш	много,	но	бъди	сигурен,	че	ще	идвам	да	
те	виждам,	няма	да	те	забравя!“

„По-добре	недей!“
„Но	защо,	какво	има?!“
„Сигурно	е	заради	усещането,	че	ме	губи.“	—	казах	си.	—	„А	може	би	ми-

сълта,	че	напускам	това	място,	му	напомня,	че	за	него	този	ден	никога	
няма	да	дойде.“

Не	че	не	бе	изпадал	в	подобни	състояния	и	преди.	На	доста	пъти	го	
бях	виждал	да	изпада	в	меланхолия	и	тъга,	защо	—	никога	не	посмях	да	
попитам.	Надявах	се	някой	ден	да	узная,	но	този	ден	не	дойде.	Поне	не	и	
преди	петнадесети.

Освиркванията	и	псувните	на	част	от	съкилийниците	ми	ме	съпроводи-
ха	по	пътя	ми	към	входа	на	затвора,	който	за	мен	в	този	ден	за	първи	път	
щеше	да	бъде	и	изход.	Мисълта	за	свободата	може	да	предизвика	завист	у	
всеки	тук	—	в	мястото,	където	си	способен	да	завиждаш	дори	на	нечие	чуждо	
страдание	или	скука,	ако	ги	виждаш	по-малко	тежки	от	твоите	собствени.	

„Това	е	за	теб“	—	каза	ми	един	от	служителите,	докато	взимах	не-
щата	си,	и	ми	подаде	един	внимателно	запечатан	плик.	—	„От	един	от	
затворниците	е.“

На	плика	имаше	надпис:	„ОтворЈ	го,	когато	си	вече	свободен	—	за	да	
узнаеш	защо	аз	никога	няма	да	бъда.“	Беше	подписан	от	Ангел.

Излязох	 от	 зданието	на	 затвора,	 и	 след	 като	му	 отправих	 един	
прощален	поглед	на	омерзение	и	ненавист,	побързах	да	отворя	плика.	Не	
можех	да	чакам	повече.

„Аз	съм	убиецът	на	баща	ти.“	—	гласеше	бележката.
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МI COMPANERA 
Разказ

Погледът	ми	блуждаеше	в	безвкусната	шарка	на	балатума.	Цъкането	
на	стрелките	на	евтиния	китайски	часовник	отмерваше	края	на	този	
суров	и	ветровит	пролетен	ден.	Вдигнах	очи	и	се	взрях	в	далечна	точка,	
някъде	дълбоко	в	падналия	навън	мрак.	Изведнъж,	мисълта	ми	препусна	
през	времето	и	пространството	и	се	върна	безумно	много	назад.	Толкова	
далеч	и	отдавна...	в	деня,	в	който	я	срещнах...

През	1981	 година	страните	от	социалистическия	лагер	изпратиха	
военни	съветници	в	Никарагуа,	за	да	помогнат	на	сандинистите	срещу	
поддържаните	от	САЩ	контри.	България	и	Тодор	Живков	изпратиха	мен.	
Там	я	и	срещнах	—	на	утъпканата	жълта	почва	на	един	тренировъчен	
полигон.

Държеше	здраво	автомата,	нахлупила	беше	войнишка	барета	и	гле-
даше	гордо.	Личеше	си	как	иска	да	бъде	истински	боец,	но	нежните	устни	
и	гладката	кожа	издаваха	градското	момиче.	Това	не	беше	жена	от	инди-
анско	село.	Сигурно	беше	живяла	в	двуетажна	къща	в	Манагуа...	Може	би	
беше	романтична	студентка,	зарязала	светло	бъдеще	и	заможно	семей-
ство,	за	да	вземе	оръжие	в	крехките	си	ръчички	и	да	се	бие	рамо	до	рамо	
със	синовете	на	Никарагуа.

Спомням	си	първата	секунда,	в	която	очите	ни	се	срещнаха.	Какви	очи	
имаше...	Красиви	бяха,	но	пронизваха	като	стрели.	И	сякаш	в	първия	мо-
мент,	в	който	ме	погледна	с	тях,	оттам	бликнаха	няколко	игриви	искрици.

Испанският	не	ми	беше	на	нивото	на	Сервантес,	но	някак	успях	да	
го	кажа.	Може	би	няма	език,	на	който	да	не	успееш	да	го	кажеш,	ако	ис-
тински	го	чувстваш.

Прекарвахме	кратките	екваториални	нощи	в	джунглата,	вплели	едно	
в	друго	голите	си	тела,	покрити	с	тънък	слой	гореща	пот.	Влажният	за-
дух	висеше	над	хамака,	а	ние	си	шепнехме	в	тъмнината.	Галех	нежното	Ј	
рамо	с	цвят	на	млечен	шоколад	и	я	целувах	като	невинно	дете.	Разправях	
Ј	за	заснежените	проходи	на	Балкана,	за	блъскащите	се	колички	на	пана-
ира,	за	преживелиците	на	баща	ми	на	фронта,	за	нелепите	ми	случки	от	
казармата.

Тя	така	и	не	повярва,	че	в	България	има	едновременно	и	социализъм,	и	
КОРЕКОМ,	и	топла	вода.	За	нея	революцията	беше	страдание.	Саможерт-
ва.	Кървава	рана,	в	която	трябва	да	се	слага	сол,	за	да	боли	повече	и	повече.	
Революцията	не	може	да	има	КОРЕКОМ.	Революцията	има	само	битки.

Все	това	ми	говореше	—	революцията.	Никога	не	чух	нещо	за	семей-
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ството	Ј	или	изобщо	за	живота	Ј	преди	да	стане	боец	на	сандинистите.	
Companero	Ortega,	Никарагуа,	генерал	Сандино,	борбата,	войната,	народа.	
И	най-вече	—	революцията.	Това	беше	всичко.

———————————————————————————————————
Безмилостното	слънце	прежуряше	над	пълния	с	въоръжени	мъже	и	

жени	полигон.	Тъкмо	свършвахме	сутрешната	тренировка	и	щяхме	да	
обядваме.	Когато	разпуснахме	бойците,	тя	дойде	при	мен,	смъкна	баре-
тата	си,	без	да	ме	прегръща	се	притисна	в	мен	и	понечи	да	ме	целуне.	
Преди	да	успея	да	Ј	се	скарам,	отнякъде	изтрещя	глух	пукот.	Връхчето	
на	сочните	Ј	устни	тъкмо	се	допираше	в	моите...	Никой	не	разбра	какво	
става.	Изведнъж	едно	от	момчетата	—	Фелипе,	индианец	от	планините	
Марабиос,	се	свлече	на	земята	и	от	устата	му	бликна	кръв.	В	следващия	
момент	отлетяхме	нанякъде	от	помитащ	взрив.

Тя	веднага	скокна	на	крака,	без	изобщо	да	се	впечатли	от	раната	на	
главата	си	и	извика:

—	Контри!
След	това	грабна	автомата	и	хукна	нанякъде.	По	полигона	тичаха	

в	пълна	суматоха	войници	на	сандинистите,	станали	лесни	мишени	за	
скритите	в	джунглата	контри.

Отръсках	глава.	Трябваше	да	се	махам.	Изрично	ни	бяха	предупредили	
—	никакви	военни	действия,	само	обучение.	Един	от	гедерейците	допълзя	
до	мен,	взе	да	ме	дърпа	и	да	крещи	на	глупава	смесица	от	езици:

—	Давай,	давай!	Сандинистен	капут!
На	входа	на	полигона	ни	чакаше	малък	УАЗ.	За	всеки	случай	—	винаги	

зареден	с	бензин	и	с	осигурен	шофьор.
Потърсих	я	с	поглед.	Скрила	се	беше	зад	ъгъла	на	една	от	бараките	

и	превързваше	един	ранен	с	раздраната	си	на	парцали	куртка.	По	потта	
върху	голите	Ј	нежни	рамене	бяха	полепнали	прахоляк	и	пръски	от	кръв.

Когато	ме	видя,	затегна	превръзката	на	ранения	и	се	спусна	към	мен.	
Прегърна	ме	любвеобилно	през	врата	и	каза:

—	Любов	моя...	Това	беше...	Знай,	че	те	обичах	като	живота	си.
След	това	ме	целуна	с	всеотдайната	страст	на	смъртник.
—	Не!	—	викнах	аз.	—	Няма!	Няма	да	умираш!	Ела	с	мен!
Тя	остана	като	поразена.	Никога	не	беше	предполагала,	че	наистина	

ще	избягам,	както	ми	беше	отредено	от	устава.	Никога	не	беше	вярвала,	
че	аз	наистина	съм	само	един	легионер,	един	безчувствен	към	страстта	
на	революцията	и	страданията	на	Никарагуа	наемник.

—	Ела	с	мен!	—	продължих	да	крещя	аз.	—	Ще	живеем	в	хубав	дом,	ще	
имаме	хиляда	деца	и	ще	ги	къпем	в	топла	вода.	Ще	имаме	гарсониера,	а	не	
колиба	с	кален	под.	Имам	долари	—	ще	купя	всякакви	луксозни	дрънкулки	от	
КОРЕКОМ,	ще	ти	подаря	вносна	прахосмукачка	и	шарени	рокли	—	колкото	
пожелаеш!	Ще	имаме	живот,	за	какъвто	не	си	мечтала!	Ела	с	мен	—	да	
бягаме!	Не	умирай,	моля	те,	обичам	те	като	живота	си!

Тя	беше	мъжко	момиче.	Не	плачеше.	Може	би	дори	никога	не	 беше	
плакала.	Но	точно	в	онзи	момент	по	сърцето	Ј	се	търкулна	горчива	сълза.

Малката	Ј	длан	ме	блъсна	с	безмилостна	сила	и	решимост.
—	Сандинистите	не	се	предават,	companero.	Нито	се	продават...
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В	блясъка	на	черните	Ј	зеници	бляскаше	саможертвената	лудост	на	
воин-ацтека.	За	тази	жена	не	бяха	ценни	топлата	вода,	нито	кореком-
ските	дрънкулки,	нито	прахосмукачката	от	ЦУМ.	Малката	пантера,	
израснала	в	разкъсаните	от	революции,	диктатори	и	бедност	земи	на	
Централна	Америка,	жадуваше	своята	последна	битка.

Гарвановочерната	Ј	грива	беше	полепнала	по	изпотената	кожа	на	
врата	Ј.	По	изящната	Ј	вежда	се	търкулна	капчица	гъста	лепкава	кръв	от	
драскотината	на	челото	Ј.	За	един	миг,	за	един	последен	миг,	погледите	
ни	се	срещнаха.	Тези	очи...	Тези	неземни	очи...	Красиви,	а	пронизваха	като	
стрели.	Но	игривите	искрици	вече	ги	нямаше.

Тя	се	надигна	от	укритието	си	и	с	бесен	вик	засипа	враговете	с	дъжд	
от	олово.

Аз	се	обърнах	и	поех	към	камионетката,	панелния	си	блок,	топлата	
вода,	зрелия	социализъм,	България	и	прахосмукачката	от	ЦУМ.

Никога	вече	не	я	видях.	Никога	не	я	потърсих.	Оставих	мисълта	за	
това,	което	се	е	случило	с	нея,	да	проникне	бавно	и	тихо	като	отровна	
инжекция	в	сърцето	ми.

Онзи	миг	 на	 екваториална	жега,	 кръвопролитие	 и	 изпепеляваща	
страст	 остана	последния	ни	миг	 заедно.	Миг,	 чувство,	 образ,	 който	
преследва	спомените	и	сънищата	ми.	С	камуфлажен	панталон	и	голи	ра-
мене,	стиснала	огнедишащо	оръжие,	изправена	над	телата	на	сразените	
си	другари.	Жестока	богиня	на	войната.	Малка	безмилостна	амазонка.	
Моята	жена-воин.	Моята	огнена	любов.	Mi	compaсera.

19.05.2008

Хрèсòî Бàрàêîâсêè 
• Пòèöè 
(äърâîреçáà)
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Джина Панчева-Дундова

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЧЕРНАТА РОЗА
 
Ще се преâърíà â ÷ерíà рîçà,
çà äà съì âèíàãè със òеá.
Ще õîäя пî òреâàòà áîсà
âърõó сòъáëî îò сìяõ è ëеä.

Крàêàòà ìè ще сà çеëеíè,
ãëàâàòà — пъпêà îò сàòеí,
à óсòíèòе ще сà çàсìеíè
è íяìà äà сè íàрàíеí.

Зàщîòî çíàì, ще òе îáè÷àì.
Зà òеá áеçêрàéíî ще öъфòя.
Зëè äóìè íяìà äà èçрè÷àì,
à с àрîìàò ще òе òешà.

Ще се преâърíà â ÷ерíà рîçà
è ще съì âèíàãè със òеá,
äîрè êîãàòî сеíîêîсà
преâърíе íè âъâ прàõ è ëеä.

ВÚЛНА

Лþáîâòà òè е âъëíà.
Иäâà è ìе преîáръщà.
Цеëèя ìè сâяò пîãëъщà
è îсòàâя ìе сàìà.

Въâ ìîреòî пàê се âръщà
è îòäръпâà се îò ìеí.
Прèëèâъò е пîáеäеí,
íî âъëíàòà се çàâръщà.
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Пàê êъì ìеíе се îáръщà
пî-ãîëяìà îòпреäè.
Греáеíъò £ áяë áëесòè.
Бърçà, сèëíî ìе преãръщà.

Кîëеëîòî се âърòè,
à íеáеòî è çеìяòà
â ìèã рàçìеíяò сè ìесòàòà
è се сëèâàò âъâ çîрè.  

ЕСЕН

Оòрîíеí ëèсò îò êàëеíäàрà
èçпрàщà ëяòîòî â çîрè
със пъсòрîöâеòíàòà êàìàрà
îò спîìеíè è îò ìе÷òè.

Пîреäеí ìесеö сè îòèâà.
Нà прàãà сòъпâà Есеíòà
âъâ жъëòà рîêëя îò êîпрèíà
è êесòеíîâè рàìеíà.

Зàòè÷âà се, çà äà рàçâее
äíес áîяäèсàíà êîсà,
преç сóõè êëîíè äà çàпее
рефреí среä пàäàщè ëèсòà.

КРАЛЯТ НА НЕСЕБÚР

Нà пîêрèâà äî öърêâàòà,
çàсòàíàë ãîрä è сàì,
îòпèâàë е îò èçãреâà
Несеáърсêèяò êрàë.
Пî ÷îâêàòà ìó âèжäàò се
îрàíжеâè сëеäè
îò пèрîâеòе шеìеòíè
çàпî÷íàëè â çîрè.
Оòпèâàë е îò сëъíöеòî
ëþáîâеí еëèêсèр,
â î÷èòе ìó îãëежäà се
прîçрà÷íà ìîрсêà шèр.
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Кàêâî ëè прежèâяâàë е
Несеáърсêèяò êрàë
среä áóрè è преìежäèя
áеçêрàéíè îöеëяë?
Оò сòàрîсò è óсèëèя
с äîсòîéíсòâî пîáеëяë,
îòпèâàë е îò сëъíöеòî 
Несеáърсêèяò êрàë.

РЕВНОСТ

Кàçâàш,÷е îòáëъсêâà реâíîсòòà
è äъõъò £ õîрàòà рàçäеëя.
Ìîже ëè áеç реâíîсò Лþáîâòà?
Ìèсëèш ëè, ÷е èìà я áеç íея?

НА ПРÚСТИ

Нà пръсòè сè îòèâà
è òîçè êрàòъê äеí.
Орàíжеâ çàëеç сâèâà
ãíеçäî â пëàíèíсêè êëеí.
Нàä пîêрèâà ëóíàòà,
сàìîòíèöà ìъë÷è.
Къíòè â ìеí òèшèíàòà
è ëóíеí äъжä ръìè.
Гëàсъò íà äъщеря ìè
îòеêâà âъâ íîщòà:
А êîé çàпàëè ëàìпà
è êръсòè я Лóíà?
Цеëóâàì я áеçìъëâíî,
ìèãъò е сáъäíàò áëяí,
íî îòãîâîр çàщî ëè
íе ìîãà äà £ äàì?

ОТНОВО

Оòíîâî сè îòèâà
пîсëеäеí ëеòеí äеí.
В íîщòà съì сòрàííî жèâà,
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à òè îáè÷àш ìеí.
Ще ÷àêàì íîâî ëяòî.
Оòèäе сè òîâà.
Със êесòеíè îò çëàòî
прèсòèãíà есеíòà.
Кîпíежъò ìè пî òеáе
сíеãà äîрè òîпè
è ìèãîì ãî преâръщà
â èçпëàêàíè съëçè.
Нàäежäèòе ìè áеëè
êîêè÷еòà â сíеãà,
ще рàсíàò îöеëеëè
сëеä çèìíàòà òъãà.

Хрèсòî Бàрàêîâсêè 
• Бъëãàрèя 
(äърâîреçáà)
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КЪМ КАБО ДА РОКА 
Новела

Който	е	стъпвал	на	летището	във	Франкфурт,	знае,	че	оттук	поемат	
хиляди	пътници	отблизо	и	далеч	в	безкрайните	посоки	на	света.	В	чакал-
нята	на	изхода	към	ръкава	за	самолета,	който	ще	ни	отведе	до	Лисабон,	
седим	един	до	друг	с	жена	малко	над	трийсетте,	с	кестенява	коса,	унило	
лице	и	отпуснати	върху	цилиндричен	предмет	ръце.	Лицето	Ј,	мургаво	
и	удължено,	е	закрито	от	необяснима	сянка	на	мрачно	примирение	и	от	
разпуснати	коси,	криещи	зениците	Ј.	Опитвам	се	да	разгадая	причината	
за	тъгата,	която	разваля	красивия	Ј	профил,	но	в	този	миг	останалите	
пасажери	скачат,	служителите	поемат	първите	и	след	преглед	на	доку-
ментите	ги	пропускат	към	дългия	ръкав.	Дамата	вдига	и	крепи	лакирания	
цилиндричен	предмет,	напомнящ	на	отлично	инкрустирана	и	запечатана	
откъм	отвора	дървена	ваза	с	такова	внимание,	сякаш	е	малко	дете,	после	
двамата	се	редим	на	дългата	опашка.	В	самолета	с	изненада	разбираме,	
че	местата	ни	са	един	до	друг.	

—	И	така,	отново	към	Лисабон	—	опитвам	се	да	поведа	разговор.	—	Оби-
чам	да	се	връщам	там,	където	мога	да	стъпя	по	брега	на	океана,	а	и	да	
срещна	отново	добри	хора...

—	И	аз	се	връщам...	—	въздъхва	тя.	Очите	Ј	са	дълбоки,	поглъщащи	и	
обагрени	с	кафявата	топлина	на	зениците.	Види	се,	не	желае	да	говори,	
но	изглежда	си	дава	сметка,	че	трябва	да	прояви	някаква	учтивост	към	
спътника	си,	затова	продължава.	—	Човек	има	и	добри,	и	лоши	дни,	но	не	
знае	какво	му	е	писано.	А	когато	бъдем	изненадани	внезапно,	без	да	сме	го	
очаквали,	обикновено	виним	съдбата,	а	не	себе	си.

Докато	 закопчаваме	 коланите	и	 разсеяно	 слушаме	 указанията	на	
стюардесите,	не	мога	да	сдържа	любопитството	си:

—	Каква	красива	вещ	носите!...	Великолепна	изработка,	инкрустации,	
и	предполагам,	че	е	изцяло	от	дърво,	иначе	не	биха	ви	пуснали	на	борда...

—	Имам	специален	документ	от	летищните	власти.
Самолетът	се	засилва	като	немирно	палаво	дете	по	пистата,	вдига	

се	с	лекота	и	скоро	Франкфурт,	реката	и	прорязаните	в	зелените	поля	
ленти	на	пътищата	стават	бледи,	докато	накрая	се	скриват	и	вместо	
тях	изплуват	облаци,	които	приличат	на	покрит	с	малки	и	по-големи	прес-
пи	безбрежен	океан.	Вече	сме	на	дванайсет	хиляди	метра	над	морското	
равнище,	стюардесите	поднасят	кафе,	закуски	и	и	напитки.	Предлагам	
на	жената	до	мен	да	се	настани	по-удобно	и	да	премести	красивата	дър-
вена	ваза	с	оригиналната	винтова	капачка,	но	тя	оставя	жилетката	си	



70 ÏËÀÌÚÊ

на	свободната	седалка	откъм	илюминатора	и	продължава	да	крепи	с	две	
ръце	странния	предмет.	Придърпвам	пред	нея	поставката	за	напитки	
и	поемам	чашата	кафе	и	сандвича	от	ръцете	на	стюардесата,	като	го	
поставям	пред	жената,	а	тя	на	своя	ред	ми	благодари	и	ме	обгръща	с	
дълбокия	си	поглед,	в	който	сякаш	потъвам	и	се	къпя	в	светлина,	подобна	
на	тази,	нахлуваща	властно	през	илюминаторите	на	аеробуса.

—	Не	довършихте	за	вашия	съвършен	предмет.	Изглежда	уникален,	
изготвен	по	 някакъв	 старинен	модел,	 но	 орнаментите	 сякаш	 съвсем	
отскоро	са	правени...

—	Вазата,	както	вие	я	наричате,	е	изработена	във	Франкфурт	по	моя	
поръчка.	Трябваше	да	стане	много	бързо,	случаят	не	търпеше	отлагане.

—	Но	защо?!	При	това	с	тази	твърде	странна	капачка	на	отвора?
—	Сеньоре,	това	не	ваза,	а	урна	—	въздъхна	дамата.	—	В	нея	е...	брат	ми!
Винаги	съм	имал	страх,	по-точно	респект,	от	кремирани	хора.	Това,	

което	дават	във	филмите	по	тоя	въпрос,	си	е	чиста	фантазия,	плод	на	
откачени	сценарии,	обаче	точно	на	мен	да	се	случи	да	пътувам	така...	

Не	е	ли	чудо	да	видиш	истинска	урна	с	пепел	от	човешко	тяло	в	пола-
та	на	непозната	и	при	това	отлично	изглеждаща	португалка,	високо	над	
къдравата	бяла	пяна	на	облаците	и	приспивното	мъркане	на	самолет-
ните	двигатели,	на	път	за	красив	пристанищен	град	в	края	на	Европа,	
където	пристигащите	донасят	частица	от	спомените	и	надеждите	си,	
в	стаеното	очакване	да	се	случи	нещо,	което	да	ги	разбуди,	да	прогони	
летаргията	в	гърдите	и	мислите	им.

Бяхме	си	изпили	кафето,	изядохме	сандвичите	и	дори	пихме	по	чаша	
виню	тинто,	червено	вино	от	региона	на	Алентежу,	което	ни	предложиха	
стюардесите.	Жената	до	мен	прие	да	отпием	по	няколко	глътки,	за	упо-
кой	на	брат	си,	от	който	бе	останало	само	пепел,	но	пък	кой	знае,	може	
би	душата	му	очакваше	да	го	поменем	тъкмо	в	този	час,	в	тази	минута.

—	Благодаря	ви,	че	сте	до	мен	точно	сега	—	стопли	ме	с	очите	си	мла-
дата	жена.	—	Не	се	представих.	Аз	съм	Ештрела...

—	Кръстена	сте	на	прочутата	лисабонската	базилика?	Името	ви	оз-
начава	още	и	звезда,	нали?	—	отвърнах	и	подадох	визитката	си.	—	Аз	съм	
Андрей;	може	да	ми	казвате	Андре.

—	Благодаря...	Относно	името	ми,	то	има	и	преносно	 значение,	на	
съдба,	на	късмет...

—	А	връзката	с	лисабонския	храм?
—	Имате	предвид	Базилика	да	Ештрела.	Обожавам	я,	обичам	да	поседя	

мълчаливо,	да	си	мисля	за	нещо	свое	и	да	слушам	записите	на	църковния	
хор,	които	пускат	за	гостите	и	поклонниците.	Досетихте	се,	кръстили	
са	ме	тъкмо	там,	в	същия	храм.	Дали	са	ми	за	награда	и	името...

—	Моето	съпричастие	за	вашия	близък	—	подадох	Ј	ръка.	—	Нека	брат	
ви	намери	покой.

—	Да,	наистина	ще	е	добре	да	го	открие,	защото	в	последната	година	
от	живота	си	изпита	много	болка.	Имаше	добра	професия,	пътуваше	често	
и	навярно	затова	не	му	провървя	да	свърти	свое	семейство.	Но	парите,	
яхтите,	луксозните	апартаменти	в	тоя	живот	не	са	всичко,	казвах	му	го,	
когато	се	виждахме	за	кратко.	И	един	ден	проклетата	болест	го	натисна	
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здраво.	Напуснах	Лисабон,	за	да	съм	му	в	подкрепа.	Обиколихме	няколко	
добри	болници	из	Европа,	но	не	се	намери	лек.	Накрая,	когато	видя,	че	няма	
да	го	бъде,	ме	повика	до	леглото	си	и	ми	поръча	да	сторя	нещо	важно...

Тя	не	успя	да	се	доизкаже.	Внезапно	аеробусът	се	разтресе	и	бързо	взе	да	
губи	височина.	Падането	ставаше	изневиделица,	сякаш	огромното	тяло	на	
металната	птица	бе	загубило	представа	за	посоката,	забравило	бе	за	мощ-
ните	двигатели	и	стремглаво	се	смъкваше	надолу.	Пасажерите,	които	бяха	
с	разкопчани	колани,	изхвърчаха	и	се	стовариха	на	пътеката,	капаците	на	
багажниците	се	отвориха	и	от	тях	полетяха	чанти,	сакове,	малки	куфари.	
Попаднах	сред	онези,	които	се	сгромолясаха	между	двата	реда	седалки.	В	
първите	мигове	не	усетих,	че	държа	в	ръце	гладък	и	продълговат	предмет.	

Боже,	беше	вазата,	по-точно	урната	с	брата	на	сеньорита	Ештрела.	
Продължих	да	я	стискам,	докато	аеробусът	пропадаше.	Не	чувах	виковете,	
писъците	и	стоновете.	Види	се,	този	път,	след	стотици	успешни	полети	
по	света,	на	мен,	заклетия	пътешественик,	видял	половината	свят,	ми	
бе	писано	да	загина	в	отломките	заедно	със	стотици	непознати.	Тутакси	
ме	споходи	странна	мисъл.	Е,	поне	щях	да	запазя	урната	на	един	непознат	
португалски	страдалец,	какво	пък,	ако	е	речено,	на	оня	свят	ще	предам	
неговите	останки	и	ако	е	праведник,	може	и	покой	да	намери...

Ештрела	и	още	неколцина	пасажери,	които	бяха	забравили	да	отка-
чат	колана	си	след	издигането	на	аеробуса,	висяха	от	седалките,	тъй	
като	огромната	метална	птица	се	бе	наклонила	странично	и	част	от	
пътниците	 се	 бяха	 строполили	 едни	 върху	 други	на	пътеката	и	 сред	
празните	пространства	между	първи	и	втори	салон.	Писъци	и	викове	на	
множество	езици	кънтяха	в	пространството	и	гибелта	на	всички	изгле-
ждаше	неизбежна.	

Изведнъж,	както	се	бе	килнал	на	дясната	си	страна,	аеробусът	се	
върна	в	предишното	хоризонтално	положение,	двигателите	заръмжаха	
на	пълни	 обороти	и	полетът	продължи,	 сякаш	нищо	не	 се	 бе	 случило.	
Говорителите	разнесоха	 като	блага	 вест	любезния	 глас	на	 капитана,	
който	успокояваше	на	английски,	немски	и	португалски,	че	самолетът	е	
попаднал	в	турбуленция,	оказал	се	е	за	кратко	във	въздушна	яма,	затова	и	
екипажът	проси	извинение	за	причиненото	неудобство,	но	че	вече	всичко	е	
наред	и	полетът	до	летище	Портела	продължава	по	предвидения	график,	
като	приземяването	ще	бъде	след	дванайсет	минути,	а	в	момента	вече	се	
насочва	над	Атлантическия	океан	и	плавно	приближава	откъм	устието	
на	река	Тежу	към	една	от	старите	европейски	столици.	Който	желае,	
може	само	след	пет	минути	да	наблюдава	и	да	снима	през	мониторите	
живописните	изгледи	към	старинния	квартал	Алфама	и	крепостта	Сау	
Жорже,	отново	напомняме,	при	закопчани	колани.	

—	Искахте	да	ми	кажете	нещо,	което	това	неочаквано	премеждие	
прекъсна	—	опитах	да	продължа	разговора,	докато	подавах	на	Ештрела	скъ-
поценната	ваза,	която	тя	пое	с	треперещи	ръце,	после	едва	чуто	добави:	

—	Задължена	съм	ви,	Андре!	Провидението	ви	избра	да	спасите	това,	
което	нося...	—	после	помълча	и	добави	едва	чуто.	—	Тръгнала	съм	към	Кабо	
да	Рока,	това	беше	последното	желание	на	брат	ми.	Трябва	да	отнеса	
урната	при	скалите	близо	до	фара	и...
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—	И	да	я	разпръснете...
—	Не,	не	е	съвсем	така.	
—	А	как?
—	Трябва	да	подготвя	три	хвърчила,	да	вържа	в	малки	торбички	по	

малко	от	праха	му	и	да	ги	пусна	над	Oceano	Atlantico...	Искаше	да	е	както	
някога,	когато	идвахме	като	деца	тук	с	покойните	ни	родители	и	мятахме	
от	скалите	на	воля	шарените	си	крилати	приятели	да	полетят	далеч,	
чак	отвъд	хоризонта.	

—	Защо	три?
—	Заради	него,	баща	ми	и	майка	ми,	които	вече	са	на	небето.	Пък	и	

три	си	е	сакрално	число.	Така	е	решил.	Поясни,	че	щом	оставам,	този	път	
ще	трябва	сама	да	отида	до	Кабо	да	Рока.	

—	Може	би	не	съвсем,	защото	и	моят	път	от	лисабонския	хотел	е	
натам.	От	гара	Росиу,	към	приказната	Синтра,	и	оттам	към	най-запад-
ната	точка	на	континента.	За	един	човек,	който	посвещава	половината	
от	живота	си	в	пътуване,	фотографии	и	скициране	на	най-бележитите	
места,	това	е	хубава	мечта,	която	отдавна	трябваше	да	сбъдна,	а	все	
се	разминавах	с	нея...

Щом	най-сетне	аеробусът	се	приземи	на	летище	Портела	и	пасажери-
те	си	отдъхнаха,	с	Ештрела	се	разбрахме	да	пътуваме	заедно	до	Синтра	
и	оттам	към	прочутия	морски	фар,	като	помогна	за	последния	полет	на	
скъпоценния	Ј	товар	над	Атлантика.	

—	 Аз	 пък	ще	мина	пътьом	през	 Базилика	 да	Ештрела,	трябва	 да	
отслужат	за	упокой...	Сетне	ще	се	добера	до	доковете	на	река	Тежу	при	
Паметника	на	първооткривателите,	за	да	взема	от	яхтата	му	хвърчила-
та.	Там,	в	каютата	си,	ги	държеше	като	скъпи	спомени	от	детството,	
украсил	беше	стените	със	стари	снимки,	където	бяхме	с	него	и	покойните	
ни	родители,	дори	имаше	една	горе	при	скалите	и	фара	на	Кабо	да	Рока.	
Пътуваше	из	морета	и	океани,	както	прадедите	ни	са	кръстосвали	мор-
ската	шир,	обичаше	дори	да	се	гмурка	на	екзотични	места,	а	ние	бяхме	
редом	до	него.	Такъв	беше	брат	ми...	

Тук	Ештрела	въздъхна	и	ми	подаде	ръка:	
—	Е,	амиго,	спокойна	вечер	и	до	утре.	
И	се	отдалечи	към	близкото	такси.

Щом	се	настаних	в	хотела,	взех	душ	да	се	освежа,	сетне	извадих	табле-
та.	Не	беше	зле	да	проуча	фамилията	на	Ештрела,	ей	тъй,	от	любопит-
ство.	Щеше	да	е	добре	да	знам	все	пак	на	кого	подавам	ръка.	След	усилено	
ровене	из	социални	мрежи	и	форуми	се	натъкнах	на	информация,	която	
ме	 стъписа.	Съобщаваха	 за	 смъртта	на	млад	португалски	 бизнесмен	
във	Франкфурт.	Имуществото	и	дяловете	му	в	компаниите	му	надхвър-
ляло	обичайните	представи,	но	към	него,	освен	сестрата	в	качеството	
на	пряка	наследница,	щяло	несъмнено	да	има	и	апетити	от	страна	на	
стари	и	нови	съдружници.	В	този	заплетен	случай	подялбата	щяла	да	е	
доста	тежка,	а	евентуалните	адвокати	ще	отнесат	тлъсти	хонорари.	
Намекваше	се	за	нерегламентирана	търговия	и	препродажба	на	антични	
предмети	и	скъпоценности	от	целия	свят,	за	лъскави	аукциони	и	крупни	
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сделки,	за	рисково	участие	на	португалеца	в	търсене	на	скъпоценности	
от	потънали	кораби,	нещо,	което	е	характерно	за	неукротимия	дух	на	
лисабонския	съдружник.

Да,	на	госпожица	Ештрела	никак	няма	да	Ј	е	лесно	в	предстоящите	
битки	и	това	с	урната	е	само	една	прелюдия	към	големите	главоболия,	
казах	си,	но	умората	ме	надви	и	затворих	очи.	

Към	десет	на	другия	ден	излязох	от	хотела,	прекосих	площада	и	се	
качих	на	горния	етаж	на	гара	Росиу,	където	бяха	билетните	каси.	Купих	
двупосочен	билет.	Ештрела	ме	очакваше	сред	множеството	пътници,	пре-
гърнала	своя	скъпоценен	товар.	На	рамото	Ј	беше	окачена	продълговата	
чанта,	види	се,	там	бяха	споменатите	хвърчила.	Тя	отметна	коси,	изгледа	
ме	с	дълбокия	блясък	на	очите	си	и	стисна	ръката	ми.	Щом	устройствата	
сканираха	билетите	ни,	се	отправихме	по	просторния	перон	към	влака,	
който	още	с	качването	ни	пое	към	бленуваната	Синтра.	Стори	ми	се,	че	
непознат	мъж	ни	проследи	и	също	се	качи	от	задната	врата	на	вагона,	
после	си	казах,	че	тъй	ми	се	е	сторило.

Бях	зает	да	разглеждам	с	любопитство	предградията	на	португал-
ската	столица.	Пред	очите	ми	прелитаха	стотици	нови	и	стари	сгради,	
железопътни	стълбове	и	непознати	лица.	Седяхме	с	Ештрела	един	до	друг,	
а	между	нас	бе	урната	с	брат	Ј,	който	сякаш	събираше	в	този	странен	съд	
спомени,	години,	безгрижни	мигове	на	радост.	Щяхме	да	отнесем	всичко	
това	към	скалистия	бряг	на	най-западната	европейска	точка.	Беше	ми	
криво,	но	поне	не	бях	сам,	а	и	сестрата	нямаше	да	е	сама	в	скръбта	си.	
Как	ли	можех	да	я	утеша...

Редяха	се	квартали,	всеки	със	своето	очарование,	първо	Камполиде,	
сетне	достолепният	Бенфика,	следваха	Санта	Круж,	Реболейра,	китната	
Амадора,	а	след	тях	пред	очите	ми	се	откриха	спирките	на	Келуж	Белаж,	
Монте	Абрао,	Бъркарина,	селището	с	нови	жилищни	блокове	и	пране	по	
балконите	Адуалва-Късем,	градът	с	ново	строителство	и	голяма	гара	Рио	
д’Моуро,	работническото	селище	Мерсейш,	двукатните	къщи	и	вили	на	
Конгирау	Мартинш,	докато	накрая	влаковата	композиция,	препълнена	с	
европейски	туристи,	плавно	навлезе	в	гара	Синтра.	

Мернах	за	кратко	непознатия,	който	отново	се	залепи	зад	нас	и	сега	ни	
следваше	по	перона	от	разстояние,	но	си	казах,	че	тук	никой	не	ме	познава,	
нито	пък	Ештрела,	тъй	като	на	гара	Росиу	не	видях	този	човек,	или	пък	
той	бе	случаен	пътник	като	всички	останали	туристи,	отличаваше	го	
продълговат	калъф,	може	би	носеше	китара,	навярно	електрическа,	знам	
го	от	младежките	си	години,	когато	имах	подобна	и	дори	я	разнасях	до	
репетиционни	зали	и	клубове,	или	пък	мъжът	просто	държеше	стойка	на	
професионален	фотографски	апарат,	тъй	като	аз	самият	не	съм	хващал	
от	години	китара	с	адаптери,	а	акустичната	е	далеч	по-голяма,	следова-
телно	и	калъфът	Ј	е	по-обемен.	Дали	пък	любопитен	лисабонски	папарак	
не	иска	да	разнищи	с	булевардни	снимки	в	утрешната	преса	стъпките	на	
бъдещата	наследница?	Само	си	въобразявам,	махнах	с	ръка	накрая.

Когато	след	гара	Синтра	излязохме	на	малкия	площад	и	пред	очите	
ни	се	откриха	Паласио	Насионал	де	Синтра	и	зъберите	на	замъка	Кастело	
душ	Моуруш,	се	усмихнах,	а	Ештрела	вдигна	ръка	и	каза	с	гордост:	
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—	Горе	на	върха,	сред	зеленината,	е	Паласио	Насионал	да	Пена.	Изглеж-
да	близко,	но	трябва	да	вземем	автобус	или	такси,	за	да	ви	покажа	този	
приказен	замък,	възпят	от	писатели	и	поети...	

—	Чувал	 съм,	 че	 лорд	Джордж	Байрон	някога	 е	 стъпвал	тук,	 и	 го	 е	
осенило	поетичното	вдъхновение.	Ако	всичко	върви	добре	и	остане	време,	
може	би	на	връщане...

И	добавих,	че	искам	да	предложа	на	Ештрела	да	наемем	такси	до	Кабо	
да	Рока,	ще	си	поделим	парите.	

—	Аз	съм	ви	поканила	за	това	пътуване,	нека	да	е	за	моя	сметка.	
Повечето	от	туристите	се	бяха	отправили	към	автобусната	спирка,	

но	с	нашия	багаж	все	пак	трябваше	да	покажем	уважение	към	брата	на	
Ештрела.	

Лесно	намерихме	такси.	Когато	се	настанихме	и	шофьорът	даде	газ,	
видях	в	огледалото	как	непознатият	с	калъфа,	напомнящ	електрическа	
китара,	погледна	през	рамо	към	нас,	сетне	се	извърна	и	тръгна	към	дъ-
ното	на	малкото	площадче,	където	го	очакваше	мерцедес	със	затъмнени	
стъкла.	Той	вкара	продълговатия	си	багаж	и	се	настани	на	задната	се-
далка,	после	автомобилът	бавно	пое	след	нас.	Реших,	че	сме	го	загубили	
и	махнах	с	ръка,	стига	съм	си	въобразявал.	В	покрайнините	на	Синтра,	
щом	излязохме	на	възвишенията,	от	които	през	стъклата	старинният	
град,	с	жълтите	стени	и	обагрената	в	червено	кула	на	двореца	Пена,	се	
открои	в	сребристата	светлина	на	утрото,	реших	да	наруша	мълчанието:	

—	Нямахме	възможност	да	поговорим	повече	в	аеробуса,	а	и	от	Лисабон	
насам	едва	ли	бе	удобно,	но	бих	искал	да	бъдете	малко	по-откровена	с	мен...	

—	Не	ви	разбирам.
—	Не	ми	казахте,	че	още	от	Франкфурт	край	вас	се	въртят	жадни	

за	сензации	журналисти.	След	смъртта	на	брат	ви	апетити,	интереси,	
папараци	вече	ви	дишат	във	врата...

—	Това	ли	е	—	засмя	се	леко	Ештрела.	—	Видях,	в	интернет	какво	ли	
не	качват	за	брат	ми	и	мен.	Да,	главоболията	тепърва	предстоят.	Дори	
веднъж	по	телефона	ме	заплашиха.	Да	съм	внимавала	с	предстоящите	
фирмени	дела,	защото	може	да	ми	излезе	солено.	А	и	самата	аз	не	предпо-
лагах,	че	ще	се	наложи	да	търся	адвокати,	да	участвам	в	делби,	при	това	
в	чужбина.	На	всичкото	отгоре	и	медиите...

—	Човек	трябва	да	е	внимателен,	защото	не	се	знае	как	и	с	какво	могат	
да	го	изненадат	—	казах	едва	чуто,	като	се	престорих,	че	отговорът	ме	
удовлетворява.	—	А	и	адвокатите	сигурно	си	знаят	работата.

—	Ще	видим...	Но...	нека	за	малко	да	забравя	неуредените	дела	на	брат	
си	и	се	съсредоточа	върху	онова,	което	трябва	днес	да	свърша	там	горе,	
при	фара.	И	още	веднъж	благодаря	за	подкрепата	ви...

Тук	и	двамата	замълчахме.	Оставаха	още	трийсетина	километра,	
при	това	табели	означават	напълно	непознати	селища,	пътят	минаваше	
през	гористи	местности,	после	внезапно	се	откриваха	планински	хребе-
ти,	изкачвахме	се	все	по-нагоре,	шосето	се	виеше	из	планински	скатове	
и	се	спускаше	надолу,	а	след	няколко	завоя	поемаше	пак	плавно	нагоре	и	
напред	към	непознатото.	 Забравил	 бях	 дори	 за	непознатия,	 който	ни	
следваше	с	мерцедеса,	автомобилът	вече	не	се	виждаше	и	дори	си	казах,	
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че	опасенията	ми	от	папараци	са	напразни	и	всичко	е	плод	на	развинте-
ното	ми	въображение.	И	кой	ли	би	се	заинтересувал	от	някакъв	странен	
мъж	с	прошарени	коси	до	хипотетична	богата	наследница,	при	това	още	
нищо	не	се	знае	самата	тя	накъде	и	как	ще	поеме;	нека	да	снимат,	какво	
от	това,	малко	повече	популярност	никога	не	е	излишна	за	нечие	бъдещо	
бизнес	намерение	—	думата	ми	е,	то	се	знае,	е	за	симпатягата	португал-
ка,	а	колкото	до	мен,	парите	никога	не	са	ме	интересували;	виж,	ако	е	за	
пътуване	до	другия	край	на	света,	стягам	багажа	и	поемам	без	някой	да	
ме	е	канил,	щом	имам	евро	или	долари	за	из	път	и	хотел,	щото	колко	му	
трябва	на	човек	да	излезе	от	летаргията	и	да	поеме	по	широките	друмища;	
не	е	ли	тъкмо	в	това	красивото,	не	е	ли	магията	в	тръпката	от	поредния	
полет,	от	поредния	круиз,	от	изкачването	на	планини,	прекосяването	
на	океани	и	добиране	до	най-неочаквани	и	непознати	дестинации...	И	ако	
съм	имал	късмет	в	този	живот,	то	е,	че	след	дългите	години	работа	по-
емах	далеч	от	предишните	дни,	от	горчилката,	завистта	на	колегите,	
разочарованието	заради	непостигнати	материални	придобивки.	На	път	
бях	да	преглътна	дори	решението	на	дъщеря	 си	 да	 се	 озове	на	 хиляди	
мили	отвъд	Атлантика;	но	какво	пък,	нали	сега	мога	да	си	позволя,	макар	
и	 като	 единак,	 да	 кръстосвам	 света,	 да	 опознавам	места,	 дето	може	
само	да	се	сънуват,	и	да	ги	щраквам	с	фотокамерата,	а	и	дори	да	си	водя	
записки.	Някой	ден,	току-виж	съм	получил	вдъхновение	и	от	това	излезе	
някоя	прилична	пътеписна	книга	покрай	договорите	за	преводи	за	някоя	
лисабонска	или	бразилска	компания,	издаваща,	разбира	се,	книги	за	деца	и	
тийнейджъри.	След	лисабонската	ми	ваканция,	от	изпълнението	на	тези	
договори	ще	се	препитавам	още	някоя	година,	ще	пътувам	по	света,	и	ще	
срещам	странни,	но	интересни	жени,	такива,	каквито	нямах	късмета	да	
имам	в	пълния	със	скучни	делници	живот...

И	без	сам	да	зная	защо,	наруших	мълчанието:	
—	Защо	не	ми	разкажете	за	себе	си.	Вие	сте	толкова	уверена...	Изглеж-

дате	дори	силна.	И	все	пак,	нещо	там	назад	в	годините,	ви	се	е	случило...
Ештрела	ме	изгледа	вторачено,	после	присви	очи	и	рече	тихо:	
—	За	да	съм	сама	сега,	нали?	Познахте,	имаше	някога	една	глупава	

история.	По-скоро,	наивната	бях	аз...	
—	Нима?!	
—	Човек	си	въобразява,	че	най-сетне	е	настъпил	звездният	му	час.	

Изживява	нещо	за	кратко,	и	когато	то	внезапно	свърши,	струва	му	се,	
че	е	дошъл	краят	на	света.	Разбива	илюзиите	си,	проклина	се	и	за	дълги	
години	зарязва	мъжете	и	проклетата	им	гордост,	самочувствие,	суета...	
Е,	не	се	сърдете.	

—	Че	защо,	аз	съм	доста	по-голям	от	вас.	Имам	дъщеря	на	годините	
ви,	с	която	ме	дели	цял	океан.	Съпругата,	година	след	развода	ни,	си	отиде	
от	този	свят,	малко	след	като	изпратих	и	родителите	си.	Май	ставам	
само	за	добър	изповедник	на	женската	душа...

Ештрела	ме	погледна	съчувствено,	сетне	в	ъгълчетата	на	сочните	
Ј	устни	се	появи	усмивка	и	поклати	глава:	

—	Не	мисля	така,	сеньоре.	За	годините	си	изглеждате	перфектно.	Вие	
май	си	просите	комплимент?!	
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—	Оставете	това...	—	махнах	с	ръка.	—	Вчера	видях	снимката	ви	и	в	
няколко	онлайн	медии.	Предстоящи	сделки	и	вашата	тежка	дума	в	тях,	
набъркани	интереси	на	крупни	бизнесмени.	Пишеха	дори	за	самотното	
ви	пътуване	към	Кабо	да	Рока	с	праха	на	брат	ви.	

—	Искате	да	знаете	дали	съм	омъжена?...	Не,	нищо	такова.	И	моите	
родителите	отдавна	не	се	живи.	Започнах	работа	за	една	от	големите	
застрахователни	компании	в	Лисабон.	Градях	кариера,	бавно	се	изкачвах	
нагоре.	И	каква	полза?...	Брат	ми,	който	беше	истински	бохем	и	въртеше	
на	пръста	си	бразилки,	португалки,	испанки	и	какви	 ли	не	хубавици,	и	
сменяше	като	носни	кърпи	яхти	и	скъпи	коли,	отнесе	ли	нещо	със	себе	си?	

—	Като	че	ли	ви	е	малко	яд	на	него,	дори	и	сега,	когато	е	в	тази	кра-
сива	ваза...	

—	Не	знам.	Може	би...	Сигурно	заради	това,	че	нито	той,	нито	моя	
милост	свъртяхме	дом	с	близки	до	себе	си,	на	които	да	държим	и	които	
да	обичаме	истински...

В	този	миг	интуитивно	извърнах	очи	назад	и	изведнъж	усетих	мер-
цедеса	с	тъмните	стъкла.	Беше	доста	назад,	имаше	най-малко	триста	
метра,	сетне	завоите	отново	скриха	силуета	на	автомобила,	който	в	
далечината,	между	тунелите	на	дърветата	приличаше	на	притаено	сред	
хълмовете	лъскаво	черно	куче	с	искрящи	иззад	завоите	очи;	разбира	се,	
това	бяха	фаровете,	които	просветваха	от	време	на	време	в	сенките	на	
странните	дървета	с	кичести,	подобни	на	цветя	корони.	

—	А	аз	съм	просто	един	преводач	и	илюстратор	на	детски	издания,	
дошъл	от	Източна	Европа.	Завърших	лингвистика	с	португалски	език	в	
България,	специализирах	в	лисабонски	университет.	Пътувах	до	Бразилия,	
станах	дори	университетски	преподавател	в	Сау	Паулу	и	овладях	езика,	
захванах	да	сътруднича	на	компания,	която	издаваше	детски	книги	и	ги	
разпространяваше	из	Латинска	Америка,	та	дори	и	в	Европа...	Та	днес	ми	
идва	на	ум	да	ви	нарисувам,	докато	пускате	вашите	хвърчила.	От	това	
би	излязла	чудесна	илюстрирана	история,	не	мислите	ли?

—	Не	знам.	Днес	е	особен	ден...	И	това	пътуване	ни	в	това,	ни	в	онова	
време...

—	Да,	права	сте,	илюстрациите	ще	почакат.	Нека	първо	хвърчилата	
да	полетят	над	Океано	Атлантико.	

—	Дъщеря	ви	е	щастлива.	Изглежда,	докато	е	била	малка,	сте	Ј	рису-
вали	какво	ли	не	и	сте	я	забавлявали	повече,	отколкото	майка	Ј...	

—	Щях,	стига	да	беше	край	мен	през	всичките	тези	години	—	въздъхнах.	
—	Да	можех	отново	да	повторя	живота	си,	не	бих	допуснал	предишните	
грешки.	

—	Изглежда,	по	това	си	приличаме	с	вас,	сеньоре.
Тук	двамата	замълчахме.	Минавахме	през	вилна	зона,	тук	къщите	

бяха	двукатни,	градините	бяха	изпъстрени	на	места	с	жълто-оранжеви	
стрелиции,	познати	на	тукашните	жители	като	райски	птици;	срещаха	
се	ниски	палми,	в	някои	дворове	имаше	дори	басейни.	Пътят	се	виеше	все	
по-нагоре,	небесната	синева	ставаше	все	по-дълбока	и	някак	загадъчна,	
вляво	изскочи	слънчевият	диск	и	заля	със	сребърни	отблясъци	платото,	
към	което	 се	 движеше	таксито.	 Зад	нас,	 на	 голяма	дистанция,	ту	 се	
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мяркаше,	ту	се	губеше	автомобилът	с	тъмните	стъкла.	Дали	наистина	
бяха	папараци	и	как	ли	щяха	да	ни	изненадат?	Не	мислех	все	още	да	преду-
предя	Ештрела,	но	за	да	проуча	още	малко	фактите	и	обстоятелствата,	
подхвърлих:	

—	В	Лисабон	сблъскахте	ли	се	с	жълтите	медии?	
—	Какво	говорите?!	—	изненада	се	Ештрела.	—	Брат	ми	не	беше	толкова	

известен,	колкото	неговите	съдружници,	но	и	те	стояха	някак	в	сянка,	
рядко	говореха	публично	за	бизнеса	си.	Веднъж,	преди	време,	присъствах	
на	тяхна	работна	среща	в	немския	им	офис,	само	че	бе	вече	към	края	си	
и	нищо	съществено	не	разбрах	от	цифрите	и	данните	за	движението	на	
акциите.	По	всичко	обаче	личеше,	че	нещата	се	развиват	добре.	И	не	по-
питах	повече.	А	и	брат	ми	не	обичаше	да	разговаря	за	фирмени	дейности	
и	търговията	си	по	света	и	особено	в	Португалия.	

—	Това	не	ви	ли	се	стори	странно?	
—	Не,	поне	тогава.	Сега,	когато	няма	как	вече	да	ме	осведоми,	а	и	щом	

ще	поемам	някаква	отговорност,	мисля,	че	можеше	да	е	по-открит.	
—	Разбирам.	Но,	ако	случайно	ви	пресрещнат	журналисти,	надявам	се,	

че	вече	знаете	какво	да	им	кажете...
Ештрела	не	отвърна.	Навярно	смяташе	разговора	ни	за	безсмислен.	

Наближавахме	прочутата	скалиста	земя,	най-западната	точка	на	кон-
тинента.	Отминахме	храсти	с	бели	армерии,	красиви	тукашни	цветя,	
цъфтящи	върху	причудливи	храсти	встрани	от	шосето,	а	и	в	дворните	
места	на	вилните	собственици.	Кулата	на	фара	вече	се	виждаше,	обляна	
в	сребриста	светлина.	Червеният	маяк	с	белия	пръстен	под	самия	купол	
и	антените	си	сякаш	се	беше	забил	в	ненадейно	излезлите	откъм	океана	
перести	облаци.	Още	два	завоя	и	вече	бяхме	на	върха.	Сега	пред	нас	бяха	
ниските	бели	сгради,	ограждащи	кулата,	сега	тя	се	открояваше	с	малките	
прозорци,	первазите	и	вертикалните	ръбове,	боядисани	в	мек	зелен	цвят,	
докато	стените	сякаш	нарочно	бяха	оцветени	в	бледа	и	просветлена	към	
бяло	охра,	в	едва	доловима	хармония	с	багрите	на	скалистия	бряг.	Ниска	
трева	покриваше	платото,	разсичано	от	множество	пътеки,	направени	
от	туристите,	и	от	асфалтова	алея,	отвеждаща	към	каменния	верти-
кален	монумент	с	белия	кръст	на	върха.	А	нататък,	отвъд	скалистите	
очертания,	беше	синята	безбрежност	на	Океано	Атлантико.	

Днес,	види	се,	щеше	да	ми	е	денят	на	големите	емоции;	ще	направя	
снимки,	ако	остане	време,	може	и	да	скицирам	нещо	любопитно.	Само	да	
избегнем	папараците,	а	Ештрела	да	се	освободи	по-скоро	с	помощта	на	
хвърчилата	си	от	съдържанието	на	урната	и	от	тягостното	обещание	
към	своя	брат.	Жалко,	 симпатична	жена,	 красива	дори,	 с	тази	коса,	 с	
чувствените	си	устни	и	миловидното	лице,	което	съвсем	не	подхожда	за	
бизнес	дама,	дори	и	за	скромен	застраховател	на	вещи	и	хора.	А	и	фигурата	
Ј...	Да	бях	малко	по-млад...

Пропъдих	нелепата	мисъл.	Къде	се	слагах	с	моите	посребрели	коси,	
въпреки	спортната	фигура	и	навика	да	се	поддържам	с	редовно	плуване	
из	басейни,	морски	лагуни	и	дори	океански	заливи.	Португалците	ми	бяха	
сродни	с	непрестанния	им	устрем	да	порят	вълните	и	да	гонят	безкрая	
на	своите	яхти,	търговски	кораби,	военни	фрегати	и	какво	ли	още	не.	
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Поне	за	малко	преди	време	бях	разглеждал	до	насита	Музея	на	марина-
та	—	 националния	морски	музей	 досами	манастира	Жеронимуш,	 край	
брега	на	Лисабон.	Сега	щях	да	си	докажа,	че	още	ме	бива;	може	би	щях	да	
докажа	нещо	и	на	красивата	Ештрела.	Добре	стана,	че	се	съгласих	да	я	
придружа,	не	съжалявах.	Дори	се	бях	екипирал	с	малък	бинокъл,	обичам	
да	се	вглеждам	в	детайлите,	в	скрития	смисъл	на	някакъв	автомобил,	
сграда,	птица,	цвете	или	дърво,	даже	понякога	ги	рисувам,	придавайки	
им	странни	форми	с	невидими	за	непросветения	зрител	послания.	Дано	и	
сега	нищо	да	не	ми	убегне...

Таксито	спря	на	малкото	площадче	откъм	североизточния	края	на	
продълговата	сграда,	в	която	се	помещаваха	билетните	каси.	Пред	тях	
вече	имаше	пътници,	успели	да	обиколят	местността	и	да	вземат	билет	
за	поредния	пътуващ	обратно	към	Синтра	автобус.	Таксиметровият	
шофьор	щеше	да	ни	чака,	докато	свършим	важното	дело,	с	което	Ештрела	
и	моя	милост	се	бяхме	захванали.	Можех	да	съм	спокоен,	автомобилът	с	
тъмните	стъкла	бе	останал	някъде	назад	или	неговото	бавно	придвиж-
ване	зад	нас	не	бе	никакво	следване,	а	най-обикновено	делнично	пътуване	
на	собственик	или	гост	на	някое	от	вилните	места.	Все	пак	сложих	на	
врата	си	бинокъл	и	последвах	Ештрела	надолу	по	алеята	към	каменния	
монумент	с	белия	кръст,	положен	почти	в	края	на	скалите	с	поглед	към	
синьозелените	багри	на	океана.	

Бяхме	нависоко	над	вълните,	чийто	приглушен	шум	долиташе	като	
уморен	плясък	 на	 ято	 чайки.	 Туристите	 се	 бяха	 изтеглили	 горе	 към	
площадката,	качиха	се	на	жълтия	автобус	и	той	ги	понесе	обратно	по	
стръмните	завои	към	Синтра.	Тъкмо	щяхме	да	сме	далеч	от	любопитни	
и	досадни	погледи.

Тук	Ештрела	спря,	извади	от	продълговатото	найлоново	саку	—	така	
наричат	португалците	чантите	за	покупки,	четирите	хвърчила,	помисли,	
после	върна	едното	и	остави	другите	три	на	земята.	Подаде	ми	урната,	
бръкна	в	джоба	на	сакото	си	и	извади	три	копринени	торбички.	Тя	кимна	
и	аз	развинтих	капачката	на	красивата	ваза.	

Сега	Ештрела	пълнеше	бавно	торбичките,	вглъбена	и	с	леко	треперещи	
ръце,	сякаш	се	боеше	нито	една	частица	да	не	изпадне	от	дланта	Ј.	Когато	
пепелта	бе	разпределена	по	равно,	помогнах	да	разтворим	хвърчилата	и	
да	вържем	торбичките	на	подходящите	им	места.	Тежестта	бе	малка	и	
нямаше	да	затрудни	полетите.	Мястото	край	паметника	обаче	не	беше	
подходящо,	а	и	изглеждаше	далеч	от	края	на	скалистия	бряг,	където	вя-
търът	бе	силен	и	обещаваше	добро	излитане.	

—	Да	вървим	по	пътеките,	така	лесно	ще	се	доберем	до	най-доброто	
място	да	пуснем	нашите	летящи	приятели	—	кимна	Ештрела.	—	Знаеш	
ли,	че	на	4	март	1493-та,	на	връщане	от	първото	си	плаване	до	Америка,	
Христофор	Колумб	и	екипажът	му	зърнали	по	време	на	свирепа	буря	къс	
земя,	и	това	отново	върнало	надеждата	им	за	спасение.	Това	било	Кабо	да	
Рока,	после	видели	планината	Синтра,	завили	към	лагуната	на	Кашкайш	
и	се	спасили	от	вихрите...	

—	Да,	неведоми	са	пътищата	и	на	стихиите,	и	на	провидението...	
Грабнах	хвърчилата,	тя	постави	празната	урна	в	продълговатото	
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саку	и	двамата	поехме	по	тясна	пътечка,	която	отвеждаше	към	края	на	
скалите,	недалеч	от	сградите	с	кулата	на	фара.

Когато	 стигнахме	 скалистия	бряг,	 отново	разперихме	на	 земята	
хвърчилата,	развихме	тънките	въженца	и	се	спогледахме.	

—	Това	остава	от	човека,	прах	и	самотен	полет	над	океана	—	прошепна	
Ештрела.	

—	Уви,	права	сте.	Е,	ще	пускаме	ли?	
—	Нека	останем	така	минута-две.	Не	бързаме	вече.	А	и	брат	ми,	преди	

да	полети,	ще	иска	да	помълчи	с	нас...
Времето	сякаш	застина,	укроти	се	свистящият	в	ушите	ни	вятър,	

млъкнаха	чайките	и	грохотът	на	вълните	долу	под	скалите	се	притаи.	Усе-
тих	как	далечна	светлина,	колкото	точица,	играе	по	дрехата	на	Ештрела,	
изглежда	някъде	откъм	от	кулата	ни	наблюдаваше	някой	от	дежурните.	
Те,	види	се,	имат	добри	оптични	уреди	да	следят	цялата	територия	на	
платото	и	далеч	навътре,	в	океана.	Бинокълът	на	гърдите	ми	е	далеч	
по-скромен,	но	все	пак	върши	работа.	Вдигнах	го	пред	очите	си	и	неволно	
се	извъртях	към	фара,	но	там	не	се	виждаше	никой.	Светлата	точка	из-
веднъж	стана	синя,	тия	пък	с	лазерни	устройства	ли	ни	наблюдаваха?...	
Да	не	са	решили,	че	ще	се	мятаме	от	скалите?	Финият	светлинен	лъч	
идваше	обаче	откъм	външната	стена	на	най-западната	сграда,	в	чиято	
вътрешност	бе	кулата	с	фара.	Да	не	би	папараците	да	са	ни	надушили	и	
вече	чакат	под	прикритието	си	удобния	момент	да	заснемат	с	далеко-
бойна	камера	полета	на	хвърчилата,	за	които	се	бе	изпуснала	в	пресата	
Ештрела?	Продължих	 да	 наблюдавам	 белите	 очертания,	 но	 изведнъж	
синята	точка	изчезна.	

Усетили	са	се,	че	ги	наблюдавам	с	бинокъла.	Какво	пък,	да	снимат,	да	
правят	каквото	искат,	няма	нищо	сензационно	в	този	странен	наглед	
ритуал.	Не	беше	нужно	да	безпокоя	Ештрела,	а	и	тя	наруши	мълчанието,	
извръщайки	се	към	мен:	

—	Време	е	вече!

Ештрела	се	наведе,	вдигна	първото	хвърчило	с	пепелта	от	урната,	
подадох	въженцето,	тя	затича	надолу,	а	останалото	бе	работа	на	оке-
анския	бриз,	който	издигна	пъстрите	сини	криле	с	малката	копринена	
торбичка	и	ги	понесе	над	скалите,	премина	високо	над	пенестите	вълни	
и	продължи	да	се	рее	над	синята	безбрежност.	После	подадох	второто	
хвърчило	и	Ештрела	отново	се	затича,	и	този	път	сините	криле	с	граци-
озен	полет	полетяха	над	океана.	

Беше	странно,	че	нямаше	точки	от	лазерни	устройства	и	като	че	ли	
никой	не	ни	следваше.	Дали	пък	не	са	се	отказали!?

Но	когато	тя	пое	от	мен	въженцето	и	опита	да	се	затича,	внезапно	
се	присви,	потръпна	няколко	пъти,	сетне	тялото	Ј	се	изпъна	и	рухна	по	
гръб	върху	рядката	трева.	

—	Господи,	Ештрела!	—	изкрещях,	спуснах	се	и	се	надвесих	над	тялото	
Ј.	—	Какво	ти	е?!

—	Простреляха	ме!	
Вдигнах	глава	и	видях	през	бинокъла	как	откъм	ъгъла	на	крайната	
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западна	сграда	снайперистът	спокойно	си	прибираше	калъфа	и	дори	пог-
ледна	с	някакво	странно	безразличие	към	нас.	После	изчезна	тъй,	както	
и	се	беше	появил.	

—	Но	кой	може	да	ти	има	зъб!	Какво	ще	искат	от	една	невинна	жена?	
—	Акциите	на	брат	ми,	парите	му	в	банките,	яхтите,	колекциите,	

проклети	да	са	всичките...	Тази	лакомия,	този	ненаситен	свят...
—	Боже,	какво	да	сторя	—	говорех	повече	на	себе	си,	изпаднал	в	паника.	

—	Трябва	да	извикам	спешна	помощ,	трябва	нещо	да	направя	по-скоро...	
—	Няма!	—	изхриптя	с	последни	сили	Ештрела.	—	Извади	резервното	

хвърчило!	Намери	ли	копринената	кесия?...	
—	Намерих	я!	Но	какво	да	направя?!	
—	Разпредели	по	равно	останалата	пепел	между	третото	и	четвър-

тото	хвърчило,	после	ги	пусни.	Моля	те,	Андре,	направи	го!	За	мен!
Спуснах	се	да	изпълня	молбата	Ј.	На	човек,	берящ	душа,	може	ли	да	

скършиш	думата?!	Трябваше	да	прегледам	кървящата	рана,	подадох	Ј	
кърпа	да	затисне	простреляното	място	и	се	налагаше	спешно	да	подиря	
помощ.	Вместо	това	затичах	като	луд	към	скалите.	Когато	хвърчилата	
полетяха	над	океана,	върнах	се	при	тялото	на	Ештрела.	Тя	дишаше	тежко.	
Изправих	я,	за	да	зърне	как	отлитат	над	вълните	и	бавно	се	стопяват	
над	синята	безбрежност.	

—	Видях	ги!	—	промълви	тя.	—	Красив	полет...	Сбогом,	братко!	Вече	и	
аз	съм	с	теб,	макар	да	не	ме	искаше	до	себе	си.

Последните	думи	изрече	с	усилие,	после	се	отпусна	в	ръцете	ми.	Съл-
зите	ми	сами	тръгнаха.	Мислех,	че	си	отива	и	зарових	глава	в	скута	Ј.	
Господи,	как	не	го	предвидих!?	Защо	се	заблудих?	Не	разчетох	онези	дребни	
детайли,	които	са	важни	в	проклетия	и	несправедлив	живот.	Как	ще	живея	
оттук	насетне?	Какво	ще	правя!?

Угасна	и	малкото	копнеж	по	нещо	ново,	хубаво	и	тъй	непонятно	и	за	
самия	мен.	Гледах	към	Ештрела,	вятърът	рошеше	косите	и	на	двама	ни,	
усещах	солта	и	плясъка	на	океанските	вълни.	Всичко	е	загубено	оттук	
насетне.	И	няма	надежда,	няма	нищо...

Хълцах	с	глас.	Разговарях	със	себе	си,	проклинах	лошия	късмет	и	своя-
та	непрозорливост.	

—	И	както	бях	заровил	глава	в	косите	Ј,	чух	гласа	на	Ештрела:	
—	Ей,	амиго,	жива	съм,	не	ме	оплаквай,	а	се	стягай	да	ми	нарисуваш	

полета	на	хвърчилата.	Това	с	изстрела	и	снайпериста	беше	само	още	едно	
предупреждение,	в	рамото	ми...	Ако	искаше,	досега	да	е	пречукал	и	мен,	
дори	и	теб.	Но	няма	да	им	се	оставим!	Нали	сме	вече	двама...	

—	Сега	не	говори,	почивай	си,	докато	те	превържа	и	се	обадя	за	помощ	
—	промълвих,	смаян	от	чудото.	

—	Ще	оцелея,	амиго!	Снощи	го	сънувах.	Чух	един	глас	да	ми	нашепва,	
че	всичко	ще	е	наред...	Каза	ми,	че	имам	разправии,	но	ще	получа	онова,	
което	ми	се	полага,	и	тогава	трябва	да	се	погрижа	за	бездомните	деца	
на	Лисабон.	За	онези,	с	които	някога	съм	си	играла	като	дете,	и	които	до	
ден-днешен	всяко	лято,	чак	до	късна	есен,	продължават	да	спят	из	пар-
ковете	и	под	стрехите	на	компаниите	край	площад	Маркеш	де	Помбал.	
После	ми	се	яви	голям	и	светъл	детски	приют...	
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—	Ако	някой	ден	решиш	да	го	правиш,	ще	бъда	до	теб...	
—	И	ще	изрисуваш	фреските	по	стените!?	Нека	да	са	весели,	забавни,	

нека	да	има	много	сини	хвърчила!	Обещай	ми!...
Кимнах,	изтрих	повторно	показалите	се	сълзи	от	лицето	си	и	погалих	

младата	жена	по	косите.	И	благодарих	на	Оногова,	който	е	невидим,	дори	
непонятен	за	мнозина,	но	имаме	невероятния	късмет,	че	все	пак	го	има,	
и	продължава	да	ни	пази	и	закриля.	Благодарих	му,	че	надеждата	не	гасне	
никога	напълно,	и	за	мое	щастие,	в	синевата	на	небето	ми	ще	продължи	
да	свети	една	истинска,	красива	звезда.	Моята	Ештрела.

Хрèсòî Бàрàêîâсêè • Гîëяì êръсò (äърâîреçáà)
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Мартин Петрушев, поет и актьор 

ПОЕТИЧНА ИМПРЕСИЯ  
НА ОСТАРЯВАНЕТО 
(Бележки за една стихосбирка)

Трудно	е	да	рецензираш	поезия,	защото	тя	се	състои	до	голяма	степен	
от	недоизказаното	във	въздуха	между	думите	и	образите,	в	комбинация	
със	субективните	усещания	на	автора	и	на	рецензента.	Особено,	когато	
става	дума	за	Елин	Рахнев	—	една	доста	неординарна	личност	със	собст-
вена	поетическа	визия	за	реалността.	По-скоро	бихме	могли	да	кажем,	
че	Елин	Рахнев	има	собствена	поетика,	отколкото	че	е	поет.	Или	можем	
да	кажем	може	би,	че	е	поет	блусар.	Вижданията	са	му	интересни,	силни	
и	ексцентрични.	Проблемът	е,	че	той	не	успява	да	облече	тези	вижда-
ния	в	подходящи	думи	и	не	съумява	да	мине	през	различни	врати,	за	да	
разнообрази	и	уплътни	поетичната	си	образност.	Парадоксалното	е,	че	
от	многото	преповтаряне	неговата	ексцентричност	става	моногамна.	
Един	образ,	повторен	десетки	пъти,	просто	загубва	значението	си	и	се	
размива.	„Зелда“	е	изпълнена	с	параноя	книга,	която	без	да	претендира	
вътре	в	 себе	 си	през	цялото	време	 се	движи	по	ръба	на	претенцията.	
Това	се	случва	с	някакъв	естествен	вътрешен	ритъм,	който	на	места	се	
чупи	и	се	дави	в	абстракции.	Претрупването	на	един	поетичен	текст	с	
абстракции	го	прави	незрим	и	понякога	затруднява	читателя	да	прескочи	
в	света	на	усещанията.	Да	вкараш	в	поетична	книга	„Прилепи	го	лаят.	
Бадемови	луни	блажено	го	пикаят.“	не	е	само	проблем	на	абстракцията	
обаче.	Образът	просто	е	грозен.	Ако	ще	пикаеш	върху	хартията,	по-добре	
си	я	остави	вкъщи,	а	не	я	разнасяй	по	книжарниците.	Или	пък	може	би	не	
съм	прав.	Сигурно	има	почитатели	на	физиологическите	нужди	в	поези-
ята,	но	директното	им	изразяване	ми	се	струва	противно.	И	все	пак	да	
не	забравяме	за	наличието	на	книги	като	„Голият	обяд“	на	Уилям	Бъроуз.

Не	може	да	не	обърнем	внимание	на	някои	добри	попадения	в	стихо-
сбирката	на	Рахнев.	„Поезията	е	залез	в	грамофонна	плоча“	е	силен,	макар	
и	необясним	образ.	Има	и	абстракции,	които	се	 самоотстояват	като	
например	„това	е	тотална,	радикална,	политематична	възможност	да	
си	тук“.	След	това	обаче	прескачаме	едно	изречение	и	стигаме	до	„кон-
тракция	на	душата“,	тук	се	появява	силен	гърч,	от	който	може	да	ти	се	
повдигне,	ако	осъзнаеш	какво	кощунство	може	да	нанесе	една	контракция	
на	душата.	Звучи	като	демонично	израждане.	Да	предположим,	че	не	съм	
прав	и	всеки	има	различни	душевни	контракции,	но	като	прескочим	още	
едно	изречение,	стигаме	до	„Това	е	джимито	морисън,	издаден	от	пайнер“	
—	тук	вече	повръщаш.	Бих	се	опитал	да	направя	рецензията	си	лека	и	ефир-
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на,	но	това	би	означавало	да	си	замъгля	погледа	и	да	не	кажа,	че	цялата	
стихосбирка	е	едно	разголване	на	червата	и	карантиите	на	Рахневия	свят.	
Впрочем	думата	карантии	се	среща	доста	пъти	вътре.	Изобщо	страшно	
много	думи	се	преповтарят	до	оглупяване.	За	да	докажа	твърдението	си	
ще	използвам	цифри.	В	книгата	има	29	страници	с	поетичен	текст.	В	тях	
думата	есен	или	есенни	се	среща	общо	18	пъти.	Фибите,	които	обикновено	
авторът	съблича,	се	срещат	11	пъти.	Началата	се	преповтарят	като	
френетични	крясъци,	без	капка	въздух	в	тях.	Има	и	доста	смели	образи	
като	сравнението	на	рейдиохед	с	„wi-fi“	в	сълзата	ми“.	И	все	пак	думата	
сълза	е	жестоко	поетично	клише,	а	е	употребена	над	осем	пъти.	Най-на-
биващо	се	като	че	ли	е	словосъчетанието	„един	елин“,	което	е	нещо	като	
свръхазът	на	автора	и	го	срещаме	в	текста	фаталните	13	пъти.	Един	
елин,	който	прилича	на	старец	бебе,	неговата	невъзможност	да	бъде	нещо	
различно	от	себе	си	и	кресливото	му	бебешко	желание	да	остави	черта,	в	
която	другите	да	се	взират.	Един	елин,	който	се	отделя	от	обществото	
и	се	чувства	недъгав	в	заобикалящия	го	свят.	„Зелда“	е	спасението,	което	
той	търси	в	поезията.	Зелда	е	и	името	на	полудялата	жена	на	Фицджералд,	
името	на	който	срещаме	още	в	петия	ред	на	книгата.	Но	зелдата	на	Елин	
е	друга.	Тя	е	неговия	поетичен	свят.	Свят,	който	той	непрекъснато	се	
опитва	да	си	върне	и	да	преповтори,	защото	там	е	намирал	удоволстиве.	
Сега	домогването	до	този	свят	му	носи	само	друг	вид	болка	и	печал.	Поет-
ът	изглежда	така,	сякаш	не	се	намира	във	времето	и	мястото,	на	което	
би	искал	да	бъде	и	в	един	несбъднат	блян	по	Уфици,	бавно	се	разгражда	в	
меланхолията	на	преминаващите	сезони,	докато	се	влачи	към	смъртта.	
Книгата	е	задъхана	и	нажежена,	въпреки	това	влачене,	което	прилича	
повече	на	стържене	на	пранги	по	асфалт.	От	петолинията	се	изпарява	
отегчение,	 параноично	 преповтаряне,	 нежелание	 и	 невъзможност	 за	
вписване.	Животът	на	автора	изглежда	като	пътуване	през	кръговете	
на	ада.	Това	обяснява	архаизмите	вътре,	които	толкова	силно	напомнят	
за	превода	на	Данте	от	Константин	Величков.	„На	другий	свет	за	тебе	
да	разкаже“,	(15	стр.),	„изгубил	се	сред	преждите	на	тозий	свет“	(17	стр.),	
„защо	родил	се	е	на	тозий	свет	(25	стр.)	„и	за	началото	на	новий	свет“	(37	
стр.),	„черни	гарвановий	срам“	(39	стр.).	Както	се	забелязва	дори	тук	има	
преповтаряне.	Целият	този	образен	кръговрат,	който	непрекъснато	си	
гони	опашката,	изглежда	като	безсилие.	Светът	за	Рахнев	е	с	абсурдни	
очертания,	изтъкан	от	противоречия	и	парадокси	и	на	места	звучи	като	
пиянско	бръщолевене.	Книгата	е	посветена	на	изключителния	художник	
Кольо	К,	който	също	имаше	проблеми	с	пиенето.	Може	би	затова	в	пос-
вещението	се	 съдържат	думите,	 „който	ме	разбираше“,	 а	може	би	не,	
защото	двамата	творци	имаха	много	силна	връзка.	В	текста	се	споме-
нава	за	„готическа	печал	по	Кольо	К“,	а	големият	художник	има	не	една	
скица	на	поета.	Елин	също	така	е	редактор	на	„Стерео	Тишина“	една	от	
стихосбирките	на	сина	на	Кольо	К,	Росен	Карамфилов.	Стихосбирката	не	
е	добра,	като	изключим	разказа	вътре,	но	като	като	цяло	ми	се	струва,	
че	Елин	е	много	по-добър	редактор	на	поезия,	отколкото	поет.	Неговото	
усещане	в	собствените	му	думи	остава	като	пепел	на	вятъра,	образите	
му	се	раздухват,	докато	като	редактор	работата	му	би	била	само	да	
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дава	финален	щрих	на	вече	създадени	образи.	А	той	определено	има	око	за	
такива.	Да	не	забравяме	и	че	Елин	е	драматург	и	от	двайсет	години	се	
занимава	с	театър	и	в	пиесите	му	също	откриваме	тази	негова	поетика.	

Не	гарантирам,	че	впечатленията	ми	за	„Зелда“	не	са	прекалено	су-
бективни,	но	пък	мога	да	твърдя,	че	са	издържани	и	дори	друг	читател	да	
не	е	на	моето	мнение,	лесно	би	могъл	да	открие	на	базата	на	какво	съм	го	
изградил.	Но	нека	оставим	Елин	затворен	в	каютата	на	своите	пеперуди.	
Той	сякаш	иска	да	се	барикадира	в	свят	от	ноти	и	петолиния,	което	и	се	е	
получило	в	добре	изработената	от	Асен	Илиев	твърда	корица	на	книгата	и	
нотните	илюстрации	вътре,	прилежно	наместени	на	отделни	страници.	
Нито	можем	да	съдим	Рахнев,	за	това	какъв	човек	е	той,	нито	да	кажем,	
че	катедралите	от	образи,	които	вижда,	не	са	красиви	в	неговите	очи.	От	
друга	страна	обаче	можем	да	кажем,	че	от	предишната	му	стихосбирка	
„Канела“	до	сегашната	„Зелда“	изместване	няма.

11.12.2017 г.

Хрèсòî 
Бàрàêîâсêè 
• Сèìâîë 
(äърâîреçáà)
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Нова българска проза

Виктор Барух

ПРОЦЕСЪТ „АЙХМАН“ —  
ПОЛОВИН ВЕК П0-КЪСНО

Това	е	опит	да	се	види	процесът	срещу	Адолф	Айхман	повече	от	поло-
вин	век	след	провеждането	му	в	Йерусалим.	Всъщност	петдесет	и	шест	
години	по-късно.	Един	личен	поглед	към	миналото.

Ще	започна	с	финала	на	процеса	—	последния	ден	на	осъдения	на	смърт	
военнопрестъпник	Адолф	Айхман,	така	както	Ханна	Аренд	—	знаменити-
ят	философ,	общественичката,	го	е	описала	в	книгата	си	„Репортаж	за	
баналността	на	злото,	Айхман	в	Йерусалим“.	

Адолф Айхман отиде до бесилката с голямо достойнство. Той беше 
помолил за бутилка червено вино и беше изпил половината от него. Той 
отказа помощта на протестантския мисионер Уилям Хъл, който предло-
жил да чете библията с него. Имаше само два часа още да живее и затова 
нямаше време за губене. Той извървяваше петдесетте метра от килията 
до камерата на екзекуцията. Спокоен и изправен с ръце, вързани отзад. 
Когато пазачите завързвали глезените и колената му, ги помолил да 
разхлабят връзките, за да може да се изправи. „Нямам нужда от това“, 
казал той, когато му предложили черната качулка.

Той владееше себе си, показваше, че е същият. Нищо не можеше да го 
демонстрира по-убедително от гротескната глупост на последните му 
думи“.

През	 1961	 г.	 от	списание	 „Ню	Йоркър“	 възлагат	на	Аренд	да	 следи	
процеса	и	да	подготви	репортаж.	В	резултат	се	получава	знаменитото	
изследване,	което	излиза	за	първи	път	като	книга	през	1963	година.

Моят	спомен	за	процеса	започва	с	първия	поглед	към	остъклената	
клетка,	в	която	седеше	подсъдимият	Адолф	Айхман.	Видях	го	веднага	след	
влизането	ми	за	пръв	път	в	съдебната	зала	в	Бейтаама	(Народния	дом)	на	
Йерусалим,	изпълнена	с	хора	—	както	скоро	забелязах,	с	номера	по	ръцете	
им,	незаличима	следа	от	концентрационните	лагери.

„Ядец!“	-—	извиках	в	себе	си,	все	така	загледан	в	Айхман,	облечен,	би	
могло	да	се	каже	официално,	в	тъмен	костюм,	бяла	риза,	вратовръзка,	с	
очила	в	черни	рамки.

„Ядец!“	—	само	едно	отмъстително	слово,	тъй	като	аз,	за	разлика	от	
жените	и	мъжете	около	мен,	както	и	всички	български	евреи,	бях	оцелял.	
С	годините	това	неизказано	словесно	отмъщение	щеше	да	избледнее	—	не-
забравено,	но	премислено	и	съпоставено	със	страданията	и	травмите,	
изживени	от	другите	в	залата.

И	все	пак	имах	право	на	тази	дума.	Дясната	ръка	на	човека	в	клет-
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ката	се	казваше	Теодор	Данекер1	и	беше	виден	сътрудник	на	Айхман	в	
злокобния	отдел	IV-B-4	на	Гестапо	в	Берлин.	През	1943	година	този	човек	
пристигна	в	София.	Той	вече	имаше	жестокия	опит	с	депортирането	на	
френските,	а	след	това	и	на	част	от	италианските	евреи.	Това	е	именно	
човекът,	който	през	февруари	1943	година	сключи	и	подписа	с	комисаря	по	
еврейските	въпроси	в	България	Александър	Белев	договора	за	изселване	на	
20	000	евреи	не	само	от	така	наречените	„новоосвободени	български	земи“	
в	Гърция	и	Македония,	а	и	от	вътрешността	на	страната.

Не	забравям	името	на	хаумптщурмфюрер	Теодор	Данекер.	През	1943	
година	той	вече	с	подробности	подготви	заедно	с	българските	си	сътруд-
ници	план	и	изпрати	на	смърт	11	343	евреи	от	Беломорието	и	Македония.	
През	1945	година	е	пленен	от	американците	и	се	самоубива	на	10	декември	
същата	година.

Помня	това	име.	Когато	шест	години	след	процеса	в	Иерусалим	бях	
за	кратко	във	Франция,	то	неведнъж	ми	заговорваше	за	палача	на	френ-
ските	евреи.	Особено	силно	когато	слизах	в	построения	на	остров	Сен	Луи	
подземен	мемориал	в	памет	на	200	000	жертви,	депортирани	в	лагерите	
на	смъртта.	Тук	неизбежно	се	появяваше	и	сянката	на	Теодор	Данекер.

На	малкия	остров	открих	впечатляващ	комплекс,	напомнящ	зловещ	
германски	 концентрационен	 лагер.	 В	 едно	 от	помещенията	 блестяха	
200	000	камъчета,	които	сякаш	говореха	за	душите	на	унищожените	фран-
цузи.	Първия	път	усетих	непреодолима	нужда	от	повече	въздух.	Излязох	
горе.	Само	на	стотина	метра	отвъд	Сена	се	издигаше	Парижката	„Света	
Богородица“.	Беше	като	спасение.	После	често	се	отбивах	в	миниатюрния	
концлагер	край	Сена.	До	него	се	слиза	по	стъпала	като	към	подземен	етаж.	
Обграден	отвсякъде	с	високи	стени,	долу	човек	е	откъснат	от	света.	Сам.	
Мисля,	че	тогава	малцина	знаеха	за	този	мемориал,	вкопан	на	острова.	
Колкото	пъти	отивах,	не	заварвах	никого.	Стоях	дълго	сред	студените	
стени.	Само	към	реката	беше	оставена	малка	пролука,	но	тежка	решетка	
и	железа,	насочени	като	копия,	заплашваха	всекиго,	който	би	дръзнал	да	
се	приближи.	Зад	тях	просветваше	Сена	като	близка,	но	непостижима	
свобода.	Изход	нямаше.

Срещу	решетката,	в	дъното	на	лагерния	двор,	е	изградено	помеще-
ние	с	малка	зала.	На	пода	—	черна	плоча	—	символичен	гроб	на	Незнайния	
депортиран.	Тъкмо	в	тази	зала	блестяха	двестатях	хиляди	камъчета,	
по	едно	за	всеки	депортиран.	По	стените	са	изписани	стихове,	един	от	
тях	е	на	Пол	Елюар:	

	 Аз	съм	роден,
	 за	да	те	позная,
	 за	да	те	възпея,
	 Свобода!
Понякога	през	приглушения	шум	на	големия	град	идваха	и	гласове	—	

по-далечни,	по-близки.	Идваха	силни	или	приглушени	от	времето	гласове.	
Дочух	и	глас	от	далечна	съдебна	зала:

—	Струва	ми	се,	по	времето	на	един	парад	на	„Шан-з-Елизе“...

1 Теодор Данекер (1913—1945) — виден нацистки функционер, близък помощник на Айхман.
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Гласът	на	Айхман	по	време	на	разпита	в	Йерусалим	през	лятото	на	
1961	година.	Сградата	на	Народния	дом	бе	напълно	обезопасена.	Охраня-
ваха	войници,	на	покрива	се	виждаше	картечница.	

След	поражението	на	Франция	групенщурмфюрерът	Адолф	Айхман	
пристига	в	Париж.	На	парада,	за	който	си	спомня	вече	като	подсъдим,	
той	се	оказал	до	Мюлер1.	И	докато	са	наблюдавали	марша	на	окупацион-
ните	хитлеристки	войски,	Айхман	му	казва,	че	до	стената	трябва	да	
бъдат	изправени	100	000	германци	—	не	500	000	хиляди,	уточнява	той	пред	
съда,	както	твърди	прокурорът.	За	да	се	„прочисти	оборът“,	както	се	бил	
изразил	пред	Мюлер,	наблюдавайки	парада.	Бях	в	съдебната	зала,	когато	
Айхман	изясняваше	този	случай.	По	негово	мнение	било	необходимо	най-
напред	да	прочистят	„собствения	си	обор“,	преди	да	турят	ред	в	работи-
те	на	Европа.	Всъщност	грижата	им	за	реда	в	Европа	бе	почнала	преди	
този	разговор	в	Париж.	Много	от	двестате	хиляди	французи,	споменът	
за	които	се	таеше	в	мекото	блещукане	на	камъчетата	около	символичния	
им	гроб,	навярно	вече	не	са	били	между	живите,	когато	Айхман	и	Мюлер	
са	разговаряли	на	парада.

Запомних	въпросите	на	прокурора	и	отговорите	на	подсъдимия.	Бяха	
важни	за	изясняването	на	позицията	и	тактиката,	която	Айхман	беше	
възприел	на	процеса.	Ето	ги,	взети	от	протокола	на	съдебното	заседание:

П р о к у р о р ъ т. И вие казахте на Мюлер, че трябва да бъдат ек-
зекутирани 500 000 германци във връзка със заговора от 1944 година и че 
само това е начинът да се прочисти оборът?

О б в и н я е м и я т. Не, казах това много по-рано, това не беше във 
връзка с двадесети юли2 и аз не говорех за 500 000, а за 100 000. Аз казах 
веднъж на Мюлер, че преди да имаме правото да съдим другите и да ги 
осъждаме, трябва преди всичко да сложим ред у нас.

П. И колко души казахте, че трябва да бъдат изправени до стената?
О. Около 100 000... аз не казах това във връзка с двадесети юли, а много 

по-рано, струва ми се, по времето на един парад на „Шан-з-Елизе“. 
Тук	твърде	ясно	прозира	стремежът	на	Айхман	да	подчертае	пред	

съда	колко	стриктен	човек	е,	чиновник,	който	винаги	държи	на	точността	
винаги,	не	само	при	тези	цифри.	Като	че	ли	100	000	души	са	все	пак	нищо	
пред	планираното	масово	унищожение.	Да	си	спомним	отново	думите	на	
Хана	Аренд:	„гротескна	глупост“.

Разпитътът	на	подсъдимия	Айхман	през	същия	ден	разкрива	още	от	
образа	му.	

О. Да, защото според мен нарушението на клетвата е най-лошото 
престъпление, което един човек може да извърши.

П. По-голямо престъпление от убийството на 6 000 000 души, между 
които един и половина милиона деца, нали? 

О. Не, разбира се, но аз нямах нищо общо с това. Аз не се занимавах с 
унищожаването. Ако аз бях натоварен с тези унищожавания, щях да си 

1 Хенрих Мюлер (1900—1945) — шеф на Тайната държавна полиция.
2 На 20 юли 1944 година в главната квартира на Хитлер е извършен атентат срещу 

него. Той е ранен, но оцелява Взривното устройство е поставено от висшия офицер от 
Вермахта Клаус фон Щауфенберг.
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пусна един куршум в главата. Това е, което мисля. Наистина не мога да 
кажа каква би била реакцията ми, но като зная как реагирах само при 
виждането на това, което другите правеха, мисля, че щях да се самоубия. 
Това е, което мисля. 

П. Смятахте ли този, който се занимаваше с унищожаването на 
евреите, за престъпник?

О. Смятах го за нещастен човек.
П. Смятахте ли го за престъпник. Да или не?
О. Не мога да си позволя да отговоря на този въпрос, защото никога 

не съм бил в такова положение.
П. Вие сте виждали в Аушвиц Хьос1 да прави това, което правеше. 

Смятахте ли го за престъпник, за убиец?
О. Казах му, че това, което той върши според получените заповеди, 

аз не бих могъл да го направя.
П. Не това е моят въпрос. Аз ви питам дали вие го смятахте в самия 

себе си за престъпник и убиец.
О. В моето съзнание?
П. Във вашето сърце.
О. Това засяга само мене и ако не съм го казал открито навремето, 

още по-малко ще го кажа открито днес. Защото това, което става в моето 
сърце, не засяга никого освен мен.

П. Не, не. Вие трябва сега да отговорите. Какво мислехте за Хьос, ко-
гато сте го видели да убива евреи. Смятахте ли го за престъпник, или не?

О. Аз го съжалявах и страдах заедно с него.
П. Смятахте ли го за престъпник, или не?
О. Аз не бива да давам отчет тук за моите чувства.
П. Вие не можете да отбегнете този въпрос: за какви смятате 

убийците, които вие познавахте? Вие трябва да отговорите на този 
въпрос.

О. Човек понякога може да попадне в положение, близко до лудост, и 
оттук само една крачка го отделя от мига, в който може да вземе пис-
толета и да се застреля. Аз не зная как може да постъпи някой, който 
се намира в такова положение. Исках да кажа само как аз бих постъпил, 
ако бях попаднал в такова положение, но не бих си позволил тук да осъдя 
някого другиго и неговите постъпки, това е един много личен и индиви-
дуален въпрос. 

П. С други думи, според вас Хьос не е престъпник?
О. Не, това не съм казал. Всеки трябва да оценява постъпките си 

пред своята съвест.
П. На разпита в полицията вие сте заявили, че ако райхсфюрерът ви 

беше казал, че баща ви е предател, вие лично сте щели да го застреляте. 
Вярно ли е?

О. Ако той беше предател, аз щях да го убия. 
П. Не, ако райхсфюрерът ви беше казал, че той е предател, вие щяхте 

ли да убиете своя баща?
1 Рудолф Хьос (1900—1947) — комендант на концлагера Аушвиц. Осъден на смърт през 

1947 година в Полша и обесен в Аушвиц.
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О. Той би трябвало преди всичко да ме убеди, че моят баща е предател, 
но ако той успееше да ме убеди, аз бих го убил, да.

П. Бяха ли ви убедили, че евреите трябва да бъдат унищожени? 
О. Но аз не съм ги унищожавал. Искам да добавя също тук, че не се 

опитвам да скрия нищо. Но аз вече казах, че очаквам след процеса да 
имам възможността да опиша нещата открито и такива, каквито аз 
ги виждам, може би във вид на книга, и тогава аз няма да се уплаша да 
нарека нещата каквито са и това да послужи като пример на бъдещите 
поколения. Това казах и на комисаря Лес по време на моя разпит.

П р е д с е д а т е л я т  н а  с ъ д а. Господин Хаузнер, на коя страница 
цитирахте пасажа във връзка с неговия баща? 

П. Ще намеря веднага това място, господин председател, но той го каза. 
П р д с е д а т е л я т  н а  с ъ д а. Почакайте малко, преди да про-

дължите. Обръщам се сега към обвиняемия. Аз искам да ви обясня, че вие 
трябва да кажете тук всички неща, които ще напишете в книгата, за 
която говорите, и да назовете нещата такива, каквито са, точно както 
в тази книга. Това е ваше задължение, точно по същия начин, по който ще 
го направите във вашата книга, без нищо да скриете. 

О. Господин председател, тъй като изисквате от мен ясен и катего-
ричен отговор, аз трябва да ви кажа, че смятам убийствата на евреите 
за едно от най-възмутителните престъпления, извършени в човешката 
история.

В	този	разговор	излиза	името	на	още	една	важна	личност	от	мрачния	
антураж	на	Адолф	Айхман	—	Рудолф	Хьос.	Навярно	забелязахте	почти	на-
сила	изтръгнатите	думи	за	някаква	вина	от	страна	на	Айхман.	Но	ние	
можем	да	отбележим	някои	самопризнания	на	споменатия	Рудолф	Хьос,	
зловещия	комендант	на	лагера	Аушвиц.	

Протоколите	от	процеса	свидетелстват	за	поведението	на	Айхман	
и	позволяват	да	се	направи	съпоставка	между	състоянието	и	държането	
на	двамата	военнопрестъпници,	между	искреността,	макар	и	пробле-
матична,	и	опита	за	разкаяние,	както	и	между	опита	за	измъкване	от	
истината	и	чувството	за	вина	у	тях.	

Ето	как	звучат	самопризнанията	на	Рудолф	Хьос,	цитирани	по	кни-
гата	с	негови	възпоменания,	издадена	във	Варшава	през	1961	година.	

В самотата на затвора аз с огорчение разбрах тежестта на прес-
тъпленията, които извърших срещу човечеството. На моя пост като 
комендант на лагера за унищожение в Аушвиц аз участвах в осъществя-
ването на ужасните планове на Третия райх. Зная, че съм виновен и че 
трябва да заплатя с живота си.

Нека с Божия воля разкриването на тези отвратителни престъпле-
ния, извършени срещу човечеството и човешкия дух, осуетят в бъдеще 
появяването на теории, които биха могли да доведат до такива злокобни 
събития1.

Адолф	Айхман	не	успя	да	напише	заявената	книга	и	в	нея,	както	казва	
пред	съда,	да	нарече	„нещата	каквито	са“.

1 Wspomenania Rudolfa Hossa, Warzawa 1961, Wyd. Prawnicze. 
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Тук	може	би	е	уместно	да	вместим	няколко	думи	за	травмите,	които	
поразяват	много	поколения	след	Втората	световна	война.	Те	не	са	по-
малко	тежки	от	физическите,	нанесени	от	сраженията	по	фронтовете,	
от	въздушните	бомбардировки	и	пожарища,	от	глада	и	лишенията.	Тези	
травми	измъчват	мнозина	до	ден-днешен.	Страдат	хора	от	всички	ня-
когашни	враждебни	страни.	Доколкото	в	текущия	разказ	намери	място	
и	военнопрестъпникът	Рудолф	Хьос,	да	се	спрем	за	малко	на	неговия	внук	
Райнер	Хьос.	Той	е	роден	през	1965	година	и	е	син	на	сина	на	Рудолф	Хьос,	
Ханс	Юрген,	роден	през	1937	година.	Това	означава,	че	бащата	на	Райнер	
е	прекарал	детските	си	години	в	Аушвиц.	Живели	са	в	луксозна	вила	с	ба-
сейн,	оградена	с	високи	зидове,	но	не	много	далече	от	крематориумите.

Райнер	 бил	настанен	 в	 училище-интернат.	Първоначално	не	проу-
мявал	 защо	 градинарят	се	 държи	лошо	 с	него.	Когато	 градинарят	чул	
фамилното	му	име,	започнал	да	го	задържа	по-дълго	от	другите	ученици	
да	работи	в	градината.	Дори	го	малтретирал.	Веднъж	един	от	учителите	
му	обяснил,	че	дядо	му	бил	виновен	за	смъртта	поне	на	един	милион	евреи.	
„Бях	в	пълно	неведение	относно	Аушвиц,	не	знаех	нищо	за	семейството	
си,	освен	че	дядо	ми	се	е	сражавал	във	войната,	както	хиляди	други.	За	
едно	дванадесетгодишно	дете	това	бе	непосилно	разкритие“,	казва	Рай-
нер	Хьос.	Започва	да	проучва	миналото	на	дядо	си.	Истината	за	дядо	му	
е	смазваща	за	младия	човек.

Сега	Райнер	Хьос	е	политически	активист	и	на	многобройни	срещи	по	
света	разказва	не	само	за	себе	си,	за	дядо	си,	за	миналото,	но	и	за	сегаш-
ните	истини	за	надигането	на	фашизма,	неонацизма	и	расизма.	Оста-
налите	от	семейството	го	считат	за	враг	и	предател.	Една	от	лелите	
му	заявява,	че	за	всички	щяло	да	е	по-добре,	ако	бе	умрял	млад.	През	1985	
година	Райнер	прекратява	всякакви	контакти	със	семейството	си,	освен	
с	майка	си,	която	не	е	от	рода	на	Хьос.	

Непосредствено	след	чудовищните	престъпления	виновните	трудно	
биха	могли	дори	в	себе	си	да	избягат	от	тях,	да	застанат	над	тях,	да	
изказват	„обективни“	преценки.	Кръвта	още	дими,	крематориумите	са	
топли.	Хьос	не	можеше	да	убегне	пълното	признание	на	вината	си.	Пет-
надесет	години	по-късно,	разчитайки	на	изтеклото	време,	в	Йерусалим	
Айхман	ще	се	опита	да	се	отдалечи	от	престъпленията	си.	А	тези,	на	
които	ще	се	наложи	да	отговарят	още	по-късно,	ще	разчитат	вече	и	на	
нови	покровители,	и	на	стари	съмишленици.

Добре	охраняван,	Айхман	влизаше	в	съдебната	зала	и	се	настанява-
ше	в	блиндираната	кабина	—	предохранителна	мярка	срещу	опит	да	бъде	
застрелян.	Предпазни	мерки	се	вземаха	още	при	входа	в	залата.	Там	вой-
ници	обискираха	всеки	мъж,	а	момичета	войнички	—	жените.	Не	можеше	
да	се	влезе	в	залата	дори	с	джобно	ножче.	Опасяваха	се,	че	върху	живота	
на	Айхман	могат	да	посегнат	негови	 съмишленици,	 за	 да	прекратят	
свидетелствата	му,	както	и	че	някои	от	оцелелите	жертви	могат	да	
потърсят	възмездие.	Говореше	се,	че	подбирайки	охраната	на	Айхман	в	
затвора,	властите	са	се	погрижили	да	не	допуснат	лица,	близки	на	заги-
нали	в	гетата	и	лагерите	на	смъртта.

Със	залавянето	му	на	11	май	1960	година	край	Буенос	Айрес	настъпва	
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краят	на	продължителен	епизод	от	неговия	живот	след	завършването	
на	 войната.	Краят	на	 укриването,	 бягствата	от	американските	 во-
еннопленнически	 лагери,	на	фалшивите	документи	 за	 самоличност,	на	
прибягванията	по	„мишите	пътеки“,	както	се	наричаха	тайните	марш-
рути	на	беглеца	военнопрестъпник,	„увенчан“	след	процеса	в	Нюрнберг	с	
прозвището	„Превозвачът	на	смъртта“.

На	този	11	май	1960	година,	според	някои	сведения,	в	колата,	където	
го	натикват	похитителите,	се	провежда	кратък	разпит:

—	Вие	сте	Адолф	Айхман!	—	категорично	му	заявяват	те,	вече	убедени	
кой	точно	е	в	ръцете	им.

—	А	вие	сте	от	израелското	разузнаване	—	не	възразява	той.
Едва	ли	някой	може	да	отгатне	какво	си	е	мислел	Адолф	Айхман	в	тези	

кратки	минути	след	внезапния	шок.	Минути	на	обърканост	и	страх	пред	
неизвестното,	стаено	в	следващия	миг,	който	може	и	да	е	последен	за	
него.	Възмездие	за	стореното,	което	той	добре	знае.	Но	дали	сред	хаоса	
от	тревожност,	страх	и	неизвестност	не	се	е	промъкнала	и	нотка	на	
облекчение?	Дошъл	е,	също	така	неочаквано,	и	краят,	и	избавлението	от	
неспирните	тревоги	и	 озъртания,	 които	 го	 следват	цели	петнадесет	
години.	Време,	през	което	все	по-силно	се	бе	затягал	обръчът	около	него.	
Възможно	е	и	видението	на	обесения	негов	приятел	и	сътрудник	Рудолф	
Хьос	да	се	е	мяркало	от	време	на	време.	Неговият	„партайгеносен“	бе	увис-
нал	на	въжето	в	Аушвиц,	на	мястото,	където	бе	погубил	хиляди	човешки	
същества,	доставени	му	именно	от	Адолф	Айхман.

До	преди	минути	само	той	беше	аржентинският	гражданин	Рикардо	
Клемент,	работил	и	като	сътрудник	на	местното	представителство	на	
„Мерцедес	Бенц“	и	на	други	места,	обкръжен	от	семейството	си,	което	бе	
успял	да	прибере,	естествено,	с	фалшиви	документи.	Преди	да	се	превър-
не	в	Рикардо	Клемент,	през	изтеклите	трудни	петнадесет	години	той	
беше	и	Карл	Бард,	пилот,	снабден	с	паспорт	от	Луфтвафе,	и	лейтенант	
от	SS	Ото	Екман	от	22	кавалерийска	дивизия.	Успява	да	избяга	от	два	
американски	военнопленнически	лагера.	Снабдяват	го	с	нови	документи	
и	следващото	му	име	е	Ото	Хенингер.	

Междувременно	на	трибунала	в	Нюрнберг	делата	на	Адолф	Айхман	все	
повече	се	осветляват	и	става	ясно,	че	е	бил	ръководител	на	Програмата	за	
унищожаване	на	евреите.	Над	главата	му	вече	тежи	най-тежка	присъда.	
Приятелите	му	започват	да	се	безпокоят	и	за	себе	си	покрай	близостта	
с	този	другар	по	SS	линия.	

Ето	един	пример	—	малка	част	от	показанията	на	Дитер	Вислицени1	
пред	Международния	военен	трибунал	в	Нюрнберг.	Твърде	показателен	
опит	да	се	прехвърлят	вини	върху	някогашния	приятел.	Разпитът	води	
подполковник	Смит	У.	Брукхарт.	

Брукхарт: Ако се върнем към случилото се в Унгария, бихте ли очерта-
ли накратко какво се случи там и каква беше вашата роля в случилото се?

Вислицени: След нахлуването на германските войски в Унгария Ай-

1 Д. Вислицени, шурмбанфюрер (1911—1948) — близък сътрудник на Айхман. Ръководи 
акциите по депортирането на стотици хиляди евреи от Словакия, Гърция и Унгария. 
Предаден на Чехословакия, където е осъден на смърт.
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хман дойде лично там с големия си апарат. Със заповед, подписана от 
шефа на Sicherheitspolizei, аз бях назначен към командването на Айхман. 
Айхман започна действията си в Унгария в края на месец март 1944 го-
дина. Той се свърза с членове на тогавашното унгарско правителство и 
поддържаше връзка най-вече с генералните секретари — Ендре и Каки. Пър-
вите мерки, които взе Айхман, бяха за осъществяване на сътрудничество 
с правителството за концентрирането на унгарските евреи в специални 
за целта места. Става въпрос за териториите, започващи от Рутения 
и Трансилвания. Концентрационните действия започнаха в средата на 
април 1944 година. В Рутения над 200 000 евреи пострадаха от това. Като 
следствие от случилото стана невъзможно да се предоставят храна и 
жилища и така в малките градове се оформиха провинциални общности, 
където бяха настанени евреите. Айхман използва създалата се ситуа-
ция, за да предложи на унгарците тези евреи да бъдат транспортирани 
в Аушвиц и в други лагери.

Той ме назначи като офицер за свръзка с подполковник Ференци, на 
когото унгарското Министерство на вътрешните работи беше възложило 
изпълнението на задачата.

Брукхарт: Нека сега се върнем на въпроса за останалите в Будапеща 
евреи, какво се случва с тях?

Вислицени: През периода октомври — ноември 1944 година около 30 000 
от тези евреи, може би няколко хиляди повече, бяха изпратени от Будапе-
ща в Германия. Те щяха да бъдат използвани в строителните работи по 
югоизточната стена, укрепление близко до Виена. Повечето от тях бяха 
жени. Те трябваше да вървят от Будапеща до немската граница, около 
200 километра пеша. Бяха организирани в пехотни формации и вървяха 
по маршрут, специално изготвен за тях. Палатките и хранителните 
запаси бяха в изключително ограничено количество. Повечето от тях 
се разболяха и изгубиха сили. Айхман ми даде нареждания да поема ко-
мандването на тези групи от немската граница и да ги доведа до района 
на Долни Дунав, където да се започне работа. Аз в повечето случаи съм 
отказвал да поема командването на такива групи, защото хората бяха 
напълно изтощени и измършавели от болести. Айхман обаче ме принуди 
да се заема с тях и дори ме заплаши, че ще се обърне към Химлер и ще ме 
изпрати в концентрационен лагер, ако продължа да му създавам полити-
чески усложнения. Точно поради тази причина по-късно аз бях преместен 
от отдела на Айхман.

Голям брой от тези хора измряха от изтощение и епидемии в тру-
довите лагери по долното течение на река Дунав.

Много	от	сътрудниците	на	Айхман,	които	не	успяха	след	края	на	
войната	да	избягат,	бяха	изправени	да	отговарят	като	военнопрестъп-
ници	в	различни	страни.	Айхман	се	оказва	по	—„щастлив“.	Той	тръгва	по	
маршрута	на	„мишите	пътеки“	на	спасението	и	някъде	там	получава	
паспорта	с	името	Рикардо	Клемент,	жител	на	аржентинската	провинция	
Тукуман.	С	това	име	го	намираме,	връщайки	се	към	колата	край	Буенос	
Айрес,	където	вече	е	задържан,	а	ние	се	опитваме	да	налучкаме	нещо	от	
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размислите	му.	Такива,	или	подобни	бързи	възпоменания	са	вероятни,	въз-
можни	в	минутите	на	шока,	когато	осъзнава,	че	не	само	за	тези,	които	
го	държат	в	колата,	а	и	по	света	от	този	момент	вече	си	е	възвърнал	
кръщелното	име	Адолф	Айхман.	Но	най-невъзможното,	което	би	могло	да	
премине	през	ума	му	е,	че	ще	му	предоставят	възможност	на	открит	
съдебен	процес	да	изложи	своите	оправдания.

Безспорна	истина	обаче	е,	че	на	11	май	1960	година	завършва	предход-
ният	петнадесетгодишен	сложен	етап	от	живота	на	оберщумбанфюрер	
Адолф	Айхман.	Началото	му	 е	през	 1945	 година,	 след	 завършването	на	
Втората	световна	война.	За	разлика	от	този	труден	епизод,	предишният	
—	предвоенните	години	на	Германия	—	е	сравнително	спокоен,	благопри-
ятен	и	успешен	за	него.	Това	са	годините	след	Първата	световна	война,	
много	тежки	за	страната.	След	неособено	блестящо	училищно	образование	
Айхман	тръгва	по	стълбицата	на	кариерата	в	средите	на	нисши,	а	с	вре-
мето	и	на	по-висши,	и	най-висши	органи	на	хитлеристката	организация.	
Навсякъде	е	точен,	стриктен	и	примерен	чиновник,	верен	на	буквата	и	
духа	на	всяка	наредба,	закон	или	партийна	заповед	—	отношение,	за	което	
е	положил	клетва.	Убеден,	предприемчив	изпълнител,	без	никакво	съмнение	
относно	причините	и	последствията	от	своята	дейност.	Тук	можем	да	
видим	как	стъпка	по	стъпка	неотклонно	се	е	превръщал	в	образец	и	харак-
терен	представител	на	„онова“,	което	по-късно	Ханна	Аренд	ще	обрисува	
като	явление	—	 „баналността	на	 злото“.	Стъпките,	 които	неизбежно	
щяха	да	го	отведат	до	категоричността,	с	която	ще	заяви	на	процеса	в	
Йерусалим:	„Той	(Хитлер)	би	трябвало	преди	всичко	да	ме	убеди,	че	моят	
баща	е	предател,	но	ако	той	успееше	да	ме	убеди,	аз	бих	го	убил,	да“.

	Ото	Адолф	Айхман	е	роден	на	19	март	1906	година	в	близкия	до	Кьолн	
град	Солинген	в	обикновено	протестантско	семейство.	Когато	е	осемго-
дишен,	то	се	премества	в	Линц,	Австрия.	В	този	град	е	живял	и	Хитлер,	но	
едва	ли	това	има	връзка	с	политическата	ориентация	на	юношата	Адолф.	
Като	ирония	на	съдбата	обаче	и	двамата	са	учили	история	при	един	и	
същи	учител	—	доктор	Леополд	Пьоч.	За	него	Хитлер	е	казвал:	„Неговото	
влияние	изигра	решаваща	роля	в	живота	ми...	Той	използваше	националния	
фанатизъм,	стаен	у	всекиго	от	нас,	за	да	ни	възпита	и	поучи.	В	часовете	
му	ни	обземаше	такъв	ентусиазъм,	че	понякога	избухвахме	в	плач“.

През	юношеските	си	години	Айхман	влиза	в	различни	патриотични	
организации.	В	една	от	тях,	когато	вече	е	в	младежка	възраст,	другарите	
му	се	шегуват:	„Нашият	малък	евреин“.	Тази	закачка	е	поради	дребния	му	
ръст,	тъмните	коси	и	поудължения	му	нос,	„характерен“	според	прецен-
ката	на	някои	от	тях.	Дали	„обидата“	не	го	е	засегнала	дълбоко	и	не	се	е	
превърнала	в	допълнителна	причина	за	по-сетнешните	му	деяния?

През	1932	година	Адолф	Айхман	влиза	с	препоръка	на	Ернст	Калтенбру-
нер1	в	SS.	След	като	тогавашният	канцлер	на	Австрия	Енселберт	Долфус	
(убит	след	аншлуса	през	1938	година)	забранява	дейността	на	националсо-
циалистическата	партия	в	страната,	Айхман	се	прехвърля	в	Германия.	

1 Ернст Калтенбрунер (1903—1946) — началник на Главното управление на имперската 
безопасност.
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Тук,	отново	с	препоръка	на	Калтенбрунер,	встъпва	в	„Австрийския	легион“.	
Попада	в	щурмови	отряд	и	се	обучава	за	уличен	бой.

Следват	нови	назначения	нагоре	по	кариерната	стълбица.	В	същото	
време	получава	и	по-високо	звание	—	унтершарфюрер,	вече	в	службата	по	
безопасност	на	райхфюрера	Химлер1.	Първоначално	му	предоставят	„само“	
канцеларската	работа	по	систематизирането	картотеката	с	данните	
за	масоните.	Стриктният	чиновник	я	приема	с	удоволствие.	

Така	позиция	след	позиция,	 вече	 „изпитан	кадър“,	през	1935	 година	
Айхман	постъпва	в	новосформирания	отдел	„Евреи“	към	Главното	упра-
вление	на	СД.	Службата	му	е	предложена	от	барон	Леополд	Иц	Едлер	фон	
Милденщайн2.	Той	му	възлага	да	подготви	доклад	за	книгата	„Еврейската	
държава“	на	Теодор	Херцел3.	Този	доклад	по-късно	ще	послужи	като	служебен	
циркуляр	за	вътрешно	ползване.	В	същия	отдел	работи	и	Теодор	Данекер,	
човекът	който	след	време	ще	стане	пръв	помощник	на	Айхман	при	зло-
вещите	депортации	на	европейските	евреи,	а	след	тях	и	на	еврейското	
население	от	Беломорието,	от	Македония	и	Пирот.	Плановете	за	тези	
деяния	са	изготвени	именно	от	Данекер.	Неговата	сянка	ще	надвисне	и	
над	България.	През	пролетта	на	1943	година,	както	вече	бе	казано,	той	
успява	да	сключи	с	българския	комисар	по	еврейските	въпроси	Александър	
Белев	договор	за	изселване	на	20	000	души	от	българските	земи.

Но	да	се	върнем	към	неспирния	възход	на	Адолф	Айхман	през	триде-
сетте	години:	1939	—	вече	е	оберщтатсфюрер;	1937	—	хаумптерщатсфю-
рер;	1938-ма	—	унтерщурмфюрер.	Вниманието	му	е	изцяло	насочено	към	
детайлите	в	решаването	на	еврейския	проблем.	Добре	разбира,	че	това	е	
най-важната	задача,	която	висшето	партийно	и	държавно	ръководство	
търси	да	разреши.	Той	вече	се	чувства	в	„свои	води“.

Интересно	е	защо	по-малко	от	шест	месеца	след	създаването	на	от-
дел	„Евреи“	към	главното	управление	на	СД	началникът	му	Леополд	фон	
Минделщайн	вече	не	е	там.	Заместен	е	от	Дитер	Вислицени.	Въпреки	че	
Милденщайн	още	през	1929	година	се	присъединява	към	националсоциали-
стическата	партия,	а	през	1933	—	и	към	SS,	той	напуска	или	е	отстранен	
от	Главното	управление.	Причината	може	да	бъде	насочването	към	по-
твърд	курс	на	действие	за	по-бързото	постигане	на	идеята	Judenrein,	т.	
е.	Германия	без	евреи.	Вече	се	търсят	по-радикални	решения	на	еврейския	
проблем.	Това	е	основната	цел	на	Хитлеровите	идеолози.	Милденщайн	е	
възложил	на	новодошлия	в	отдела	му	Айхман	да	проучи	книгата	„Еврей-
ската	държава“	навярно	целенасочено.	Авторът	на	произведението	Те-
одор	Херцел	е	идеолог	на	ционизма	и	проповядва	създаването	на	еврейска	
държава	 в	Палестина.	Убеденият	Хитлеров	последовател	и	негови	 съ-
мишленици	в	партията	не	отхвърлят	възможността	за	постигането	на	
Juderein	германските	евреи	да	се	отпратят	в	Палестина.	Разбира	се,	чрез	
натиск,	отстраняване	от	всестранния	живот	в	страната,	финансово	и	
стопанско	ограбване,	лишаване	от	права,	изгонване,	което	все	пак	да	не	

1 Хайнрих Химлер (1900 —1945 — Втори след Хитлер най-влиятелен човек в Третия райх. 
2 Леополд фон Милденщайн (1900-1968). Роден в Прага. През 1929 г. влиза в националсо-

циалистическата партия. Римокатолик.
3 Теодор Херцел (1860—1904) — идеолог на ционизма. 
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изглежда	толкова	радикално.	Айхман	дори	е	изпратен	в	Средния	изток	със	
специалната	задача	да	наблюдава	ситуацията	в	Палестина,	да	обсъди	с	
арабски	водачи	възможността	за	емиграцията	на	голям	брой	евреи	там.

Преобладаващата	част	от	властващата	вече	партия	обаче	е	далече	
от	подобен	възглед.	Съвсем	сигурно	и	Адолф	Айхман	не	е	гледал	с	добро	око	
на	„отстъплението“	на	новия	си	шеф.	По-скоро	е	гледал	към	началническия	
му	пост.	Така	или	иначе	Фон	Милденщайн	е	пратен	в	едно	от	пропаганд-
ните	издания	на	Гьобелс.

След	края	на	войната	Леополд	фон	Милденщайн	доживява	до	1968	годи-
на.	Живее	в	Западна	Германия	и	става	член	на	Свободната	демократическа	
партия.	През	1954	година	посещава	САЩ	с	виза,	получена	със	съдействие-
то	на	правителството	на	Западна	Германия.	През	декември	1956	година	
доклад	на	ЦРУ	от	Кайро	потвърждава,	че	е	бил	нает	от	правителството	
на	Гамал	Абдел	Насър	да	работи	за	радиостанцията	„	Гласът	на	арабите“.

Когато	през	1960	година	Адолф	Айхман	е	заловен,	Милденщайн	постига	
и	една	виртуална,	последна	„среща“	с	него.	Той	изтъква	претенции	или	
заслуга	 като	разузнавателен	агент	на	ЦРУ.	Неговата	 заявка	нито	 се	
потвърждава,	нито	е	отхвърлена.	

Случаят	с	барон	Леополд	фон	Милденщайн	се	обсъжда	дълго	след	края	
на	 войната,	но	тук	 завършва	отклонението,	предизвикано	от	твърде	
странната	връзка	Айхман	—	Милденщайн	през	годините	на	война	и	мир.1	

Отбелязваме	контактите	им	и	във	връзка	с	това,	че	самият	Айхман	
като	бившия	си	шеф	също	е	проявявал	интерес	към	еврейската	култура,	
към	езиците	идиш	и	иврит,	дори	е	подавал	молба	да	ги	изучава	в	курсове	
на	раби-та,	по	възможност	с	намалена	такса.	Запознава	се	и	с	проблеми-
те	на	ционизма.	Този	интерес	не	остава	незабелязан.	Райхсфюрерът	от	
SS	Хайнрих	Химлер	го	назначава	за	шеф	на	наскоро	създадения	SD	научен	
музей	по	еврейските	въпроси.	Стремежът	му	да	проучи	еврейския	живот	
е	целенасочен	и	по-късно	Айхман	ще	използва	познанията	си,	демонстри-
райки	ги	подличко	пред	еврейски	ръководители.	Така	се	опитва	да	им	вну-
ши	добронамереност,	да	ги	склони	към	съдействие	за	изпълнение	на	все	
по-жестоките	мерки	срещу	самите	тях.	

20	януари	1942	година.	На	тази	дата	се	провежда	известната	Кон-
ференция	край	езерото	Ванзее,	в	югоизточния	район	на	Берлин.	Събити-
ето	става	във	вила	„Марлир“	на	улица	„Ам-Гросен	—	Ванзее“	номер	56—58.	
Красива,	внушителна	сграда	с	чудесен	изглед	към	езерото.	Гостите	—	15	
души	от	елитния	състав	на	партийното	и	държавно	ръководство	—	са	
поканени	на	закуска	в	9,00	часа.	Начало	на	заседанието	—	12,00	часа.	Вре-
метраенето	—	90	минути.

Настъпили	са	вече	звездните	часове	и	години	на	Адолф	Айхман.	Той	е	
утвърден	и	авторитетен	началник	на	IV-В-4	на	Гестапо.	Неговата	роля	
за	подготовката	и	провеждането	на	Конференцията	е	особено	значител-
на.	Той	е	зает	с	протокола	и	съобщава	на	присъстващите,	че	съобразно	с	
по-рано	получената	заповед	на	Хитлер	трябва	на	всяка	цена	да	се	прис-

1 В книгата си Ханна Аренд споменава Милденщайн само веднъж и то като „някой 
си“ (Б. а.)
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тъпи	към	изселването	на	евреите	в	Източна	Европа	—	на	територията	
на	Полша.	Точно	там	по-късно	се	изграждат	повечето	концентрационни	
лагери.	Участниците	в	Конференцията	получават	по	един	препис	от	про-
токола.	Именно	на	Айхман	се	дължи	фразата,	която	обявява	същината	и	
смисъла	на	Конференцията:	„Окончателно	решение	на	еврейския	въпрос“.	
Все	пак	съвършеният	началник	на	IV-В-4	прибягва	в	случая	до	евфемизъм	
като	вместо	„унищожаване“	употребява	думата	„окончателно“.	Опит	за	
леко	завоалиране,	който	не	постига	целта	си.	Освен	на	петнадесетимата	
участници	на	Конференцията	във	вила	„Марлир“	на	света	веднага	става	
ясно,	че	решението	се	отнася	за	пълното	унищожаване	на	евреите.	

Всъщност	унищожаването	започва	и	преди	Конференцията	във	Ванзее.	
Първата	фаза	е	депортирането	—	дело	на	Адолф	Айхман.	Започва	насочва-
нето	на	европейските	евреи	от	страните,	в	които	войските	на	Хитлер	са	
нахлули.	Ешелоните	с	френски,	холандски,	белгийски	евреи	вече	са	тръгнали	
и	се	разтоварват	на	Изток.	Това	е	направено	след	статистическа	оценка	
за	броя	на	еврейското	население	във	всяка	европейска	страна.	Всичко	11	
милиона	евреи.	В	Албания	са	преброени	200	души.	Разръшкването	(дали	е	
точна	тази	дума,	не	я	намерих	и	в	Найден-Геровия	речник)	е	тотално.	

Две	трети	 от	 90-те	минути	на	Конференцията	 заема	 речта	на	
Хайдрих.	В	нея,	между	другото	той	казва	:	„...	друго	възможно	решение	на	
еврейския	проблем	е	намирането	на	места	за	прехвърляне	на	евреите,	т.	
е.	евакуацията	на	евреите	на	Изток...	Такива	действия	обаче	се	разглеж-
дат	като	временна	мярка,	но	практическият	опит	вече	е	натрупан	и	е	
извънредно	важно	за	предстоящото	окончателно	решение	на	еврейския	
въпрос“.	

Към	края	на	Конференцията	на	участниците	е	сервиран	коняк.	Девет-
надесет	години	по-късно	на	процеса	в	Йерусалим	Адолф	Айхман	ще	каже:	
„Господата бяха заедно, седнали или прави, и разговаряха по темата с 
един различен език, от който по-късно трябваше да подбирам за докладите. 
По време на разговорите те не сдържаха думите си, говореха за методи 
за убийства, за ликвидиране, за унищожение“.

В	окупираните	от	германските	армии	територии	след	началото	на	
войната	срещу	Съветския	съюз	през	втората	половина	на	1941	година	са	
убити	около	един	милион	евреи.	В	Освиенцим	вече	са	направени	първите	
опити	за	отравяне	с	газа	циклон.	На	29	и	30	септември	1941	година	в	мест-
ността	Бабий	Яр	край	Киев	вече	са	били	убити	34	000	евреи,	разстреляни	
поголовно	—	мъже,	жени,	деца.	Има	сведения,	че	може	да	са	били	петдесет	
хиляди...

Да,	Бабий	Яр!...	Не	мога	да	продължа.	Един	спомен	упорито	ме	възпира.	
Връща	ме	повече	от	половин	век	назад:	1963-та	в	Москва.	Там	през	декември	
група	млади	и	не	толкова	млади	писатели,	поети	сме	поканени	на	конфе-
ренция,	свикана	във	връзка	с	творческите	проблеми	след	XX	конгрес	на	
КПСС.	Очаквайки	насрочването	Ј,	всеки	запълваше	деня	си	със	скитания	
из	града.	Не	помня	точно	къде	неочаквано	видях	афиш	на	Московската	
филхармония:	 „...на	19	декември	в	Московската	консерватория	ще	бъде	
премиерата	на	„Симфония	номер	13	„Бабий	Яр“	на	композитора	Дмитрий	
Шостакович“.	Диригент	Кирил	Кондрашин,	час...	и	прочие.	Четен-недоче-
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тен	афишът	ме	стресна.	Такъв	се	почувствах,	така	го	пиша.	И	винаги	
бих	го	казал	така.	С	тъга	си	помислих,	че	пропускам	шанса	да	съм	сред	
щастливата	публика	на	концерта...	„А	защо	не?“,	сякаш	чух	някакъв	глас.	

Тогава	работех	в	издателство	„Народна	младеж“	и	се	сетих,	че	мога,	
например	да	потърся	помощ	в	издателство	„Молодая	гвардия“.	Защо	не?	
Неотдавна	в	София	ни	бе	гостувала	главната	(	може	би	заместник-глав-
ната?)	редакторка	на	издателството.	Сигурно	ще	си	спомни	за	мен.	

Запътих	се	леко	обнадежден	към	издателството.	Гласът	в	мен	ме	
поощряваше	—	друг	шанс	няма	да	имаш.	(Колко	прав	се	оказа!).	Стигнах	
до	издателството	при	колегата,	припомних	Ј	за	гостуването	в	София.	
Не	беше	го	забравила	и	не	скри,	че	вече	е	доста	късно	за	билет.	Все	пак	
написахме	писмото	с	молбата,	както	си	е	редно.	И	бързо	към	Консерва-
торията,	на	касата.	Жената	на	гишето	го	прочете,	поучуди	се	и	вдигна	
рамене.	Билети	няма,	нищо	не	може	да	се	направи.	Сринах	се,	ядосах	се	и	
май	направих	някаква	заканваща	се	гримаса	—	абе	ти	все	ще	дойдеш	някога	
в	София!	Дали	не	съм	промълвил	и	някоя	дума?

Обърнах	се,	не	знаех	накъде	да	вървя.	И	тогава	дойде	чудото	—	с	пери-
ферното	си	зрение	зърнах	мъж	зад	стъклата	на	летящата	врата,	която	
водеше	към	вътрешността	на	Консерваторията.	Заключена,	разбира	се.	
Ама	този	човек	мен	ли	подканва	с	длан?	Тръгвам	несмело	към	вратата,	
към	него	и	виждам	как	в	процепа	между	две	от	летящите	врати	той	про-
мушва	един	билет.	Вземам	го,	„Спасибо...	спасибо...“,	но	той	вече	е	изчезнал	
някъде	навътре.	Какво	беше	това?...	Питам	се	и	днес.

Така	попаднах	на	тази	блестяща	премиера.	„Большой	зал“,препълнен	
разбира	се,	хора	от	московския	елит,	познатите	учтиво	си	кимат...	На	
сцената	изпълнителите	вече	заемат	местата	си,	оркестрантите,	дири-
гентът	Кирил	Кондрашин,	басът	солист	Виталий	Громатский.	Започва,	
както	бе	отбелязано	на	афиша,	Симфония	номер	13	„Бабий	Яр“	на	компо-
зитора	Дмитрий	Шостакович“.

Знаеше	се,	че	е	вдъхновена	от	стихотворението	на	Евгений	Евту-
шенко	„Бабий	Яр“,	към	което	добавя	още	четири:	„Хумор“,	„В	магазина“,	
„Страхове“	и	„Кариера“.	„Бабий	Яр“	е	стихотворение,	написано	на	място.	
Евтушенко	е	потресен	и	угнетен	от	стореното	край	Киев.	Началният	му	
стих	е	„Над	Бабий	Яром	паметников	нет“...	Припомням	стиха	на	руски,	
тъй	като	българския	превод	не	успях	да	намеря.	По-нататък	поетът	
казва:

Мне	кажется	сейчас	—
я	иудей.
Вот	я	бреду	по	древнему	Египту.
А	вот	я,	на	кресте	распяты,	гибну...	
И	сам	я,
как	сплошной	беззвучны	крик,
над	тысячами	тыяч	погребеных	
Я	—	
кажды	здес	расстреляный	старик.
Я	—	
кажды	здес	расстреляный	ребенок.	
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„Большой	зал“	слуша,	мълчи,	тръпне.	Така	—	до	края	на	Симфонията.	
След	него	още	миг	мълчание.	И	започват	аплодисменти,	аплодисменти,	ап-
лодисменти.	Силни,	възторжени,	благодарни,	продължителни.	И	очакващи...

На	 сцената	излизат	Дмитрий	Шостакович	и	Евгений	Евтушенко.	
Двамата	вдигат	ръце	—	лява	и	дясна,	силно	стиснати	високо	над	главите	
им.	Тържество	на	духовността,	победа	над	злото,	поклон	пред	паметта	
на	погубените.	Крепко	стиснати	ръце	над	главите	на	Музиканта	и	на	
Поета!	Деветнадесети	декември	1963	година.	И	както	в	такива	мигове	се	
казва	—	аплодисментите	преминават	в	овации.	Добавям	—	овации,	овации...

Не	помня	как	съм	се	прибрал	в	хотела.
Но	сега	трябва	да	се	върна	двадесет	години	назад	от	този	ден,	на	20	

януари	1942	година,	отново	във	вила	„Марлир“	на	брега	на	езерото	Ванзее.	
Почерпката	вече	 е	привършила	и	петнадесетимата	участници	в	Кон-
ференцията	трябва	да	се	разотидат.	Задачата	е	ясна.	Подпийналите	я	
кристализират.

Между	тях	има	деветима	фюрери	с	най-висши	степени	на	званието,	
гаулайтери,	щатс-секретари.	Имената,	службите,	както	и	съдбите	им	
след	поражението	на	Германия	са	известни.	Те	са	изправени	пред	различ-
ни	съдилища	и	осъдени	за	престъпления	срещу	човечеството.	Съдбата	
на	двама	от	тях	—	най-важните	на	Конференцията	във	Ванзее,	Райнхард	
Хайдрих	и	Адолф	Айхман	—	става	широко	известна	на	света.

На	26	май	1942	година	срещу	Хайдрих	е	извършен	атентат,	дело	на	
чешки	патриоти.	Това	става	само	четири	месеца	след	Конференцията	
във	Ванзее.	Той	е	тежко	ранен	и	на	4	юни	умира.	На	нацисткия	елит	е	
нанесен	много	тежък	удар.	По	нареждане	на	Хитлер	светкавично	започва	
жестоко	отмъщение	и	разюздана	разправа.	Претърсени	са	35	000	къщи	в	
5	000	градове	и	села.	Масови	екзекуции.	Подозрението	пада	върху	чешкото	
село	Лидице,	на	20	километра	от	Прага.	Селото	е	блокирано	от	всички	
страни.	Избити	са	триста	и	четиридесет	души.	Къщите	са	подпалени,	
дори	руините	им	са	изгорени.	

Адолф	Айхман,	 ръководителят	на	 „Еврейския	отдел“	 към	Тайната	
държавна	полиция	(Гестапо),	оберщурмбанфюрер	от	SS	е	осъден	от	Йе-
русалимския	съд	и	обесен	през	1962	година.

Вила	„Марлир“	във	Ванзее	днес	е	Мемориален	център	на	Холокоста.

През	десетилетията,	които	протекоха	след	процеса	срещу	Айхман,	
понякога,	 по	 конкретен	повод	 или	напълно	неочаквано,	 се	 връщах	 към	
спомените	за	това	събитие,	за	лица,	свързани	с	него,	естествено,	преди	
всичко	за	обвиняемия.	Спомнях	си	първата	реакция,	когато	влязох	в	съ-
дебната	зала	и	го	видях	в	остъклената	клетка.	Отново	и	отново	чувам	
онова	застинало	в	гърлото,	непроизнесено	„отмъщение“:	„Ядец!“.	Аз	съм	
един	от	спасените.	Постепенно	в	условната	подредба	на	лицата,	за	които	
си	спомнях,	Айхман	губеше	първото	си	място.	Заемаше	го	Ханна	Аренд.

През	месеците	юли-август	на	 1961	 г.,	 докато	бях	 в	Йерусалим,	не	
знаех	нищо	за	нея.	Малката	зала	на	кореспондентите	се	намираше	на	
партера	или	на	един	от	по-горните	етажи	на	сградата.	Почти	винаги	
беше	полупразна,	но	удобна	за	наблюдение	на	процеса	в	съдебната	зала	
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горе.	Покрай	работните	масички	за	по	един	човек,	на	разположение	бяха	
и	няколко	телефонни	кабинки.	Едва	ли	дама	с	името	Ханна	Аренд	би	се	
появила	в	тази	зала.	По-късно	разбрах,	че	като	кореспондент	тя	е	била	в	
Йерусалим	от	април	до	юни.	Била	е	55-годишна.

Чух	за	нея	едва	през	1963	г.,	когато	излезе	произведението	Ј	„Репортаж	за	
баналността	на	злото.	Айхман	в	Йерусалим“.	На	български	език	то	се	появи	
едва	през	2004	г.	Тогава	се	запознах	с	книгата	Ј.	И	понякога	насмешливо	из-
девателствах	над	себе	си:	„Видя	ли,	жената	написа	цяла	книга.	И	то	каква!“.

Всъщност	книгата	не	е	само	за	процеса,	по-скоро	по	повод	на	този	
процес.	Доколкото	мога	да	съдя,	представлява	многообхватен	историче-
ски,	философски,	политически,	психологически,	морален	опит	да	се	про-
никне	и	да	се	разберат	причините,	развитието,	последствията	за	и	от	
жестоката	драма,	сполетяла	човечеството	през	20	век.	Проблеми	все	в	
сфера,	в	която	не	съм	подготвен	да	навляза.	Разбирам	обаче,	че	никой	друг	
автор	не	би	могъл	да	сътвори	творби	като	„Произход	на	тоталитаризма“	
и	„Репортаж	за	баналността	на	злото.	Айхман	в	Йерусалим“.	В	едната	
Аренд	вниква	в	същността	на	тоталитаризма,	а	във	втората,	навлизайки	
убедително	в	същността	и	подбудите	за	дейността	и	престъпленията	
на	Адолф	Айхман,	разкрива	корените	на	злото,	което	ще	прецени	като	
„банално“.	Струва	ми	се,	че	някои	среди	в	еврейските	общности	не	мо-
жаха	да	разберат	колко	страшна	история	е	стаена	в	тази	„баналност“.	
(Спомних	си	една	информация	за	писмо	на	Хана	Аренд	до	нейна	позната,	
в	което	авторката	споделя,	че	е	разбрала	как	авторитетна	еврейска	ор-
ганизация	е	изпратила	циркулярно	писмо	до	всички	равини	в	Ню	Йорк	по	
повод	предстоящата	нова	година	по	израилтянския	календар	—	тогава,	
4	октомври,	1963	г.	Предлагат	да	се	включи	в	службите	и	проповед	срещу	
книгата	на	Аренд.)	Терминът,	фразата,	философското	заключение	оста-
наха	във	времето.	Авторката	ще	обясни:	„Изразът	„баналност	на	злото“	
е	противовес	на	„радикалното	зло“	на	Кант“.	Тук	мога	да	отбележа,	че	
Ханна	Аренд	предпочита	 за	 себе	 си	 квалификацията	 „привърженик	на	
политическата	теория“	вместо	„политически	философ“.	

Ханна	Аренд	не	е	само	наблюдател	на	събитията	в	навечерието	на	
Втората	световна	война,	а	участник	в	тях;	събития,	които	изживява	не	
само	като	еврейка,	но	не	по-малко	дълбоко	и	като	изследовател,	философ	
и	които	я	отвращават.	Когато	Карл	Ясперс,отдавна	вече	неин	универси-
тетски	колега	и	приятел,	обезпокоен	за	съдбата	Ј,	в	писмо	се	опитва	да	
я	убеди	да	се	определи	като	германка,	тя	му	отговаря:	„За	мене	Германия	
е	матерният	ми	език,	философията	и	поезията“,	но	не	възприема	идеята	
му.	Следват	разпит	в	Гестапо,	 емиграция	във	Франция,	 задържане	на	
стадион	край	Париж	като	вражески	германски	емигрант,	а	след	това	—	в	
концентрационния	лагер	Гюрс	със	заплаха	за	депортиране.	Познатият	
ни	Теодор	Данекер	вече	е	във	Франция.	Приятели	Ј	помагат	да	избяга,	
снабдяват	я	с	паспорт	и	Аренд	напуска	Франция.

През	1961	година	бях	все	още	един	от	по-младите	членове	на	Съюза	
на	 българските	писатели.	 За	 членство	 в	 организацията	ме	представи	
не	друг,	а	приказният	сладкодумец	Ангел	Каралийчев.	За	мене	той	беше	
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човекът	със	спуснатото	над	челото	му	враново	перо,	който	гледаше	от	
портрета	в	 коридора	на	Шеста	прогимназия	 „Константин	Величков“,	
където	учех.	Редом	от	стената	ни	гледаха	Иван	Вазов,	Тодор	Влайков,	
Елин	Пелин,	Йордан	Йовков,	Елисавета	Багряна,	Дора	Габе...	Тичахме	по	
коридора,	блъскахме	се,	без	да	ги	забелязваме.	Случваше	се	за	палуване	в	
час	някой	да	бъде	наказан	да	стои	извън	класната	стая.	В	такива	мину-
ти	в	коридора	беше	много	тихо.	Зад	затворените	врати	едва	се	чуваха	
гласовете	на	учителите,	а	писателите	мълчаливо	наблюдаваха.	И	аз	съм	
оставал,	самотен	и	изолиран.	Едва	сега,	повече	от	половин	век	по-късно,	
аз	чувам	как	те	са	ми	казвали:	„Дръж	се,	момче,	идват	тежки	времена!“.	

Никога	не	забравям,	че	именно	като	член	на	Съюза	на	писателите	
получих	възможност	да	присъствам	на	процеса	на	Айхман.	Дължа	този	
шанс	преди	всичко	на	Камен	Калчев,	с	когото	споделих	интереса	си	към	
събитието.	Издадоха	ми	служебен	паспорт	и	се	озовах	в	съда	по	време	на	
разпита	на	обвиняемия.	Процесът	отмина.	Поколенията	през	следващите	
пет	десетилетия	не	са	и	чували	за	него.	

Опитвам	се	да	се	върна	към	случилото	се.	Едновременно	със	спомените	
за	процеса	изплуват	и	други	—	за	събития	у	нас,	съвпадащи	по	време	с	дея-
нията	на	Айхман.	В	такива	моменти	винаги	се	сещам	за	знаменателното	
писмо	на	голяма	група	български	писатели	воглаве	с	Тодор	Влайков	и	Елин	
Пелин.	Датирано	е	„ноември	1940	година“.	Адресирано	е	до	министър-пред-
седателя	на	България	Богдан	Филов.	Това	е	времето,	когато	в	Народното	
събрание	предстои	разглеждането	и	приемането	на	Закона	за	защита	на	
нацията.	Ето	какво	се	казва	в	писмото:

Уважаеми господин Министре,
Подписаните български писатели счетохме за уместно да се отнесем 

към Вас със следната молба.
На 8 того се публикуваха изявления на министъра на вътрешните 

работи. От тях се вижда, че правителството е решило да внесе в Народ-
ното събрание законопроект за защита на нацията. От изявленията се 
разбира, че с този закон се отнемат гражданските права на едно мал-
цинство в страната.

Ние сме много зачудени, дори сме смутени, загдето се е наложило в 
България да се мисли за подобен закон, когато не се чувства нацията ни 
да е нападната или насилена от кого да е. 

Ние намираме, че такъв закон ще бъде много пакостен за нашия народ. 
Нашето законодателство не бива да отбележи един закон, който ще 

пороби една част български поданици и ще остави една черна страница 
в нашата най-нова история. 

Българското племе в своето историческо минало е било преследвано и 
унижавано. Нашите бащи живо помнеха страха на игото. Още личат у 
нас, както казва народният поет, „синила от бича, следи от теглото“... 
Нима и ние по подражание трябва да тръгнем по един опасен път и да 
отречем себе си като свободен и културен народ?

Ние не защитаваме едно или друго малцинство; нашата цел е по-скоро 
да защитим доброто име на нашия народ, създадено в културния свят, и да 
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предупредим ония, от които зависи това — да не допуснат изработването 
на подобен закон, да се накърни престижът на страната и завоюваните 
традиции на веротърпимост и човещина. 

В името на културата и за доброто име на България ние Ви молим да 
попречите да се създаде един закон, чиито печални последици ще помрачат 
нашето законодателство и ще оставят най-тежки спомени. 

Приемете нашите най-отлични почитания.

Т. Г. Влайков, Елин Пелин, Елисавета Багряна, Людмил Стоянов, 
Стилиян Чилингиров, Анна Каменова, Трифон Кунев, Николай Лилиев, 
Константин Константинов, Младен Исаев, Д. Б. Митов, Никола Ико-
номов, Никола Джеров, Владимир Русалиев, Илийчо Волен, Мирослав 
Минев, Никола Филипов, Христо Цанков-Дерижан, Минко Генов...

Авторите	на	това	писмо	не	са	удостоени	с	отговор,	но	всеки	може	
да	разбере	какъв	е	„отговорът“	от	стенографските	дневници	на	двайсет	
и	петото	обикновено	Народно	събрание.	Там	е	документирано	заседание-
то,	с	което	започва	обсъждането	на	Закона	за	защита	на	нацията	като	
предпоследна,	пета,	точка	от	дневния	ред.	Приключва	първата	точка	и	
председателстващият	я	подлага	на	гласуване:	

Председателствуващ Никола Захариев: Които г-да народни предста-
вители одобряват решението за разрешаване износа на 1000 тона бял боб, 
моля да вдигнат ръка. Мнозинство, Събранието приема.

Минаваме към точка втора от дневния ред.
Министър-председател Богдан Филов: Правя предложение като втора 

точка да бъде разгледан на първо четене законопроектът за защита на 
нацията, който фигурира като точка пета на днешния дневен ред.Пред-
седателствуващ Никола Захариев: Г-н министър-председателят предлага 
да се пререди дневният ред, като точка пета стане точка втора. Които 
г-да народни представители одобряват това предложение, моля да вди-
гнат ръка. Мнозинство, Събранието приема. Точка втора от дневния ред е:

Първо четене на законопроекта за защита на нацията.

Започват	 докладът	и	 обсъжданията.	 Важни,	 интересни	 и	много	
показателни.	Заслужава	да	се	прочетат	както	са	документирани	в	сте-
нографските	дневници.	Човек	може	да	се	натъжи,	може	и	горчиво	да	се	
усмихне,	може	и	да	се	посмее	дори.	И	да	се	поучи.	

Докато	работех	по	случая	Айхман,	се	стремях	да	открия	колкото	е	
възможно	повече	източници,	личности,	документи.	Знаех	изумителните	
действия	на	Пловдивския	митрополит	(бъдещия	патриарх)	Кирил.	Дълго	
време	не	се	решавах	да	направя	дори	опит	за	среща	с	него.	Все	пак	наме-
рих	кураж	и	подадох	писмена	молба	до	Софийската	митрополия.	Останах	
зарадван,	когато	получих	отговор,	че	Негово	светейшество	може	да	ме	
приеме.	Срещата	стана	в	Светия	синод.	В	кабинета	на	Патриарха	ме	въ-
веде	архимандрит	Горазд.	Всеки	може	да	си	представи	как	би	се	почувствал	
човек,	слушайки	разказа	на	Негово	светейшество.	Бях	чувал	за	деянията	
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му	в	Пловдив,	 за	трогателната	му	 среща	в	 училището	със	 събраните	
там	пловдивски	евреи,	подготвени	за	депортиране,	за	протестната	му	
телеграма	до	цар	Борис.	Благоволи	да	ми	разкаже	подробности.	В	по-ранни	
години	не	пропусках	възможността	да	се	поклоня	на	гроба	му	в	Бачковския	
манастир,	редом	до	гроба	на	големия	български	духовник	екзарх	Стефан.

Първото	издание	на	романа,	който	пишех	по	това	време,	„Отречени	
от	закона“,	излезе	през	1961	година	и	тогава	имах	желанието	да	поднеса	
като	знак	на	благодарност	и	уважение	по	един	екземпляр	на	всекиго	от	
подписалите	писмото	до	Богдан	Филов.	Възпрях	се,	с	повечето	от	тях	не	
се	познавах,	пък	и	си	мислех	да	не	се	получи	нещо	натрапчиво.	

Помня,	че	все	пак	изпратих	екземпляр	на	Анна	Каменова.	Не	след	много	
получих	писмо	от	съпруга	Ј	професор	Петко	Стайнов,	тогава	министър	
на	външните	работи.	В	документалната	линия	на	романа	има	цитирани	
по	стенографските	записи	негови	изказвания.	Като	народен	представител	
той	няколко	пъти	взема	думата.	Убедително	и	насмешливо	говори	срещу	
законопроекта	за	защита	на	нацията	и	за	да	напомни	външния	натиск	
за	приемането	му,	казва:	Чистата раса, господа, това е една мистика, 
това е една мистификация. Кой би могъл тук, па и между нас, като държи 
сметка за историята на тези земи, да се удари в гърдите и да каже: Аз 
съм от чиста раса? Това е тайната на вековете, тайната на Ева. И не 
бих искал от нас някой да играе ролята на един излъган и смешен Адам. 	

Някъде	през	60-те	години	на	миналия	век	видях	големия	писател	Кон-
стантин	Константинов	в	една	книжарница	на	площад	„Славейков“.	Бях	
чул,	че	той	има	пръст	около	изготвянето	на	писмото	на	писателите.	
Представих	му	се	и	си	позволих	да	му	изкажа	признателност	за	подписа	под	
този	документ.	Той	се	усмихна	и	каза:	„Че	какво	толкова	сме	направили“...	

Години	по-късно	 в	трапезарията	на	творческия	писателски	дом	в	
Хисаря	празнувахме	 24	май.	Имаше	празничен	 обяд,	 вино	 от	близкото	
Карловско	село	Михалци	и	музика	от	радиограмофона	—	доста	обемист.	
Писателят	Йордан	Вълчев,	който	не	само	не	криеше,	че	е	монархист,	но	
донякъде	и	парадираше	с	това	(беше	минал	през	концлагера	„Куциян“),	от	
време	на	време	сменяше	плочите	на	грамофона.

След	обяда	дойде	време	за	танците.	Поканих	Елисавета	Бягряна.	Тя	
и	Дора	Габе	обичаха	този	дом	и	често	идваха	тук.	Танцувахме	някакъв	
блус.	Попитах	я	дали	може	да	си	спомни	нещо	около	същото	това	писмо.	
Как	е	разбрала	за	подписката.	Позамисли	се	и	каза:	„Ами	Коста...	Коста...“.	
Усетих,	че	се	уморява,	и	я	придружих	до	нейната	маса.

Преди	време	разказах,	не	помня	повода,	тази	случка	на	поета	Найден	
Вълчев.	С	него	понякога	се	срещаме	на	по	чашка.	Той	деликатно	ме	поправи:

—	Костя,	Костя...
Найден	работи	доста	време	с	Багряна	в	редакцията	на	списание	„Сеп-

тември“.	Той	по-добре	знаеше	как	тя	е	произнасяла	името	на	Константин	
Константинов.

Ето	как	помня	някои	събития,	които	протичаха	у	нас	редом	с	възхода	
на	Айхман	в	Третия	райх	и	неговия	край	след	процеса.	Така	и	завършвам	
моите	бележки,	озаглавени	„Процесът	Айхман	—	половин	век	по-късно“.
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Нова българска поезия

Васил Златарев

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЗИÌА Е...

Върâя пî òèõè óëè÷êè, çàáрàâеíè
âъâ âреìеòî íà ìîя пърâè сíяã.
Пèщяò пî áóëеâàрäèòе áеçсрàìíî
êîëèòе íà çàäръсòеíèя ìрàê.

И àç се âръщàì â áяëîòî сè ìèíàëî.
Пîä ìеíе сêърöà çàсêрежеí сíеãъò.
Сòóäъò пîщèпâà áóçèòе ìè... Зèìà е.
Нàîêîëî е áяë, íеëîâêî áяë ãрàäъò.

О, êàê ìе òîпëè òàçè сíежíà çèìà,
ìàêàр äà êрèе ìъíè÷êî òъãà...
Тъãà ëè, рàäîсò ëè íеîспîрèìà —
äîáре, ÷е â ìеí е îще ÷èсò сíеãà.

... И òèõî пëà÷е áяëîòî ìè ìèíàëî.
А ëеê âеòреö сóшè съëçèòе. Зèìà е.

ЗАДУШНИЦА

Сêъпè ìîè, âсè÷êè îòëеòяõòе...
íяêъäе äàëе÷е, â íеîáяòíîòî.
Не îсòàíà жèâ ìîряê íà âàõòàòà.
Преâърíàõòе се â áяëî пòè÷е яòî,
èçãóáèëî се íеéäе â íеáесàòà...
Нàìерèõòе ëè íяêàêâà пëàíеòà,
â êîяòî òîпëî сëъíöе äà âè сâеòè?
Нàшеòî рàçêîшíî áяëî ëяòî
èçãóáè сìèсъë... è òàêà íàòàòъê.
Нà прèпеê пî çеìèòе íè 
èçпъëçяõà çìèèòе è...
òъëпè,
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îáрóëеíè îò âеòрîâеòе.
И òóê-òàìе èçãóáеíè пîеòè.
Неíàсèòíè ÷óäîâèщà
със îãрîìíè òóëîâèщà
çàâещàõà íè íяêàêâè õàêерè.
Деáеëè ëàìàрèíеíè õëеáàрêè
пèщяò êàòî îщèпàíè ãîспîжèöè
пî пъòèщà îò õàîс íеâъçìîжеí...
Б î ж е!
Ще íè спàсèш ëè? Ìîжеш ëè?

ОЩЕ ОТ ДЕНЯ...

Всъщíîсò âе÷е сâършè âе÷ерòà.
И îòíîâî êàòî êàрàêîíäжóë
àç сè òърся сяíêàòà â íîщòà...
Гîë съì пàê преä òеáе, Бîже.

Иìàì îсòàреëè ãреõîâе...
И сеãà àìóр÷е îò íеáеòî
ìе çàìеря с áесíè âеòрîâе —
çàòîâà è песеíòà е реòрî.

Върíàë се â сòàрèííèя сè äîì,
рàçòреâîжеí, íяêàê íепîíяòеí —
àç се íàсòàíяâàì áеç пàрäîí
â íеãîâèòе áàщèíè îáяòèя.

И çàщî ëè âсè÷êî се пîâòàря?
Оãъíяò â îãíèщеòî äîãàря...

23.2.17 г.

И ЗАÌИРИСА НА ТРЕВА

Тèõ прîëеòеí âеòреö èãрàе
с òреâè÷êèòе êрàé ìеíе.
И àç съì òóêà, òî се çíàе —
èçпъëíеí с âäъõíîâеíèе.
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Тóê, íеäîäяëàíàòà ìàсà
е ìîеòî пèсàëèще.
Прèпяâà õîръò ìíîãîãëàсеí
среä öъфíàëîòî õàëèще.

А ìеí õîрìîíъò ìе õàëîсàë
è âсè÷êî ìе âъëíóâà.
Сеãà пî÷òè êàòî Хрèсòîс съì
è Гîспîä Бîã съíóâàì.
... Сеäя сè êрîòêî âърõó пъí.
И êàòî пъí сòър÷à íàâъí.

24.2.17 г.
14.30 ч.

Хрèсòî 
Бàрàêîâсêè 
• Дèàëîã 
(äърâîреçáà)
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Светла Дамяновска

СТИХОТВОРЕНИЯ

Цикъл „Раззеленяване в Мездра“

•
Аëея äî õîрèçîíòà.
В êрàя £ —
äъжäîâíà äъãà â çеëеíî.

•
Врàáеöъò èçóìеíî íàáëþäàâà
êàê äърâîòî се пîêрèâà
със çеëеíà перóшèíà.

•
Прîëеòòà е пîсòëàëà
çеëеíà пъòеêà
преä прîõîжäàщîòî äеòе.

•
Аëеяòà с êесòеíèòе —
çеëеí òóíеë, преç êîéòî преìèíàâà
âëàêà íà жèâîòà.

•
Деòсêè êîëè÷êè â àëеяòà —
шàреíà âëàêîâà êîìпîçèöèя
пîòеãëèëà êъì áъäещеòî.

•
Зеëеíè сà î÷èòе íà ìîì÷еòî.
Зà ìîìè÷еòî, çàãëеäàíî â òяõ
сâеòъò е прîëеòеí.

•
Кîсяò òреâàòà â пàрêà —
пîäсòрèãâàò
íепîêîрíèя пер÷еì íà õъëìà.
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•
Зеëеí àрîìàò —
íà îêîсеíà òреâà
è àпрèëсêè äъжä.

•
Зеëеíèяò áръшëяí рàçëè÷àâà сеçîíèòе
пî òîâà —
сíяã ëè âàëè èëè ÷ерешîâ öâяò.

•
Кîпрèâà äî îãрàäàòà —
çеëеí îãъí
çà íепреäпàçëèâèòе пръсòè.

•
Зеëеíè âеíöè
íà ãëàâèòе íà ìèíóâà÷èòе —
Връáíèöà.

•
Кóêóряê —
çеëеíè êàìáàíè
áèяò çà Веëèêäеí.

•
Среä çеëеíèíàòà íà ãрàäèíàòà —
ëèëàâè
ëþëяêîâè öâеòîâе.
Зà рàâíîâесèе.

•
Бреçîâè êëîíêè.
Вяòъръò пëеòе
çеëеíà пëèòêà.

•
Прîëеòíà ãрàäèíà —
ëàëеòàòà се сìеяò,
à ëîçèòе пëà÷àò.

•
Дâà сòръêà ëàéêà, îпëеòеíè с пàяжèíà.
Трèóìфàëíà àрêà çà ìрàâêèòе,
âръщàщè се îò пîõîä.
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За първи път в „Пламък“

Росен Кукушев

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЯСÚК И ВÚЖЕ

ìàрèя е îò пясъê è âъже
âъже çà òяëîòî è пясъê çà äóõà
áрîäèрà äíèòе сè íà пèшещà ìàшèíà
è âсеêè áîä è реä е áрîä
îòâъä dasein-à íà íещàòà

ìàрèя е îò áрèìêè è пîäпëàòà
преäè ãîäèíè сêрèõ äъõà £
â шепàòà íà ìàëêèòе çíà÷еíèя
è àрòефàêòè
äíес îòêрèâàì я
среä ÷óжäè сìеõîâе
пî-÷óжäè îò сâеòà
преäè ãреõà è сàìîòàòà

ìàрèя е îò äъжä
îò âяòър è ìъже
ìъже çà òяëîòî £
âяòър çà êрèëàòà

ÌЕТАХИÌИЯ

с ìеêè сòъпêè
â ëþáîâíî рàâíîäеíсòâèе
íî áеç äà îòáрîяâà îò âêóсà
íà òóрсêîòî êàфе
òя ìè прîшепíà âеäíъж:
âреìеòî íе е êîíсòàíòà
âреìеòî е ìеòàõèìèя...
óсещàíеòî âèíàãè
ще íàòежè
à ìèсъëòà
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ще èçáъëáóêà
пîä óòàéêàòà
íà òâîеòî î÷àêâàíе
сëеä òîâà äъëãî ще òърсèш
ще пèеш âèíî
èçâъí перèферèяòà íà âсеëеíàòà
è â öеíòърà íà сòàяòà
äî îòáрîяâàíе:
среä çíà÷еíèя íà òàéíà
è çàêъсíяëà àçáóêà

Хрèсòî Бàрàêîâсêè • Пàíà (äърâîреçáà)
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Маргарит Николов, режисьор и поет

СТИХОВЕ

От дете мечтая за деня, в който никой не умира...

  На Дима и Рали
   посвещавам

ÌИР 

С êëîíêà îò çâеçäè â êîсèòе
еäíî äеòе îò õъëìà сëèçà.
И â ìрàêà òèõî
âсè÷êè âèжäàò êîëêî сà êрàсèâè,
êîãàòî òî êрàé òяõ ìèíàâà...
 
  
КЛОНКА

Зàáрàâеíà â ÷àшàòà рàçöъфíà
è сòàяòà îêъпà â сâеòëèíà
îò öâеò÷еòà áеëè.
О, êàê óõàе ìрàêъò 
íà прîëеò è òъãà...
 
 
ЛЯТО НА ОГРОÌНИТЕ ЗВЕЗДИ

Нà ръáà íà ëяòîòî
çâеçäèòе пàäàò,
пàäàò.
Деöàòà ãè съáèрàò òàì
â äèíеíè феíер÷еòà...
В сàìîòî íà÷àëî íà äъжäà.
 
В äëàíòà ìè 
êàпêà âîäà — âсе еäíî
Всеìèръò.
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В НОЩ ОТРУПАНА СÚС ЗВЕЗДИ 
    На Сайгьо-хоси и Мацио Башо

Не çíà÷àò íèщî ãîäèíèòе — 
íè ÷еòèрèсòîòèí, íèòî îсеìсòîòèí.
Сяêàш пàяжèíêè, 
прîáëясâàò сòèõîâе çàáрàâеíè
è òе íè сâърçâàò...
 
 
Кàòî äеòе сëеä íежíà сâеòëèíà...
 
Оò еäíàòà ìè сòрàíà е Сàéãьî1

à îò äрóãàòà е Бàшî2.
Сòрàíсòâàщ îáëàê
è òрепòящà пàëìà
сà У÷èòеëèòе ìè пî òàíêà è пî õîêêó.
 

ЗАЛЕЗ

Оò íеáесàòà ÷ерâеíè
със сèëà пîìèòàщà
âîäîпàäъò áóеí пàäà íàäîëó
êàòî ãъëъá, òъé áяë.
Кàê äà пîëèòíе пàê íàãîре â çàëеçà пëàìíàë... 
 

•
Оò шóìîëеíеòî íà íежíèòе ëèсòà,
ìàêàр ÷е òе сà îще пъпêè,
рàçöъфâà 
пърâàòà çâеçäà — 
íà êëîíêàòà âе÷ереí öâяò...
 

•
Сíежèíêàòà íàé-пîсëе пàäà
âърõó ìîяòà çеíèöà.
Сâеòëèíà...

1 Сайгьо-хоси (1118—1190) — странстващ дзен-монах, велик поет на Япония, майстор 
на танка — Бел.авт.

2 Мацуо Башо (1644—1694) — дзен-поет, обожествен в Япония, майстро на хокку — Бел. 
авт.
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ТÚГА ПО ПРИЯТЕЛЯ
                                 На Валери Петров
 
Беçìъëâеí е êîсъò â ãрàäèíàòà.
Нîòà... â òèшèíàòà íеáесíà.
Нî сèяе... сòèõъò íеäîâършеí â ìеêàòà есеí сèяе...
Иç íея íяêъäе òîé е — 
сâеòëèíà â сâеòëèíàòà, òъé çеìíà, сяêàш е ...

 Преîáрàжеíèе...
29 август 2014 г. ,
София

•
   На Захари Савов 

Сàìîòà â ìîяòà ãрàäèíà...
Чè÷îпеé 
è îáëàê áяë íе ìе îсòàâяò сàì...
 

•
     На Веселин Ханчев

В áяë пîëъõ 
öâеò÷еòàòà сè òръãâàò èç Пъòя ìëе÷еí,
èçпрàщà ãè сàìà Лóíàòà áëеäà... 
 •    На Светлин Русев

Иçãàряì áеëежêèòе 
îò жèâîòà ìîé.
Нî çàщî òрепòè íàä пëàìъêà
ръêàòà с äеòсêàòà рèсóíêà.
Не сìее äà я õâърëè â îãъíя...

В ПРАЗНАТА КÚЩА
 
Оò òàâàíà пî среáрèсòà íèшêà
ìàëêî пàя÷е êъì ìеí се спóсêà.
Оò Бîãà прàòеíèê.
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•
Преîáрàçеí, 
çàâръщàì се â çеìяòà рîäíà
сяêàш â íеáесà.

•
Гîäèíà îще 
êóêóâèöàòà ìè пîäàрè.
Зà ìеí áеçêрàéíà ще е òàçè прîëеò.
 

•
Дî èãрà÷êàòà îò äеòсòâîòî, â сóìрàêà,
съâсеì сëó÷àéíî е äîâеяí 
áяë èçсъõíàë âèшíеâ öâяò.
 

•
Няêъäе çàä îáëàê áяë,
ëþáèìîòî ìè êó÷е Бèìáî
ìе î÷àêâà òърпеëèâî...

•
Кàìáàíеí çâъí
â прèâе÷ерà.
Прîщàâà íè...

•
Оò съí съáóжäàì се àç сòрàíеí.
Дà áъäе ÷èсò äеíяò,
îò äеòе ìе÷òàя çà äеíя, â êîéòî íèêîé íе óìèрà...

•
Зàсêрежеíî е сòъêëîòî
è ìîяò äъõ çàìръçíàë òàì,
îò сëъíöеòî преâръщà се âъâ êàп÷èöà рîсà...
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•
Кàêâî ÷óäî.
Ìèíçóõàрèòе ãîряò.
Пî õъëìîâеòе пëàìъêъò âèòàе...

СРЕД БЕЗÌÚЛВНА СВЕТЛИНА
 
Сëъí÷еâ ëъ÷ îáèêàëя õîëà íè â прàçíàòà êъщà,
еäèíсòâеí ãîсò — 
жèâ...
 

ПОРИВ
 
Рàçòâàря êîêè÷еòî êàìáàíêà.
Зâъíъò £ áяë се íîсè.
Тàéíсòâî èç прîсòîрà.
 

В НОЩТА НА СВЕТИ ЙОАН 
 
Въçäóõъò е îò сâеòóëêè.
Тàрàëеж÷еòî се спèрà пî пъòе÷êàòà íàä ìеí.
И прèяòеëсêè ìе ãëеäà.
Въëшеáíà е íîщòà.
Кàòî âеòреö ìèръò íè ãàëè.

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
 
Чàшêàòà çà ÷àé, пˆрàòà íàä íея.
В ãрàäèíàòà рàçöъфíàëà
çà ìèã ìе íяìà сàìî.
Оòíîâî се рàçõîжäàì пî ìîсòà
îò пеòсòèшèя.

•
Зâеçäíî íеáе.
И õъëìъò îòсрещà е çâеçäеí.
Тîëêîâà ìíîãî сâеòóëêè...
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САÌОТА 
 
Прîсâеòâà â есеííèя ÷àс
сàìîòàòà.
Нежíà пàяжèíêà.
  

•
   На полк. Купен Купенов — 

Нèìà áóêеòъò îò ìеòëè÷èíè, 
êîèòî òè òàêà îáè÷àше,
е пîсëеäíî „сáîãîì“
îò сìъë÷àíèòе пîëеòà
è òъãàòà èì íеáесíà...

•
Не сâършâàò ìîèòе рèсóíêè;
Еäíà-еäèíсòâеíà êàрòèíà âèжäàì — 
сëеä сìърòòà — пîä öâеòîâеòе пàê рèсóâàì...

Хрèсòî Бàрàêîâсêè • Бëèçíàöè (äърâîреçáà)
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Нова българска проза

Златимир Коларов

ЧЕРНО-БЯЛА СНИМКА  
ОТ СТАР АЛБУМ 
Новела

Гърдите	му	се	свиха,	сепна	се	и	се	събуди.	Огледа	се	—	пред	очите	му	
се	стелеше	гъст,	непрогледен	мрак.	Не	знаеше	кой	е,	къде	е,	на	едно	място	
ли	стои	или	върви.	И,	ако	върви,	откъде	идва	и	накъде	отива...	

Разтри	очи,	съзнанието	му	бавно	се	проясни.	И	си	спомни,	че	е	Вен-
цислав	Василев,	Венци	—	за	познати	и	приятели,	че	е	на	петдесет	и	пет	
години,	от	София,	че	е	в	дома	си	на	десетия	етаж	на	стар,	масивен	блок,	
че...	—	мисълта	му	изтъня	и	се	изгуби.	Пак...	—	въздъхна	и	напълно	се	разбу-
ди.	Разтри	чело.	Пред	очите	му	се	стелеше	същият	непрогледен	мрак	и	не	
можа	да	си	спомни	какво	се	случи,	плуваше	или	вървеше.	И	дали	потъна...

„Защо	живя,	глупако?“	—	прошепна	той	и	стана.	Опипом	намери	ключа	
върху	стената	и	го	натисна.	Светлината	плисна	от	тавана	и	го	заслепи.	

Свари	кафе	в	кухнята	и	се	върна	в	хола.	Знаеше,	че	няма	да	заспи	до	
сутринта.	По-добре	да	пише	—	си	помисли	и	седна	зад	бюрото.	Включи	
компютъра,	намери	файла	и	се	зачете.

Зад	 него	 завивките	 върху	 дивана	 бързо	 изстиваха.	 Светлината	
хвърляше	студени	бликове	върху	стъклата.	Някъде	долу,	много	отдалече	
изсвистяха	 гумите	на	 самотна	кола	по	асфалта,	 заглъхнаха	и	 отново	
стана	тихо...

...Вървеше	през	потънало	в	мрак	поле.	Тревите	се	полюляваха	от	вя-
търа,	жилавите	им	тела	се	оплитаха	в	краката	му	и	го	дърпаха	надолу.	
Тежки	облаци	 затуляха	небето,	 вятърът	свистеше	над	полето.	Като	
звезда	над	хоризонта	премигваше	слаба	светлинка.	Вървеше	към	нея,	при-
веден	срещу	вятъра,	без	дъх	в	гърдите,	уморен	от	жилестата	хватка	на	
стеблата.	Светлинката	наедря	и	очерта	силуета	на	притихнала	къща	
в	мрака.	Изтри	праха	от	прозореца	с	длан,	надникна	и	в	сумрака	различи	
кандило	под	иконата	на	Христос	и	Божията	майка	на	стената.	До	кан-
дилото	тъмнееше	портрет,	обрамчен	с	черен	креп.	Натисна	бравата,	
пресече	антрето	и	влезе	в	стаята.	Пламъкът	на	кандилото	се	люшна	от	
вятъра,	нахлул	след	него	и	лицата	от	портрета	оживяха.	Бяха	на	старец	
и	старица.	Той	въздъхна	и	се	огледа.	Мебелировката	бе	оскъдна	—	кръгла	
маса	с	дантелена	покривка,	четири	стола	встрани,	в	ъгъла	—	пиано,	в	дру-
гия	—	бюфет,	в	третия	—	долап.	Пристъпи	към	долапа	—	усещаше,	че	той	
крие	нещото,	заради	което	тръгна	през	полето.	Наведе	се	и	го	отвори.	На	
пода	се	изсипа	куп	стари	книги.	Разлисти	няколко	от	тях,	но	не	намери	



  Златимир Коларов  117

това,	заради	което	отиде	през	нощта	до	къщата	и	ги	захвърли	настрани.	
Разбута	останалите	и	попадна	на	дебел	албум	с	кожени	корици.	Разгърна	
го,	на	пода	се	разпиляха	стари	черно-бели	снимки.	По-скоро	почувства,	
отколкото	си	го	помисли,	че	и	те	не	бяха	нещото,	което	търсеше	в	мрака.	
Разрови	ги,	напипа	широка	снимка,	пукната	през	средата,	залепена	върху	
дебел	картон	и	я	вдигна	срещу	кандилото	да	я	разгледа.	В	следващия	миг	
земята	потрепери,	трусът	се	усили	и	земята	заподскача.	Той	се	облегна	на	
стената,	подът	се	нагъна,	той	залитна	и	се	свлече.	От	тавана	се	отрони	
парче	мазилка,	хоросан	покри	мебелите	с	бяла	пелена.	Той	закри	главата	
си	с	ръце	и	запълзя	към	вратата,	без	да	изпуска	снимката.	Стената	се	
наклони,	после	се	срути,	таванът	увисна	на	една	страна.	Портретът	на	
старците	се	свлече	от	стената	и	се	разби	в	пода.	Крепът	полетя	във	въз-
духа	и	меко	кацна	на	земята	като	врана.	След	портрета	падна	и	иконата	
на	Христос	и	Божията	майка.	Тухли	и	стъклени	парчета	покриха	пода.	Той	
се	запровира	между	тях.	После	се	срутиха	другите	стени,	таванът	падна,	
тухлите	и	стъклените	късчета	се	покриха	с	парчета	керемиди.	Трусът	
затихна	и	стана	тихо.	Кандилото	проблясваше	в	мрака	някъде	встрани.

Бавно	се	надигна.	Бе	сам	сред	руините	със	снимката	в	ръка.	Бе	сум-
рачно,	тихо.

В	следващия	миг	подът	с	купищата	тухли	и	керемиди	се	отдели	от	
основите	на	къщата	като	от	кей	и	се	понесе	като	сал	по	повърхността	на	
безбрежно	езеро,	посребрено	от	изгрялата	луна.	Отблясъците	на	звездите	
просветваха	по	почернялата	вода	като	искри,	кандилото	искреше	сред	
руините	като	тях.	Салът	се	носеше,	в	началото	бавно,	постепенно	все	
по-бързо	по	черната	вода	към	далечен	водопад.	Не	го	виждаше,	не	го	и	чува-
ше,	но	усещаше,	че	водопадът	е	някъде	там,	напред	в	мрака	и	неумолимо	
приближава.	Не	смееше	да	скочи	и	да	заплува	към	брега	—	водата	щеше	да	
го	отнесе.	В	началото	тихо,	постепенно	все	по-силно,	в	последния	момент	
като	нескончаеми	бомбени	експлозии	чу	боботенето	на	разбушувалите	се	
води.	Миг	преди	салът	да	се	надвеси	над	ръба	на	водопада,	гърдите	му	се	
свиха,	сепна	се	и	се	събуди...	

...Сънуваше	този	сън	от	деня,	в	който	разгърна	кожения	стар	албум.	
Или	от	деня,	в	който	се	завърна	от	морето?	—	се	запита	той	и	разтри	
челото	си	с	длан,	за	да	си	спомни.	Всъщност,	след	както	започна	да	пише,	
започна	и	да	сънува	—	по	няколко	пъти	през	нощта	—	си	помисли	той.	Съ-
нищата	бяха	черно-бели	като	старите	снимки	от	албума.	Но	преди	това	
—	продължи	да	шепти	той	пред	искрящия	компютърен	екран,	заслушан	в	
приглушения	далечен	среднощен	тътен	на	града:

Неусетно	той	—	Венцислав	Василев,	носител	на	няколко	литератур-
ни	награди	и	главен	редактор	на	реномирано	литературно	издателство	
престана	 да	 забелязва	 хората.	Първо	престана	 да	 забелязва	младите	
белетристи	и	неоформени	поети,	които	идваха	в	редакцията,	стиснали	
тънките	си	ръкописи,	после	всички	други.	Виждаше	сградите,	дърветата,	
автобусите	и	трамваите,	но	не	и	хората.	Съзираше	неясни,	безплътни	
сенки,	забързани	нанякъде,	все	едно,	че	ги	гледаше	през	окуляра	на	огромен	
черно-бял	калейдоскоп.	Той	не	съзнаваше,	че	не	ги	вижда,	не	му	липсваха	
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лицата,	вълненията,	израза	в	очите	им.	Те	не	предполагаха,	че	той	не	ги	
вижда,	докато	разговаряше	с	тях,	кръстосал	крак	върху	крак,	вдъхващ	
дима	от	скъпата	си	цигара,	забулен	в	недосегаемост	и	дим.

Въпреки	разтрогнатия	брак	и	отчуждените	дъщеря	и	син	той	счита-
ше,	че	е	щастлив,	преуспяващ	и	честит	човек.	Вечер	се	прибираше	в	дома	
си.	Слушаше	класическа	музика	и	джаз,	доволен	от	живота,	който	водеше,	
удовлетворен	от	това,	което	бе	постигнал.	В	дните,	в	които	не	се	опива-
ше	от	самотата,	върволица	от	жени	минаваха	през	дома	му,	преспиваха	и	
призори	си	тръгваха	потиснати	от	усещането,	че	страстта	им	се	е	изляла	
върху	метал.	Той	извикваше	такси	по	телефона,	изпращаше	ги	до	врата-
та,	целуваше	ги	в	движение,	връщаше	се	в	притихналия	дом	и	забравяше	
страстните	им	въздишки	и	нежни	думи.	Приятели	не	канеше	—	мъжете	
му	бяха	безинтересни,	със	съседите	си	—	наследници	на	бивши	аристокра-
ти	—	не	дружеше,	срещи	с	колегите	избягваше	—	бяха	му	скучни	и	безлични.	
Понякога	пишеше,	в	последните	години	все	по-рядко,	но	не	се	притесняваше.	
Знаеше,	че	когато	пожелае,	ще	сътвори	шедьовър,	ще	се	изкачи	отново	на	
върха	с	лекота	и	ще	се	увенчае	с	поредната	награда,	нещо,	за	което	другите	
писатели	се	обричаха	на	самота	и	аскетизъм	и	с	копнежите	си	за	успех	
измъчваха	не	само	себе	си,	но	и	близките	си.	Въпрос	на	талант	—	мислеше	
си	със	задоволство	той,	докато	заспиваше,	опит	от	тишината	на	дома,	
наситен	със	спокойствие,	интелектуалност	и	аристократизъм.

Неспособността	да	различава	хората	Венцислав	осъзна,	когато	про-
чете	повестта	на	непознатия	младеж	и	изпита	необяснима	тревога,	
всъщност	малко	преди	това	—	докато	разговаряше	с	приятелката	му	в	
сумрака	на	бунгалото.	От	този	ден	отново	започна	да	вижда	хората,	но	
престана	да	 вижда	 сградите,	 дърветата,	 автобусите	и	трамваите	и	
тревогата	се	засили.	Скиташе	безцелно	из	града	и	се	взираше	в	очите	на	
непознатите	да	разбере	защо	така	се	получи,	какво	бе	пропуснал,	къде	бе	
сгрешил...	Фантазии,	комплекси,	брътвежи	на	глупак	—	мислeше	си	той	
по	повод	написаното	от	младежа,	но	гадното	тревожно	късче	вече	се	бе	
загнездило	в	мислите	и	потрепваше	в	душата	му	като	крило	на	пеперуда,	
прободена	с	игла	в	гърба.	Непознатите	отминаваха	и	той	продължаваше	да	
върви	по	улиците,	посърнал,	слаб,	изгубил	предишния	си	блясък.	Понякога	
се	прибираше	призори,	когато	улиците	се	изпълваха	с	шум	и	заглушаваха	
гласовете,	които	го	връхлитаха	—	защо	така	се	получи,	какво	пропусна,	
къде	сгреши...	Помисли	си,	че	това	бе	отмъщението	на	младежа	с	умо-
рените	очи	и	прокле	деня,	в	който	реши	да	замине	за	морето.	Така,	след	
това	последно	неосъществено	лято,	стана	мизантроп.	Мразеше	всички	
и	най-вече	себе	си	—	заради	заблудите,	заради	самонадеяността,	заради	
глупостта	си	—	логичен	резултат	от	пропуските	и	загубите,	неосъзнати	
навреме,	предопределили	живота	после,	от	незапомнените	любовни	похож-
дения,	от	разтрогнатия	брак,	от	отчжудените	дъщеря	и	син,	от	руините	
на	 сгромолясалия	 се	живот,	 от	изминалите	безвъзвратно	петдесет	и	
пет	години,	от	емоционалния	и	духовен	разврат	и	срив	на	презадоволения	
човек	—	мислеше	си	Венцислав,	докато	се	прибираше	призори	вкъщи.	При-
ятел-психотерапевт	му	каза,	че	това	са	нормалните	вълнения	на	мъжа	
на	средна	възраст,	когато	тялото	все	още	има	сили,	но	душата	е	уморена	
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от	борби,	загуби	и	болки,	когато	е	минала	по-голямата	част	от	живота,	
перспективите	са	се	изяснили,	целите	са	постигнати,	желанията	са	се	
смирили	и	очакванията	са	намалели,	както	неумолимо	и	подмолно	нама-
лява	и	сексуалното	желание	и	мощ	—	факт,	който	съзнанието	отхвърля,	
а	подсъзнанието	усеща	безпогрешно	и	подготвя	терена	за	пълното	мъл-
чание,	рожба	на	физическото	безсилие	и	преситеността	и	най-вече	—	на	
отминалото	време...	—	продължаваше	да	бърбори	психотерапевтът,	но	
Венцислав	не	го	слушаше.	Каза	да	върви	на	майната	си,	психотерапевтът	
се	усмихна	и	допълни,	че	реакцията	му	подкрепя	тезата...	—	замисли	се	и	
допълни:	—	...в	случая	диагнозата	„мъж	на	средна	възраст“	—	и	се	разделиха	
—	Венцислав,	вбесен	от	брътвежа	му,	психотерапевтът	—	развеселен	от	
нежеланието	му	да	повярва.

Тфу!	—	промърмори	той,	изгаси	компютъра	и	излезе,	за	да	закуси	в	
сладкарницата	срещу	блока.

...Черен,	бездънен	мрак	без	нито	една	светлинка	го	обгръщаше	като	
пелена.	Едно,	две,	три...	—	отекваше	като	метроном	удар	на	метал	в	ме-
тал	—	четири,	пет,	шест...	—	кънтеше	все	по-силно	—	седем,	осем,	девет...	
—	като	бомбена	експлозия	изтрещя	металът	и	го	събуди.	Стана,	направи	
си	кафе	в	кухнята,	включи	компютъра	и	се	размисли:

Почистваше	библиотеката	от	трупани	с	години	списания	и	вестни-
ци,	попадна	на	посивял	стар	албум	и	го	разгърна.	Една	черно-бяла	снимка	
падна	на	земята.	Вдигна	я	—	трима	младежи	—	две	момчета	и	едно	момиче	
се	изкачваха	по	заснежен	планински	път	към	върха	на	планината.	И	три-
мата	бяха	снимани	в	гръб,	понесли	ските	и	щеките	на	рамо.	Встрани	от	
тях	тъмнееше	сянката	на	фотографа.	

Избърса	праха	от	снимката	и	се	вгледа.	Двете	момчета	бяха	високи,	с	
широки	спортни	рамене.	Между	тях	бе	момичето	—	тънка,	крехка.	Косите	
Ј,	посипани	със	скреж,	се	разпиляваха	под	шапката	на	искрящи	вълни	по	
раменете.	Сянката	на	фотографа	чернееше	върху	преспите	край	пътя.	

Отгърна	страницата	и	попадна	на	друга	снимка	на	тримата	младе-
жи,	закрепена	с	хартиени	ъглодържатели	върху	картона	—	седнали	край	
печката	в	хижата,	тримата	си	наливат	чай	от	очукан	чайник.	В	ъгъла	
зад	тях	тъмнеят	трите	комплекта	ски	и	щеки.	Скрежът	се	е	стопил	от	
косите	на	момичето.	Капките	искрят	в	обектива	като	звезди.	На	след-
ващата	снимка	тримата	са	вдигнали	канчетата	с	чая,	като	за	поздрав	
към	фотографа,	чиято	сянка	тъмнее	в	долния	десен	ъгъл	на	снимката.

Един	след	друг,	приведени	към	пистата,	с	шапки,	очила	и	ръкавици	
тримата	карат	ски.	Момичето	е	по	средата	с	развени	коси	под	плетена-
та	шапка.	Встрани	искрят	буци	лед	и	преспи	сняг,	избутани	от	пистата	
от	снегорина.	

С	изкривени	от	страх	лица	момичето	и	едният	младеж	са	се	надве-
сили	над	другото	момче,	паднало	по	гръб	сред	купищата	лед	до	пистата.	
Очилата	му	са	отхвръкнали	встрани,	очите	му	са	се	изцъклили.	Дебела	
струя	кръв	е	потекла	от	главата	му	по	снега.
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Следваха	снимки,	снимани	безстрастно,	хладнокръвно,	дори	цинично	
—	разраненото	лице	и	изцъкленият	поглед	на	младежа,	изкривената	уста	
с	няколко	избити	зъба,	неестествено	извитата	встрани	ръка,	счупения	
крак,	широката	кървава	следа	между	ледените	буци,	уплашеният	поглед	на	
правия	младеж,	сълзите	в	очите	на	момичето,	замръзнали	по	побледнели-
те	Ј	бузи.	Най-силно	впечатление	правеха	очите	на	младежа	—	изцъклени,	
застинали,	неусещащи	болката,	с	неизказана	мисъл	и	стаен	въпрос:	„Не	е	
възможно...	Какво	се	случи?“	Следваха	катафалка	и	ковчег,	разплакан	мъж,	
разплакана	жена,	изровен	гроб,	скулести	гробари	чакат	встрани,	дебели	
въжета	 спускат	ковчега	 в	 гроба,	 прави	 лопати	 хвърлят	пръст	върху	
ковчега,	рехава	могила	с	дървен	кръст,	женска	ръка	поставя	китка	върху	
гроба,	момичето	и	младежът	в	черни	дрехи,	притиснати	един	в	друг,	гле-
дат	гроба.	В	ъгъла	на	снимките	тъмнееше	сянката	на	фотографа,	като	
подпис	на	художник	под	художествен	шедьовър	—	си	помисли	той.

Стана	и	тръгна	напред-назад	из	хола.
Кои	са	тримата	младежи?	—	се	 запита.	—	Ще	ги	нарече	А.,	Б.	и	В.,	

съответно	Ангел,	Борис	и	Валя	и	фотографът	Г.	ще	е	без	име,	че	лицето	
му	не	се	вижда.	За	да	ги	опише,	трябва	да	знае	какви	са	—	студенти,	ра-
ботници,	авантюристи,	скучаещи	безработни	или	безделници,	любители	
на	силни	преживявания?	Няма	значение	какви	са,	ще	са	такива,	каквито	
са	на	 снимките	—	 загадъчни,	 красиви,	 черно-бели!	 —	промърмори	той	и	
продължи	да	мисли:	—	И	защо	са	тръгнали	през	зимата	в	планината	—	да	
карат	ски,	да	се	забавляват	или	и	за	нещо	друго?	И	това	е	без	значение,	
важно	е	действието	—	промърмори	той.	—	Какви	са	отношенията	между	
тях?	—	и	си	отговори:	—	Житейска	и	творческа	загадка	—	да	се	разгадае.	
И	да	се	развие!	Защо	младежът	загива	—	от	неопитност	и	неумение	да	
кара	ски,	от	лош	терен,	лоши	ски	или	от	нещо	друго?	А	в	това	„другото“	
се	крие	чистата	белетристика	и	драматургия?	—	поклати	глава,	все	едно	
че	говореше	на	мълчалив	събеседник	в	стаята.	—	И	това	е	без	значение,	
съществен	 е	 резултатът	—	 оттук	ще	 започне	и	ще	 върви	нататък	—	
ударно	начало	и	стръмно	изчакващо	се	действие.	Но	трябва	да	разбере	
преди	това	чия	е	женската	ръка,	която	поставя	китка	върху	гроба	—	на	
момичето	от	хижата	или	на	друга,	някоя	жена.	И,	ако	е	така,	коя	е	тя?	И	
ако	не	го	разбере	от	снимките,	да	го	измисли!	Според	това,	чия	е	ръката	
на	жената,	действието	може	да	върви	в	няколко	посоки...	—	седна	пред	
библиотеката,	взе	албума	и	отгърна	следващата	страница.	

С	равен,	калиграфски	почерк	бе	написано	„Порочен	кръг	—	следващата	
серия...“

Защо	е	многоточието?	—	се	запита	и	отгърна	страницата	в	търсене	
на	отговора.

Момичето	и	живият	младеж	лежаха	на	пясъка	по	бански	под	чадър	на	
плажа.	Двамата	се	усмихваха,	изглеждаха	щастливи.	Косите	на	момичето,	
вдигнати	в	разрошен	кок,	бяха	затиснати	с	шнола.	Банският	очертаваше	
едра	гръд,	плосък	корем,	закръглени	бедра	на	страстна	жена,	създадена	
да	ражда,	да	се	грижи	за	децата,	да	се	жертва,	да	помага	и	да	прави	секс	
—	чувствен,	изпепеляващ,	страстен,	като	приятелката	на	младежа...	—	
потръпна	той.	
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Умрелият	си	е	умрял,	животът	е	за	живите	—	промърмори	и	разгърна	
следващата	страница.

Усмихнати,	 двамата	 са	 вдигнали	по	 бутилка	 кола	 за	поздрав	 към	
фотографа.	Сянката	му	тъмнее	върху	пясъка	встрани.

Да,	животът	е	за	живите...	—	повтори	той.
Хванати	за	ръце,	двамата	тичат	към	морето.	Снимани	са	в	гръб.	

Пред	тях	е	гладкото	море.
И	отново	 снимани	 със	 садистично	 удоволствие	 снимки	и	 детайли	

—	момичето	маха	 с	ръка	към	брега,	момчето	не	 се	 вижда,	 снимана	е	 с	
телеобектив	—	очите	Ј	са	пълни	с	ужас,	крещи,	яки	мишци	на	спасител,	
затичан	към	морето,	момчето	лежи	по	гръб	на	пясъка,	лицето	му	е	бяло,	
устните	—	потъмнели,	очите	—	изцъклени,	две	длани	притискат	гръдния	
му	кош,	други	две	ръце	го	обдишват	с	амбу	и	отново	—	катафалка	и	ковчег,	
изровен	гроб,	разплакани	жена	и	мъж,	гробари,	дебели	въжета,	пръст	върху	
ковчега,	могила	с	дървен	кръст,	женска	ръка	с	китка	върху	гроба,	снимано	
в	гръб	момичето	се	отдалечава	по	гробищната	алея	със	смъкнати	рамене	
и	наведена	глава.	Изглежда	самотна,	слаба,	крехка.	И	отново	студената	
и	безучастна	сянка	на	фотографа	в	ъгъла	на	всяка	снимка.

Кой	 е	той?	—	 си	помисли	Венцислав	—	И	какъв	 е	—	колега,	приятел,	
любовник,	развратник	или	ревнивец?	Или	е	жена?	Или	просто	фотограф?	
И	защо	снима	със	сатанински	интерес	страшното	и	грозното?	Какъв	е	
подтикът	да	ги	покаже	по	най-страшния	и	грозен	начин	—	импулс	на	тво-
рец,	свидетел	на	нещо	рядко	и	нетипично	или	извратен	садистичен	тип?	
Или	е	отражение	на	страха	от	смъртта,	който	всеки	усеща	в	душата	си	
като	сянката?	Или	е	непредсказуемото,	неуловимото,	съдбата,	която	е	
край	нас	без	да	я	усещаме	и	предопределя	живота	ни	от	началото	до	края?	

И	пак	тръгна	напред-назад	в	стаята	и	да	мисли:
Нелепа	случайност	или	планирано	убийство	погубва	двамата	младежи?	

Каква	е	ролята	на	момичето	и	на	фотографа	в	двете	черни	случки?	Или	
са	брънка	в	логичната	верига	—	любов,	изневяра,	злоба,	ревност,	скандал,	
убийство?...	Отговорът	е	на	следващата	снимка	—	си	помисли	той,	седна	
до	библиотеката	и	отгърна	последната	страница	на	албума.	

Изсветляла	по	средата,	с	хартиени	ъглодъжатели	в	ъглите,	страни-
цата	беше	празна.	Бе	му	нужно	време	да	осъзнае,	че	снимката	я	нямаше.	
Прерови	албума,	но	не	я	намери.	Усещаше,	че	ако	я	намери,	ще	разкрие	
тайната,	ще	открие	ключа	към	сюжета,	ще	разбере	много	неща	за	себе	
си	и	за	творбата	и,	в	крайна	сметка,	историята	ще	се	получи...	Уви	—	
снимката	я	няма	—	въздъхна	той,	стана	и	отиде	в	кухнята	да	свари	кафе	
—	поредното	за	нощта,	но	не	и	последно	—	помисли	си	той	и	отля	гъстата	
черна	течност	в	чашата.	

До	сутринта	нищо	не	написа	и	отиде	в	сладкарницата	да	закуси.

След	като	не	намери	снимката,	започна	да	сънува	—	по	няколко	пъти	
през	нощта.	Сънищата	бяха	черно-бели,	 като	 снимките	от	албума,	 и	
често	се	повтаряха	—	тревожни,	натрапливи,	еднакви	като	съня	с	руше-
нето	на	родния	му	дом	и	разпилените	по	пода	снимки.	Движеше	се	по	ръба	
между	съня	и	реалността,	усещаше,	че	в	следващия	миг	ще	се	събуди	и	



122 ÏËÀÌÚÊ

ще	изгуби	и	този	път	отговора,	взираше	се	в	светлината	от	кандилото	
да	разгледа	пукнатата	черно-бяла	снимка	върху	дебелия	картон,	усеща-
ше,	че	отговорът	е	запечатан	върху	нея,	но	не	успяваше	да	види	какво	
бе	заснето	—	в	следващия	миг	земята	се	разтрисаше,	парчета	хоросан	се	
поръсваха	по	пода	и	покриваха	пианото	и	масата	с	пелена	от	прах.	После	
се	срутваха	стените	и	подът	с	останките	от	къщата	тръгваха	като	
сал	по	смълчаното	езеро	към	водопада	в	далечината.	И,	миг	преди	да	го	
погълне	разпенената	паст,	се	събуждаше	задъхан	и	облян	в	пот...

Този	път	се	събуди	с	душа,	натежала	от	печал.	И	се	размисли	—	това	
бе	другият	сън,	който	сънуваше	през	изминалия	месец	—	прашен	селски	
път,	мараня,	поле,	река,	прохлада.	Той	бе	единствения	цветен	сън,	който	
сънуваше	в	последните	дни,	всъщност	единственият	цветен	сън,	който	
сънуваше	след	като	се	върна	от	морето:	

...Той,	на	петнадесет	години,	с	изпечен	от	слънцето	черен	гръб	и	къси	
панталони,	нагазил	до	колене	в	реката,	 лови	риби	в	подмолите	с	ръце.	
Хладно	е,	леко	е,	приятно	е,	в	дърветата	пеят	птици.	Усеща	хлъзгавото	
тяло	на	рибата	между	хладните	си	длани,	сграбчва	я,	тя	маха	с	опашка,	
извива	глава,	поглежда	го	с	изцъклените	си	очи,	кръгли	като	лещени	зър-
на,	той	се	сепва,	рибата	се	изплъзва	от	изстиналите	му	ръце,	цопва	във	
водата	и	отплува.	Сребристото	Ј	тяло	се	стрелва	в	дълбините	и	изчезва	
във	виещите	се	под	водата	черни	водорасли.	Птиците	отлитат,	песента	
заглъхва	и	му	става	тъжно.	Въздъхва	и	се	събужда	с	душа,	натежала	от	
печал.	Замисля	се	и	осъзнава,	че	не	е	усетил	как	от	цветен	в	началото,	
сънят	е	станал	черно-бял	накрая...

Всъщност	нещата	имаха	своята	логична	предистория	—	си	помисли	
той	по	повод	съня	с	рибата	—	с	наградите	дойде	и	славата,	а	със	славата	
—	парите.	Скоро	след	това	престана	да	различава	хората	край	себе	си.	И	
от	цветен,	светът	стана	черно-бял,	но	не	го	осъзна	тогава.	Осъзна	го	по-
късно	—	в	нощта,	в	която	момичето	дойде	в	бунгалото	и	донесе	ръкописа	
на	младежа.	Всъщност	малко	след	това	—	когато	се	зачете...

Провокиран	от	текста	на	младежа,	потиснат	от	мисълта	за	прия-
телката	му,	воден	от	желанието	да	избяга	от	живота	на	галеник	на	съд-
бата,	който	му	бе	опротивял,	заради	заблудите	и	греховете,	след	като	се	
върна	от	морето	реши	да	се	върне	към	писането,	да	пише	непрекъснато,	
всеки	ден	или	всяка	нощ,	за	да	забрави	парещите	въпроси	—	къде	сгреши,	
какво	се	случи,	защо	от	цветен,	светът	стана	черно-бял,	къде	бе	място-
то	му	в	порочния	кръг,	в	който	изпадна	неусетно,	след	като	се	увенча	
със	слава	и	сдоби	с	пари...	Щеше	му	се	да	напише	роман	—	не	за	момчето	
и	момичето	от	морето	—	болката	все	още	беше	силна,	за	да	се	върне	към	
нея	като	към	сюжет,	а	криминална	история	с	неочакван	край,	своеобразна	
смесица	между	романтика,	любов,	ревност,	секс,	насилие,	садо-мазо,	хорър,	
какъвто	всъщност	е	животът	—	мислеше	си	той,	озлобен	без	причина	на	
другите,	и	най-вече	на	себе	си	за	пропуските	и	провалите,	т.е.	да	сътвори	
текст	със	съвременна	поетика	и	стил,	за	да	е	в	съзвучие	с	настоящето	
и	реалността,	но	през	погледа	на	романтика	от	миналия	век,	какъвто	
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все	 още	 се	 усещаше,	 въпреки	натрупаните	разочарования	и	мерзост...	
Ще	започне	със	съня	с	рибата	—	реши	той,	—	но	не	се	получи	—	думите	
му	убягваха,	словото	не	му	се	подчиняваше,	липсваше	спонтанността,	
топлината,	светлината	на	съня.	И	се	замисли	—	защо	се	роди,	защо	живя,	
къде	е	мястото	му	на	земята...	и	вдъхновението	се	стопи.	За	да	запълни	
кризата	(творческа,	емоционална	и	духовна	—	конкретизира	той,	но	не	го	
сподели	с	друг)	и,	за	да	открие	първата,	най-важната	искра,	която	раз-
гаря	творческия	огън,	след	който	словото	потича	като	водопад,	реши	да	
прерови	старите	записки	с	нахвърляни	мисли,	идеи,	образи,	фрагменти	
и	детайли	и	да	стъпи	на	твърдата	пътека	на	идеята	и	сюжета.	Нищо	
не	откри	—	записките	бяха	писани	по	различно	време,	с	различно	настро-
ение,	неизказаните	неща	и	провокиращите	ги	момент	бяха	забравени	и	
захвърли	избелелите	бележници	и	омачкани	тетрадки	в	чекмеджето	на	
бюрото.	Обърна	се	към	семейните	архиви	и	реликви	—	събирани	от	майка	
му	с	години	списания	и	вестници	с	първите	му	публикации	и	снимки,	пър-
вите	му	книги,	надписани	на	родителите	му	с	мило	младежко	чувство	и	
преекспонирана	благодарност,	на	снимките	от	сватбата	му,	от	ражда-
нето	на	сина	и	дъщеря	му,	от	първите	им	учебни	дни	и	тук	поредицата	
спираше	—	логичен	резултат	от	развода	с	жена	му.	Вместо	да	попадне	на	
сюжет	или	идея	—	кризата	се	задълбочи.	В	образите	от	миналия	му	живот,	
прозираше	образът	на	приятелката	на	момчето	—	страстна	жена,	съз-
дадена	да	ражда,	да	се	грижи	за	деца,	да	се	жертва,	да	помага	и	да	прави	
секс	—	чувствен,	изпепеляващ,	страстен...	Оглеждаше	се	и	виждаше	бялата	
стена	пред	себе	си,	встрани	бюрото	с	компютъра,	от	другата	страна	
—	дивана	с	изстиналите	завивки	и	чуваше	далечния,	приглушен	градски	
шум,	като	прибоят,	който	биеше	долу	на	брега,	докато	двамата	разго-
варяха	в	бунгалото.	И	зад	всичко	това	—	образът	на	момчето	изникваше	
от	пустотата.	За	първи	път	самотата	го	притисна	и	престана	да	се	
опива	от	уюта	на	дома	си,	изпълнен	със	спокойствие,	интелектуалност	
и	аристократизъм.	Един	ден	попадна	на	дебелия	стар	албум	с	кожени	
корици	и	на	снимката	на	тримата	младежи.	Не	знаеше	чий	е	албумът,	
не	си	спомняше	да	го	е	купил	от	букинист	или	архивар	в	търсенето	на	
екзотични	снимки	—	творческа	провокации	за	сюжети	и	герои,	не	помнеше	
да	е	на	родителите	му.	Мистерия...	—	мислеше	си	той,	докато	отгръщаше	
страниците	на	албума	и	разглеждаше	снимките	на	загиналите	младежи	и	
на	отдалечаващото	се	по	гробищната	алея	момиче,	което	приличаше	на	
приятелката	на	момчето	от	морето.	В	следващите	дни	се	появи	съня	с	
ударите	на	метал	в	метал	—	едно,	две,	три...,	после	—	четири,	пет,	шест...,	
докато	се	сепнеше	и	събудеше,	задъхан	и	облян	в	пот.	

Опита	се	да	преразкаже	снимките	и	да	надгради	с	фантазия,	отразено-
то	върху	тях,	но	словото	му	се	изплъзна	и	нищо	не	се	получи.	На	следващия	
ден	—	пак,	на	по-следващия	—	пак...	За	първи	път	от	тридесет	и	няколко	
години	пишеше	толкова	трудно,	сюжетът	му	се	изплъзваше,	метафорите	
звучаха	шаблонни,	идеите	—	клишета,	сравненията	—	банални,	случките	—	
безинтересни,	характерите	—	плоски.	Не	можеше	да	определи	дали	словото	
бягаше	от	чувството	или	чувството	от	словото.	Описваше	не	многобагрие-
то	на	живота,	а	живота	в	два	цвята	—	бял	и	черен	и	тук-там	—	светлосенки,	
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както	го	гледаше,	след	като	престана	да	различава	хората	край	себе	си,	
както	го	сънуваше	напоследък,	както	го	живя	до	срещата	с	момичето	и	
момчето	на	морето.	И	черно-белият	нюанс	уби	литературата	в	словото,	
сътворено	в	късните	нощни	часове	на	изминалия	месец...	—	стисна	зъби,	
изключи	компютъра	и	отиде	в	кухнята	да	свари	кафе....

...Черно	небе,	 осеяно	 със	 звезди.	И	 лунният	сърп	 встрани.	Ефирен,	
прозрачен	образ	на	дете,	седнало	на	мъничка	комета	сред	звездите,	се	
смее	и	реди	къс	по	къс	пъзела	на	своята	мъничка	история.	И	всеки	път,	
вместо	роза	или	евкалипт,	върху	картона	се	очертава	лицето	на	моми-
чето	от	морето.	Той	го	вижда	ясно	и	му	става	топло,	смехът	на	детето	
се	превръща	в	грак	и	го	разбужда...	

И	този	сън	сънуваше	често	—	всеки	път,	когато	се	опитваше	да	под-
реди	разбърканите	нишки	на	сюжета,	породен	от	снимките	на	тримата	
младежи	от	стария	албум.	И	най-важният	момент	—	да	намери	липсва-
щата	снимка,	за	да	подреди	сюжета	и	да	разбере	нещо	повече	за	себе	си	и	
другите.	И	тази	нощ	—	така,	и	се	размисли:

Един	ден,	отегчен	от	живота	в	София	и	уморен	от	контакта	с	хора,	
които	отдавна	не	 забелязваше	и	почитатели,	 чийто	имена	 забравяше	
на	мига	след	като	се	разделяха,	воден	от	полуосъзнат	порив	за	промяна,	
Венцислав	се	обади	на	секретарката	на	Съюза	на	писателите,	поръча	си	
карта	в	най-затънтената	крайморска	станция,	приготви	багажа	си	за	
час	и	отпраши	с	колата	за	морето.

Пристигна	късно	следобеда.	Настани	се	в	едно	от	крайните	бунгала,	
за	да	е	далеч	от	другите	почиващи,	разхвърли	вещите	си	и	седна	на	шез-
лонга	на	верандата.	

В	далечината	синееше	морето.	Две	платноходки	плуваха	към	хори-
зонта	като	чайки.	Бризът	рошеше	косите	му.	По	пясъка	ниско	долу	пъл-
зяха	бледи	сенки	от	дърветата,	обрасли	ската.	Бе	застинало,	смълчано,	
вечно...	—	си	помисли	той.

И	ги	видя	—	висок,	слаб	младеж	и	пищна	жена	на	двадесет	и	няколко	
години.	Държаха	се	за	ръце	и	вървяха	бавно	по	пътеката	от	плажа.	Мла-
дежът	нямаше	вежди	и	мигли,	главата	му	бе	покрита	с	памучна	кърпа,	
завързана	на	тила,	краищата	Ј	висяха	на	гърба	му,	лицето	му	беше	бледо,	
очите	му	—	уморени.	Момичето	бе	в	къса	рокля,	която	очертаваше	едра	
гръд,	стегнат	корем	и	закръглени	бедра.	Жена,	родена	за	любов	и	секс...	—	
си	помисли	той	и	го	парна	сластна	тръпка.	Двамата	минаха	потрай	него	
без	да	го	погледнат	и	влязоха	в	съседното	бунгало.	

Сутринта	ги	видя,	хванати	за	ръце	да	отиват	към	ресторанта	да	
закусват.	Той	 ги	последва.	На	входа	момичето	 го	погледна,	 очите	Ј	 се	
разшириха,	по	лицето	Ј	изби	слаба	руменина	и	побърза	да	отклони	очи.	
Смущението	Ј	поласка	самолюбието	на	Венцислав	Василев.	Помисли	си,	че	
го	е	познала	от	многото	интервюта	по	телевизии	и	вестници	и	изпита	
приятна	тръпка	на	очакване	на	нещо	ново	и	приятно.	Тя	бе	красива,	явно	
го	харесваше	и	в	него	се	събуди	задрямалото	чувство	на	мъжа-съблазнител	
и	любовника-завоевател	и	двамата	забравени	покрай	върволицата	ухажва-
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щи	го	жени,	които	си	тръгваха	от	дома	му	с	усещането,	че	са	докоснали	
желязо.	Защо	пък	не,	една	авантюра	на	морето,	какво	по-добро.	А	и	какво	
би	могъл	да	Ј	даде	този	безличен,	изпит	младеж	с	тяло	на	инвалид,	на	
нея	—	пищната	жена,	родена	за	любов	и	секс?...	—	мислеше	си	Венцислав	
Василев	през	деня	и	по-късно,	докато	заспиваше	в	късните	нощни	часове.	

Същият	ден	повече	не	ги	видя.	Не	ги	видя	и	през	следващия	ден.	Зами-
нали	са	си	—	си	помисли	той	и	му	стана	тъжно	и,	необяснимо	защо	—	тре-
вожно.	—	Виж	ти?...	—	усмихна	се	той	на	забравеното	чувсво	да	тъгуваш,	
без	да	знаеш	защо.

Вечерта	бунгалото	им	светна,	но	никой	не	се	показа	на	входа.	Той	се	
полюшваше	в	мрака	на	шезлонга	и	си	мислеше	за	двамата	си	съседи	—	какво	
ли	правеха,	любеха	ли	се,	говореха	ли	си	или	мълчаха?	И,	ако	си	говореха,	
какво	споделяха,	какво	обсъждаха?	Семейни	ли	са	или	приятели?	И	най-
вече	—	какво	ги	свързва?

По	някое	време	лампата	им	изгасна	и	околните	бунгала	потънаха	в	
мрак.	Той	продължи	да	се	полюшва	на	шезлонга.	След	малко	тя	излезе	от	
бунгалото,	притвори	вратата	и	тръгна	по	пътеката	към	морето.	Мина	
покрай	него,	но	не	го	видя	в	тъмнината.	Раменете	Ј	се	тресяха,	гърдите	
Ј	потрепваха,	плачеше,	затиснала	устата	си	с	длан.	Сянката	Ј	се	стопи	
в	мрака.	Ниско	долу	морето	биеше	приглушено	в	брега.	След	половин	час	
сянката	Ј	изплува	от	тъмнината,	мина	тихо	покрай	него,	пак	не	го	видя,	
избърса	 сълзите	от	лицето	 си,	 влезе	 в	 бунгалото,	 затвори	вратата	и	
стана	тихо.	Само	прибоят	тътнеше	ниско	долу	на	брега.	Виж	ти?...	—	за	
втори	път	го	парна	тревожно	чувство.	

Легна	 си	 късна	 вечерта,	 но	 дълго	 време	не	 заспа	 —	пред	 очите	му	
витаеше	сянката	Ј,	приведените	Ј	рамене,	развълнуваните	Ј	гърди	и	в	
тишината,	обгърнала	като	креп	станцията,	брега	и	морето	долу,	чуваше	
сподавения	хлип	на	човек,	осъзнаващ,	че	губи	нещо,	но	не	искащ	да	повярва,	
чувстващ	с	всяка	част	от	себе	си,	с	изключение	на	мозъка,	който	не	иска	
да	го	възприеме,	че	нещата	вървят	неумолимо	към	своя	край,	без	шанс	
нещо	да	се	промени.

В	следващите	дни	няколко	пъти	се	разминаха	в	ресторанта	и	по	пъ-
теката	към	морето	—	той	отиваше	да	плува,	преметнал	хавлията	през	
рамо,	те	се	разхождаха	по	пясъка	с	дрехи.	Едва	забележимо	тя	му	кимна,	
той	отговори	на	поздрава	Ј	непохватно,	но	за	разлика	от	първата	среща,	
не	изпита	сладостната	тръпка	от	очакването	на	нещо	интересно	—	ли-
цето	Ј	беше	бледо,	очите	Ј	—	тъмни,	имаше	сенки	под	очите.

Една	вечер	тя	почука	на	вратата.	Той	се	сепна,	отвори	и	я	покани	да	
влезе.	Предложи	Ј	стол.	Тя	се	поколеба,	после	седна.	

Познавам	Ви	от	издателството,	г-н	Василев	—	каза	тя	и	допълни:	—	
Превеждам	от	испански.	Сътруднича	на	отдела	за	преводна	литература.	
Затова	почивам	в	станцията	на	писателите	—	и	замълча.

И	той	мълчеше	—	не	знаеше	какво	да	каже.	Помисли	си,	по-точно	тогава	
осъзна,	че	отдавна	е	престанал	да	забелязва	хората,	а	е	виждал	неживи-
те	предмети,	както	видя	морето,	платноходките	и	сенките	по	пясъка	
в	деня,	в	който	пристигна	от	София	и	седна	в	шезлонга	на	верандата	да	
отдъхне.	И	е	прогледнал,	когато	ги	видя	да	минават	пред	бунгалото	му.	
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Предопределеност	или	съдба?...	—	стрелна	се	през	мисълта	му	като	искра	
и	изгасна.	Тя	продължи	след	малко:

Приятелят	ми	е	болен	—	замълча	и	допълни.	—	На	химиотерапия	е	—	
гласът	Ј	потрепери	и	замълча.	Овладя	се	и	продължи:	—	Мечтаеше	за	лите-
ратурна	кариера	—	пишеше	разкази.	Не	успя	да	публикува,	но	продължи	да	
пише.	След	това	се	разболя...	—	поколеба	се,	после	му	подаде	омачкан	избелял	
бележник	—	това	е	последната	му	новела.	Виждах,	че	отново	пише,	той	не	
ми	каза	какво.	Взех	я	без	той	да	разбере.	Хората	трябва	да	я	прочетат	
—	и	отново	замълча.	Преглътна	сълзите	си	и	продължи:	—	Казах	му,	че	Ви	
познавам,	той	не	каза	нищо.	Не	знае,	че	съм	тук.	Ще	се	сърди,	че	съм	Ви	
дала	ръкописа,	но	ще	се	зарадва	да	я	види	публикувана.	Трябва	му	опора,	
за	да	живее...	—	очите	Ј	се	насълзиха.

Венцислав	взе	бележника.
Ще	я	прочета	—	каза	той.
На	последната	страница	съм	написала	телефонния	си	номер	—	каза	тя	

и	стана.	Поколеба	се	—	искаше	да	каже	още	нещо,	но	се	отказа	и	си	тръгна.	
Венцислав	я	изпрати,	върна	се	в	бунгалото,	седна	до	нощната	лампа	

и	разлисти	бележника.	Текстът	беше	чернова,	личеше,	че	е	писан	на	един	
дъх	—	имаше	задраскани	изречения	и	думи,	разместени	абзаци,	допълнения	
между	тях,	размисли	в	скоби.	Заглавието	бе	„Пеперуда,	прободена	с	игла	в	
гърба“.	Венцислав	отгърна	страницата	и	се	зачете:

„Знам,	че	ще	умра.	И	то	много	скоро.	Не	съжалявам	за	това.	Съжалявам,	
че	няма	да	я	виждам,	да	чувам	гласа	Ј,	да	я	докосвам.	Но	да	вървя	подред...“	
Безстрастно,	все	едно	че	се	отнасяше	за	друг	човек,	с	методична	педантична	
точност	като	за	учебник	разказваше	по	дни	за	появата	на	първите	симтоми	
—	слабостта,	отслабването	на	тегло,	болките	в	костите	и	ставите,	прегле-
дите,	изследванията,	диагнозата,	осъзнаване	на	истината	и	рухването	на	
мечтите,	химиотерапията,	окапването	на	веждите	и	на	косата,	гаденето,	
повръщането,	болките	в	корема,	възпалените	вени	от	системите,	реакцията	
на	близките	му,	на	лекарите,	на	приятелката	му,	с	която	е	бил	няколко	годи-
ни.	Едновременно	топло	и	нагледно	бяха	описани	спомени	и	надежди,	мисли	и	
копнежи,	нежни	чувства	и	бурни	страсти,	еротика	и	тънка	чувственост	на	
споделена	и	безкористна	любов.	И	всичко	това	разказано	пестеливо,	точно,	
без	компрометиращи	детайли,	което	превръщаше	споделянето	в	литера-
тура.	С	напредването	на	болестта	действието	се	сгъстяваше,	ускоряваше	
ритъма	и	стигаше	висините	в	прозрението	—	„...струва	си	да	се	родиш	с	ри-
ска	рано	да	умреш,	за	да	изживееш	това,	което	изживях	с	нея...“	След	върха	
повествованието	потичаше	в	друго	русло,	безспорно	интуитивно	постигнат	
професионален	драматургичен	трик,	реализиран	блестящо	—	действието	да	
смени	посоката	си	рязко,	но	логично	според	хода	на	сюжета,	за	да	изостри	
интереса	на	читателя	и	да	го	задържи	докрая:	тревожна	задъхана	изповед	
на	човек,	който	осъзнава,	че	черната	дупка	бързо	приближава,	че	светлината	
ще	изгасне,	че	студът	скоро	ще	го	погълне	и	ще	изчезне	най-красивото	нещо,	
което	някога	е	имал.	Болката	от	мисълта,	че	ще	остави	любимия	човек	
сам	по	широкия	път,	облян	в	светлина,	заглушаваше	физическата	болка	от	
болестта.	Текстът	завършваше:	„Чувствам	се	като	пеперуда,	прободена	с	
игла	в	гърба	—	иска	да	полети,	а	трябва	да	умре...“
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При	последните	думи	на	младежа	Венцислав	усети	сърцебиене	и	забра-
вено	свиване	на	гърлото	и	го	обля	болезнена,	тревожна	тръпка	за	младежа,	
за	приятелката	му,	за	себе	си.	„Защо	се	раждаме	и	защо	умираме?	—	се	за-
пита	той	и	си	отговори:	—	Раждаме	се,	за	да	умрем!	И	къде	е	смисълът?“	Бе	
прегръщал	безброй	жени,	но	нито	веднъж	не	изпита	подобно	силно	чувство	
на	отдаденост,	на	взаимност	и	сливане	с	другия	човек	в	едно	трепетно,	
щастливо	същество,	за	което	времето	е	спряло	и	другите	ги	няма	—	нещата,	
които	описваше	младежът.	Нито	веднъж	не	изпита	желание	да	потърси	же-
ната	на	живота	си,	да	я	прегърне	и	да	се	слее	с	тялото	и	душата	Ј,	докато	
животът	минава	бавно	покрай	тях	до	своя	неизбежен	край.	А	се	мислеше	за	
романтик,	натрупал	слава	и	пари	и	преуспял	в	живота,	но	съхранил	нежни-
те	струни	в	душата	и	красивите	нишки	в	мислите	си.	Младежът	щеше	да	
умре	много	скоро,	но	бе	живял	повече	от	него,	бе	почувствал	много	повече	
неща,	защото	бе	изпитал	споделената,	безкористна,	страстна,	чувствена,	
единствена	любов.	А	това	е	нещо	цветно	на	фона	на	черно-бяло-сивия	жи-
вот,	който	той	бе	живял	със	славата,	парите	и	жените	в	късните	нощни	
часове.	Като	гледаше	младежа	и	момичето	да	вървят	прегърнати	по	пясъка	
в	сенките	на	залеза,	за	първи	път	си	зададе	въпроса:	„Защо	живя,	глупако?“	

...Потъваше	 в	 дълбоки,	 черни	 води,	 опита	 се	 да	 изплува,	 не	 успя,	
задуши	се,	гърдите	му	се	стягнаха	и	се	събуди.	И	като	сияние	в	мрака	
го	озари	образът	на	момичето	от	морето	—	вървеше	към	него	с	развени	
коси	и	гола	гръд,	протегна	ръка	и	миг	преди	да	го	докосне,	сиянието	из-
бледня	и	се	стопи	в	мрака.	Какво	са	крушенията	и	загубите,	в	сравнение	
с	красотата	на	това	докосване?	И	щеше	ли	изобщо	някога	да	го	изпита?	
Едва	ли	—	си	помисли	той,	—	но	пък	си	струва	да	опита.	Въпреки	късния	
час,	набра	номера	на	телефона	Ј,	тя	вдигна	и	той	каза,	че	е	редактирал	
текста	и	ще	го	отпечата	в	следващия	брой	на	най-доброто	списание	на	
издателството.	

Късно	е,	вече	е	много	късно...	—	каза	тя,	въздъхна	и	затвори.	
Той	отпусна	ръка	и	дълго	стоя,	заслушан	в	далечния,	приглушен	градски	

шум.	Какво	толкова	—	утре	ще	се	обади	да	изрази	съболезнованията	си.	На	
следващия	ден	пак	ще	я	потърси,	на	по-следващия	пак...	Може	пък	да	протег-
не	ръка,	да	го	докосне,	времето	да	спре	и	другите	хора	да	изчезнат?...	Унесе	
се	и	се	появи	полето,	надвисналите	от	небето	облаци,	къщата,	кандилото,	
иконата,	портрета	на	двамата	старци,	трусът,	срутването	на	стените,	
на	тавана,	тишината,	кандилото,	проблясващо	в	мрака.	Приведе	се	и	се	
взря	в	снимката	под	отблясъците	на	фитила	—	слънцето	бе	хвърлило	ярък	
блик	в	обектива	и	плаката	беше	бяла.	Вгледа	се	и,	в	началото	бледо	и	неясно,	
постепенно	все	по-релефно,	сред	лъчите	на	слънчевия	блик	различи	лицето	
и	бялата	Ј	гръд.	Встрани	от	нея	зърна	нежно,	зелено	стръкче,	покълнало	
сред	руините.	Подът	потрепери	и	заплува	като	сал	по	посребрената	вода	
на	безбрежно	езеро.	Той	остана	на	брега	със	снимката	в	ръка.	Салът	бавно	
избледня	в	сумрака	на	сипващата	се	зора...	

...След	месец:	„Това	със	стръкчето	е	прекалено!“	—	си	помисли	той	и	
го	задраска.	
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В	края	на	лятото,	дни	преди	светия	празник	Кръстовден	ми	се	наложи	
да	отида	до	село	Добруша.	Това	е	малко,	сгушено	в	китна	долина	селце,	
разположено	по	Божията	воля	на	шосето	между	Враца	Оряхово.	Като	вещо	
лице	по	гражданско	дело	трябваше	да	се	срещна	с	две	спорещи	страни	за	
неполучена	рента	от	ползване	на	земеделска	земя.	Това	бяха	двама	бра-
товчеди.	Митьо	Авджията	и	Борис	Музиканта.	Познавах	ги	отдавна,	но	
не	бях	ги	виждал	скоро.	Знам,	живееха	в	западния	край	на	селото,	в	къщи	
близнаци,	изградени	по	един	и	същи	модел,	с	красиви	фасади	и	покриви,	
които	ги	отличаваха	от	останалите	къщи	в	селото.

Отдавна	не	 бях	 ходил	 в	Добруша,	 но	 помнех	 селото	 от	някога.	 С	
прави	улици,	асмалъци	пред	всеки	селски	двор...	с	красиви	цветни	алеи	в	
селската	градина	пред	Общината.	И	работливи	хора...	Обичаха	чернозема	
като	кърмилница,	работеха	го	грижливо	и	получаваха	богата	реколта	и	
от	зърнените	култури,	и	от	зеленчуците,	и	от	трайните	насаждения.	
Красиво	село	беше...	Оттам	рано	духаше	южнякът,	оттам	идеше	първият	
полъх	на	пролетта,	оттам	долитаха	и	първите	щъркели.	Обхождал	съм	
ги	тия	места	с	мотор,	с	джип	и	със	ладата.	Някога...	Но	сега	след	ликви-
дацията	на	кооперативните	стопанства	не	бях	стъпвал	години	наред.	
Знаех,	че	порухата,	настъпила	след	промяната	от	прехода	към	пазарно	
стопанство	не	беше	пощадила	и	Добруша,	не	беше	отминала	и	добрите	
хора,	които	бяха	дали	и	името	на	своето	село.

Пътувах	с	такси	и	си	мислех	за	всичко	това...	Тук-там	друсалки	по	
пътя	ми	сепваха	мисълта	и	затова	помолих	шофьора	да	мине	на	по-мал-
ка	предавка,	щото	пътя	беше	осеян	от	дупки	и	ровенина	от	изкъртения	
отдавна	положен	асфалт	и	каменна	настилка.

—	Това	са	нашите	магистрали...	Дупка	до	дупка,	трап	след	трап...	—	
каза	с	досада	моят	шофьор	и	свиваше	вежди	от	недоволство.	—	За	това	
плащаме	и	данъци,	и	винетки,	без	да	отчита	някой	потрошките	на	колите	
ни.	„Хм-м-м...	Такива	калпави	пътища	и	насън	няма	да	видиш“	—	завъртя	
глава	той	и	като	се	закани	за	нещо	на	някой	си	остана	равнодушен	към	
околния	есенен	пейзаж,	който	все	пак	носеше	миризма	на	есенна	гора	и	
прегоряла	трева,	примесен	с	дъх	от	вълнистите	буци	от	наскоро	изо-
раните	стърнища.	Пътувахме	бавно,	 оглеждах	полето,	но	ни	подмами	
земен	път,	та	свихме	по	него...	И	той	водеше	към	селото,	а	и	излязохме	
по	брега	на	селската	река,	бреговете	на	която	бяха	обрасли	с	върбалак	и	
глогиняци,	които	макар	и	есенносиви	бяха	красиви,	но	и	това	не	трогва-
ше	моят	шофьор,	който	продължаваше	да	мълчи	и	сумти.	И	аз	мълчах,	
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гледах	следобедните	сенки	на	тополите,	които	лягаха	в	малките	вирове	
на	тихата	река,	откъдето	лъхаше	прохлада,	горска	тишина	и	покой.	Гле-
дах	и	встрани	канавките	на	близките	криволици,	покрити	от	изсъхнала	
трева.	Гледах	и	с	език	мокрех	тънките	си	устни,	изпитвах	чувство	на	
лекота	и	отмора,	но	настроението	ми	бързо	се	влошаваше	като	виждах	
и	парчетия	земя,	някъде	неизорани,	голи	и	захвърлени	безстопанствено.	
А	земята,	отмаляла	от	слънчевия	пек	на	миналото	лято,	дишаше	тежко	
и	уморено.	Но	сепнах	се	бързо	като	видях	синевата	на	запад	и	слънцето,	
което	все	още	грееше	над	зъберите	на	Врачанския	балкан.

—	Ехе-е-е-е...	началство	—	удостои	ме	с	тая	чест	шофьорът	и	намали	
скоростта...	Май	ти	се	присъни	нещо,	а...	В	селото	сме	вече	—	завъртя	глава	
и	ме	попита	накъде	да	кара,	като	настави	—	прави	каквото	ще	правиш,	
но	имай	в	предвид,	че	с	бензина	съм	малко	кът...	Три	дена	не	съм	зареждал	
бензин.	Дигнаха	му	цената...	

—	Карай,	карай...	Към	кметството	карай...	С	кмета	съм	се	разбрал,	
той	ще	осигури	хората.	При	него	ще	бъдем,	ще	ни	чака...	И	докато	раз-
мишлявах	за	тревясалите	широки	улици,	таксито	закова	спирачки	пред	
сградата	на	селската	управа.	Встрани	южно	от	нея	имаше	каменна	чешма,	
в	коритото	на	която	от	един	чучур	сълзеше	тънка	нишка	вода.	Слязох	
от	колата,	положих	ръце	на	купето	и	мълчаливо	 оглеждах	 запустелия	
селски	площад,	по	който	от	оголелите	сиви	клони	на	кестените	трепкаха	
пожълтели	листа	и	падаха	тихо,	като	застилаха	с	жълт	килим	алеите	
на	селския	парк...	Боже	мой...	Тц-ц-ц...	Това	ли	беше	някогашното	китно	и	
добро	село	Добруша...	Улиците	сега	бяха	пусти,	буренясали,	безмълвни...	
Нямаше	ги	асмалъците	пред	селските	дворове.	

—	Така	 е	 вече	на	 село-о-о-о-о...	 Така	 е...	 —	 беше	 се	 доближил	до	мене	
селският	управник	и	ми	подаде	ръка	за	поздрав.	И	усетил	тревогата	ми,	
пусна	цигарения	дим	на	къси	кълбца.	—	Така	е,	така	е...	Закриха	училището,	
читалището	запустя...	работа	няма,	запустява	и	селото...	Отиват	си	хо-
рата...	Всяка	седмица,	всяка	седмица	не	минаваме	без	смъртник...	А	и	деца	
в	селото	не	се	раждат...	Млади	хора	не	останаха...	Чешмата	ни,	и	тя,	вече	
пресъхва	—	изпъшка	с	болка	той	и	препали	от	фаса	нова	цигара.	Бях	забил	
погледа	си	в	тихият	ромол	на	чешмата.	Мислите	ми	се	носеха	разсеяно	още	
към	върбалаците	по	реката	и	затова	слушах	разказа	му	като	в	просъница.	
Цъках	с	език	и	се	питах...	Къде,	къде	отиде	душевният	мир	и	добротата	
на	село	Добруша?	Къде	изчезна	любовта	между	хората,	тия	които	познавах	
от	някога?	Вдигнах	ръка	та	разкопчах	ризата	си...	Изпотявах	се.

—	И	на	тоя	ни	хал...	Тия	моите	хора,	нашенци,	се	карат	и	съдят	вече	
трета	година.	Три	години	водят	дела,	съдят	се	за	рентата	на	земята.	
Те	това	са	те.	Митьо	е	арендатора...	Първият,	след	като	приеха	закона	
за	арендата.	Взема	някога	с	купюри	машини	от	кооперативните	стопан-
ства	и	сега	работи	земя	и	от	нашето,	и	от	другите	села.	Сега...	не	знам...	
Карат	се,	ненавиждат	се...	А	са	братовчеди...	Преди	промяната	живееха	
задружно,	за	пример	бяха	в	селото...	Не	знам,	не	знам...Роднини	и	близки	се	
отчуждиха...	Побиват	ме	тръпки	и	страх	от	това,	което	днес	става	по	
селата,	—	клатеше	глава	в	обида	селският	кмет.	—	Сега-а-а...	Няма	милост	
между	близки	и	познати...	Сега	цари	лошотията.
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—	Добре	де,	добре	—	питах	вече	приближилият	се	до	нас	арендатор	
Митьо	Авджията.	—	Сега	сам	ли	си	?	Къде,	къде	е	Борката?	Къщите	ви...	
Нали-и-и....	

—	Къщи,	мъщи	—	пресече	ме	Митьо	—	било	е	някога,	било	е...	—	сумтеше	
нервен	и	неспокойно	тъпчеше	недогорялата	си	цигара.	Замълчах,	гледах	
потъмнялото	му	лице,	уморено,	с	рядка	прошарена	брада,	очи	влажни	и	
замъглени.	Гледам	и	ръцете	му...	Мургави,	с	дълги	пръсти,	отънели...	На	
времето	го	знаех	снажен	и	як,	сега	ми	се	видя	остарял...	—	Ма-а-а-а...	ето	
го,	ето	го...	посочи	той	идващият	към	нас	Борис	и	се	разпали	още	повече.	
—	Да	каже,	да	каже	какво	иска	повече	от	мене...	Трета	година	плащаме	на	
адвокати...	Солено	и	пресолено...	Той	не	признава,	че	има	суша,	градушка,	
измръзване...	Питаш	ли	ме	дали	 съм	почивал	поне	 един	ден?	Полската	
работа	свършване	няма,	тя	се	натрупва,	натрупва...	А	Борката	знае	ли	
това...	Само	иска,	гален	човек,	морен	вода	не	е	пил	—	говореше	задъхано	
Митьо	и	от	устата	му	лъхаше	сърдито	и	надуто	мрънкане.	И	властност.

—	Митьо,	Митьо...	—	намеси	се	и	кметът.	—	Спокойно,	спокойно,	недей	
така...	Недей...	В	наше	село	нямаме	такава	лакомия	за	земя,	нямаме,	не	е	
и	имало...	Не	се	нахвърляй	така	наежено.

	Хора	сме	най-после...	Не	видиш	ли	каква	беднотия	ни	е	налегнала?	
Нали	хората	от	тая	земя	се	надат	нещичко...

—	Нямам	вина	за	това	—	отвърна	му	остро	Митьо,	—	да	не	би	другаде	
да	е	по-добре?	Времена...	Времето	никого	не	подминава.

—	Бате	—	сниши	глава	Борката.	—	Смиреният	поглед	и	мекият	глас,	
който	излизаше	от	устата	на	тоя	човек	говореше,	че	той	се	беше	опазил	
от	динамичният	живот	на	града,	в	който	живееше	и	ненавистта	не	беше	
пуснала	корени	в	неговата	душа.	—	Бате,	искам	си	своето...	Това,	което	
дават	в	другите	села...	Нали	сме	от	един	район?	А	ти	все	ни	отлагаш...	
Нямало	добив,	нямало	пари	за	есенната	сеитба...	закъснявал	съм	със	сро-
ковете.	Живея	в	Русе,	при	децата...	Кой,	кой	да	ми	се	обади	като	в	селото	
и	поща	вече	няма?	А	и	кръвното,	кръвното	ме	тормози...	Пенсии	малки,	
само	за	лекарства	ги	давам...	Доникъде	не	ми	стигат	парите...

—	Сега,	сега	—	прекъснах	разговора	между	двамата	—	и	посочих	папката	
със	съдебното	дело.	—	Вещо	лице	съм	по	вашият	спор.	Спрете	се	за	малко.	
Да	видим	как	са	нещата.	Пък	можем	и	да	се	разберем...	Нали	има	закон...	
Ще	гледаме	по	закона...	—	И	двамата	отвориха	уста	в	очакване.	Но	нещо	
сяде	 отвътре	Митьо	и	той	погледна	табелата	на	кметството.	Доби	
самочувствие	—	и	стъпка	пак	с	крак	недогорелия	си	фас.

—	Да	 се	разберем	ли,	 викаш	—	погледна	ме	Митьо,	 а	после	 вторачи	
поглед	и	към	Борис.	—	А	защо,	защо	не	ми	я	продадеш,	батьовото?	Толкова	
земя	закупих	от	хората...	И	на	тебе	ще	я	заплатя...	Нали	живееш	в	Русе,	
при	децата	си...	Имаш	нужда	от	пари,	за	какво	ти	е	тая	земя	вече?	—	каза	
със	искрящи	очи	Митьо	—	за	твое,	за	твое	добро	ти	го	казвам...	Пари	ще	
вземеш,	пари	накуп,	сухи	пари...

—	Да	ти	я	продам	ли	бе,	батьо?	Да	ти	я	продам?	—	изненадан	отвърна	
Борис	като	усети	студенината	в	гласа	на	своя	братовчед.	—	Та	нали	ми	е	
бащиния?	Пък	и	не	стига	ли	ти	това,	което	имаш	досега?	Я	виж	къде	си	се	
разпрострял?	—	На	Борис	му	стана	тъжно...	Мълчеше	обидено,	със	затаен	
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дъх,	очите	му	се	навлажниха,	и	той	вдигаше	ръка	пред	тях,	за	да	скрие	
сълзите,	които	се	готвеха	да	потекат	по	побледнялото	и	увехнало	лице.

—	Не	видите	ли	бе,	Боре,	кмете,	не	видите	ли...	Обичам	земята	и	мерак	
имам,	искам	земя	да	имам...	Ако	не	я	закупя...	Така	ще	запустее,	както	
селото	ни	запустя,	разбирате	ли	ме?	Я	колко	къщи	в	селото	опустяха...	
Митьо	говореше	възбудено,	сърцето	му	играеше,	тупкаше	неспокойно,	а	
от	погледа	на	широко	отворените	му	очи	извираше	жажда	за	имот.	Ста-
рци	около	селската	бакалия	шушукали	колко	пъти	денем	обикалял	полето,	
крещял	на	трактористите,	 когато	 гасели	рано	машините,	 сам	пазел	
посевите	си	от	свраки	и	гарвани.	Наскоро	беше	набил	селския	пастир,	за-
ради	козите	дето	отъпкали	слънчогледа	в	горния	край	на	Малорадското.	

—	Ех,	Митьо,	Митьо...	Друга	приказка	нямаш	ли	бе,	човек?	—	сепна	се	
вече	кметът	целият	позеленял.	—	Нещо	друго	да	беше	казал...	Това	вече	го	
знаят	и	в	другите	села...	Взема	на	хората	земята,	взема	я,	но	на	каква	
цена	я	плати?	Какво	им	даде...	Нищо...	Бадева	ти	я	дадоха	хората,	щото	и	
ти	ги	притискаше...	С	някои	още	не	си	се	разплатил...	—	допълни	кметът	
и	погледът	му	остана	неподвижен	и	вглъбен.

—	Не	думай	ми	така,	кмете,	не	думай	ми	така...	Ако	аз	не	бях	взел	тая	
земя	други,	други	щяха	да	я	вземат.	Не	видиш	ли	какви	са	сега	времена-
та...	Кой,	кой	се	гърби	да	гледа	земя	днес?	В	тая	объркана	държава?	Кой	
поема	големия	риск...	Провала	ме	чака...	Денят	ми	е	неспокоен,	нощите	
ми	са	безсънни...

—	Митьо	—	обади	се	пак	смирено	Борис	—	земя	българска	не	се	продава.	
По-скоро	бих	ти	я	подарил,	нашата	земя...	—	не	доизказаха	се	и	двамата,	
защото	бях	отворил	папката	и	прелиствах	вече	прикрепените	документи.

—	Договор	за	арендата	имате	ли?	И	кой,	кой	оформи	договора	между	
вас?	Ето	тук	пише,	че	при	форсмажорни	обстоятелства...	Знаете	ли	какви	
са	тия	обстоятелства?

—	Ами	той,	той	Митьо	ни	го	донесе	и	ние	всичките...	подписахме	го.
—-	Но	вие-е-е...	четохте	ли	тоя	договор?	Видяхте	ли,	че	има	клаузи	по	

тоя	договор?	Кой	посочи	точките	по	договора?	Форсмажорни	обстоятел-
ства?	Според	тях	рентата	може	да	се	промени?

—	Ми-и-и...	той	Митьо,	Митьо	го	четеше...	Мигар	ще	ни	лъже?
—	Ами-и-и...Тоя	договор	—	препрочитах,	прекарвайки	пръст	по	редове-

те...	—	Тоя	договор	е	едностранен.	Кой,	кой	ви	го	даде?
—	Тоя	договор...	Тоя	договор	—	взе	пак	уверено	думата	Митьо.	Договора	

ни	е	заверен	от	Нотариус.	Да,	имаме	си	заверка	от	Нотариус.	С	печат,	
с	подпис...Таксите	сме	си	платили.	Всичко	е	платено	и	всичко	е	редовно.	
Записано	е	в	книгите.

—	Добре	де,	така	е,	виждам,	оформено	е	документално.	—	И	поведох	
разговора	в	по-определена	посока	като	търсех	очите	на	арендатора,	който	
гледаше	любопитните	погледи	на	две	преминаващи	наблизо	тихи	женици.

—	Ти-и-и...	колко	декари	земя	арендуваш?	И	къде	е	тази	земя?
—	Ами-и-и-и...	Има,	имам	земя	и	в	други	села.	И	с	тях	имам	договори.	

Имам,	имам	си	договори....
—	И	колко	е	все	пак	тая	земя?	С	какво	я	засяваш?	Искам	да	знам.
—	А...	Имам	и	пшеница,	имам	и	слънчоглед,	рапица	малко	засявам.
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—	И	колко	получаваш	от	декар?	Среден	добив?	Нали	даваш	на	среден	
добив	на	тия,	които	си	плащат	допълнително...	Царевица	например...	По	
калкулация?	Дай,	покажи	нещо	документи...	Имаш	ли?	Актове...	за	добив	на	
продукция	нямаш	ли?	Отчет	правиш	ли	някъде...	Не	питат	ли	те	хората?	
Пред	служба	„Земеделие“	как	се	отчитате?	Нали	оттам,	оттам	идват	
субсидиите...	Държавата	дава.	

—	Е,	в	момента	нямам...	Ама-а-а...	Всичко	води	счетоводителката.	По	
цял	ден	понякога	пише	жената.	Тя	си	знае	работата,	нямаме	проблеми...

—	А	данни	за	направени	разходи,	за	обработка	на	земята,	ведомости	
за	начисления	труд	на	работниците...	Нали	земята	се	обработва	цяла	
година,	плащал	си	труд...

—	Абе-е-е-е.	Има,	има	отчет	—	отвръщаше	ми	уклончиво	Митьо	и	вър-
теше	поглед	в	различни	посоки.—	Отчет	викаш...	Отчет...	На	кого	да	го	
давам	тоя	отчет?	Не	съм	ТеКеЗеСе...	Няма	вече	ТеКеЗе	Се...	Това	е	вече	
история...

	—	А	размера	на	рентата?	Как	определяте	рентата,	която	давате	на	
хората?	Нали	хората	на	това	разчитат,	да	получат	рента?	Пари...	Пък	
някъде	дават	и	натура...	

—	Е,	даваме,	даваме...	И	зърно,	и	олио...	по	литър,	по	два...	според	го-
дината.	Можем	и	да	опаричим	всичко...	Оформя	се	около	28	лв	на	декар...	
Така	е	в	нашият	район...	Но	да	ти	кажа	ли...	И	в	другите	места	е	така.	
Така	се	разбираме	и	с	другите	арендатори.	Правим	го	около	жътвата	—	
обясняваше	ми	и	с	ръце	колебливо	Митьо	и	пак	продължи	с	досада.	—	Ама	
Борето	иска	повече.	Двойно	иска	от	това,	което	му	казвам.	Ама	годините	
са	различни...	Има	суша,	градушки,	рискове...	Ама	той	не	признава.	В	Ру-
сенско	давали	повече,	в	Добруджа	още	повече...	Като	там	давали	повече,	
да	отива	там,	при	нас	е	така...	—	каза	невъзмутим	Авджията	и	гледаше	
слънцето,	което	отиваше	към	залез.	

—	Но	това,	което	давате,	е	субсидията	от	държавата,	а	тя	се	дава	
на	земята?	А	резултатът	от	производствената	дейност,	къде	е?

—	Ама	нали	Ви	казах...	С	колегите	сме	се	разбрали...	Така	е	в	нашия	район	
—	каза	Митьо	и	закри	лице	от	слънцето.	И	пак	запали	цигара,	всмукна	дима	
дълбоко,	а	после	с	въздишка	го	пусна	през	широко	отворените	си	ноздри.	

—	А-а-а-а	—	завъртях	очи	и	въздъхнах	—	в	Търнава,	Бърдарски	геран...	
Там	не	е	така.	Там	и	Ани	Заешки	и	Любчо	Чомаковски	и	Милчо	Босилков...	
Дават	по-висока	рента...	Хората	са	им	доволни...

—	Учудваш	ме,	Митьо-о-о-о...	учудваш	ме...	—	въртеше	глава	и	съскаше	
кметът,	обладаваше	го	неспокойствие,	студена	тежина	лягаше	в	гърдите	
му.	—	Не	чаках	това	от	тебе.	Човек	се	ражда,	за	да	обича	и	да	бъде	обичан...	
Нали	и	други	хора	живеят	на	земята.	

Но	Митьо	мълчеше...	Дали	се	трогна	от	тоя	разговор?...	Не	знам...	
Но	все	пак	сви	устни	и	наведе	глава.	Малко	помрачня,	усети	в	душата	си	
тиха	болка,	която	се	надигаше	в	него	и	отнасяше	целия	покой	на	душата	
му.	Дали	сега	малката	тревога	блъскаше	мисълта	му	и	той	се	връщаше	в	
спомените	на	хубавия	селски	живот,	който	сега	или	трябваше	да	угасне	
завинаги,	или	да	се	възвърне	такъв,	какъвто	е	бил	някога.	Дали	беше	така?	
Кой	знае!	Дай	Боже.	Понякога	и	съвестта	може	да	се	завърне.	И	тримата	
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замълчахме.	Гледахме	към	крайните	улици	на	селото,	усещахме	тихия	по-
лъх,	който	лягаше	над	умълчаната	равнина,	потънала	в	покой,	тишината	
и	уханието	на	изсъхнали	дъхави	треви.

Братовчедите	и	кметът	останаха	пред	кметството,	но	вече	с	по-
кротък	разговор,	после	влязоха	в	канцеларията	на	кмета,	а	аз	затворих	
папката	и	тръгнах	 към	таксито,	 което	работеше	на	тихи	 обороти.	
Наоколо	беше	тихо	и	спокойно.	Само	стадо	гъски	крякаха	по	площада,	и	
те	спореха	за	нещо.	Тяхна	си	работа.	Преди	да	вляза	в	колата,	погледнах	
далече	Борованската	могила.	По	начумереното	небе	вече	лазеха	тъмни	
кълбести	облаци.	Хоризонтът	се	снишаваше	мълчаливо,	избяга	далече	и	
над	селото	пълзеше	мека	есенна	сянка	и	дива	миризма	на	прегоряла	окапала	
шума	от	дърветата	в	селските	дворове...	

Още	на	другия	ден	отидох	при	Нотариуса	в	града.	Показах	му	договора	
за	арендата	на	земята	като	изразих	пълното	си	несъгласие	с	едностран-
ните	клаузи	в	полза	на	арендатора.	А	той	учудено	и	с	равен	невъзмутим	
глас	ми	отвърна	без	да	ме	гледа:

—	Не	ме	интересува	нищо	какво	пише	в	договора.	Аз	заверявам	досто-
верността	на	подписите,	които	са	положени	пред	мене.	И	хората	са	си	
платили	определената	такса.

—	Боже	мой...	Боже...	—	мислех	си	докато	слизах	по	стълбите	на	изхода	
към	площада.	Никой	и	никога	в	Добруша	не	е	вярвал,	че	ще	дойдат	такива	
несправедливи	времена.

Вървях	по	улицата	замислен	и	тревожни	болки	нахлуваха	в	главата	
ми.	Душата	ми	 се	 пълнеше	 с	 негодувание.	 Защо,	 защо	милостта	не	 е	
еднаква	за	всички?	И	колко	болка	има	днес	по	тоя	свят...	Защо	днес	има	
толкова	малко	много	богати	хора	и	толкова,	хиляди	бедни	нещастници?	
Искам	да	ме	налее	сила	Божия,	за	да	издухам	тая	неправда,	тия	пороци	
и	това	ранено	време,	в	което	живеем.	Кой,	кой	ще	защити	тия	обидени	
души,	собствениците	на	земята,	които	милеят	за	нея	като	кърмилница,	
която	обичат	и	на	която	разчитат,	за	да	попълнят	семейния	си	бюжет,	
защото	днес	не	покриваха	ежедневните	си	потребности	само	с	малките	
си	земеделски	пенсии.	

На	другия	ден	пак	 бях	 в	 града.	С	мои	колеги	 обядвахме	 в	 градския	
ресторант,	говорехме	за	закона	за	земята,	за	арендата	и	дълго	гледахме	
замислени	към	белите	къщета	по	вилната	зона	на	Банашкия	баир.	Някъде	
по	икиндия	от	околните	баири	се	спуснаха	облаци,	гъсти	и	тъмни,	които	
като	капак	захлупиха	с	мрачина	тихия	град	в	равнината...	После	заваля	
дъжд...	Тихо,	кротко...

От	ония	дъждове,	които	валят	в	края	на	лятото,	а	след	това	земята	
пръхне	и	сеялките	осъмват	и	замръкват	в	полето,	за	да	заложат	новата	
надежда	за	хляб	на	хората	през	идната	година...

08.12.2015 год.  
Гр. В Р А Ц А
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Александър Александров, Лом

ХОРА И ФАРОВЕ 
Разказ

Събуди	я	телефонът:	„Що	за	зор,	по	тъмно“	—	привдигна	се	с	неохота	
и	посегна	към	нощното	шкафче...	Постепенно	досадата	се	оттече	и	в	
ъглите	на	устните	Ј	се	настани	едва	доловима	усмивка.	В	слушалката	
звучеше	любима	ария	от	„Травиата“	—	поредния	настойчив	зов	на	невроло-
га	от	Пловдив,	с	когото	се	запозна	миналото	лято	в	балнеосанаториума.

Деликатно,	на	прилични	интервали	време	той	напомняше	за	себе	си	
с	надежда	за	съвместен	живот.	Културен,	фин	човек,	вдовец	като	нея.	
Наистина	Ј	харесваше	и	последната	вечер	преди	заминаване	му	позволи	
да	я	целуне.	Женската	самота	и	копнежът	по	взаимност	за	момент	взеха	
връх	над	разума	Ј.	Беше	минутна	слабост.	Приятелката	Ј	от	института,	
където	работеше,	придирчива,	стара	мома,	свидетел	на	лятното	приклю-
чение	я	насърчаваше	—	„Това	е	твоят	шанс,	чудесна	партия,	чудесна	двойка	
ще	бъдете.	Мъжете	деля	на	три	групи	—	„окей,	„орта	будала“	и	„алилуя“.	
Твоят	човек	е	някъде	между	втората	и	третата.	В	него	има	още	хляб,	
но	и	още	салам,	както	казват	циниците,	не	е	някакъв	безперспективняк.

„Де	да	беше	толкова	лесно.	Вкъщи	ме	чака	синът	ми	с	чудесен	Пар-
кинсон,	с	чудесна	инвалидност“,	—	отвърна	тя	тогава	със	страдалческа	
самоирония.	Снахата	бе	в	чужбина	и	грижите	за	сина,	за	домакинството	
забулиха	без	остатък	ежедневието	с	крещяща	сивота.

Чутата	ария	бе	свежо	начало	за	новия	ден	—	в	музиката	намираше	
специален	кислород,	който	Ј	помагаше	да	преодолява	стреса,	да	държи	
съвестта	си	изправена	срещу	всякакви	изкушения	и	съблазни.

Стана,	направи	си	кафе	и,	теглена	от	спомена,	застана	до	прозореца.
Случилото	се	на	улицата	преди	месец	отново	я	обсеби...	Оттогава	

загуби	покой,	женското	и	майчино	начало	се	бореха	в	нея,	пришпорвани	
от	видяното.	Ненавиждаше	мига,	в	който	онази	сутрин	стана,	за	да	види	
заминаването	на	снаха	си...

Напориста,	способен	инженер,	последната	реши,	че	не	може	да	изтрае	
безкрайния	преход	и	последва	германската	си	мечта.	Мотивите	Ј	бяха	
железни	—	„Държавата	е	чурук,	от	премиера	до	дерниера,	никой	на	никого	
не	вярва,	затова	не	желая	да	ставам	Гюро	Михайлов“.	Накълва	немския	в	
съкратени	курсове	и	замина	—	не	жена,	а	терминатор.	Никой	не	можеше	да	
я	спре.	Внучката	растеше,	растяха	и	разходите.	Голямата	мъка	бе	синът,	
който	макар	и	схванат	от	болестта,	с	воля	и	настойчивост	превърна	
рисуването	от	занимавка	в	поминък.	Макар	да	хранеше	неприязън	към	
снахата,	последната	точ	в	точ	изпращане	пари	и	лекарства,	а	по-късно	
взе	и	внучката	при	себе	си	—	настани	я	в	пансион.
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„Бабо	—	обади	се	тя	веднъж	по	скайпа	—	мама	вече	е	главен	мениджър	
на	фирмата.“	Личеше	си,	че	детето	се	гордее	с	майка	си.	Като	любяща	
баба	сподели	радостта	му,	макар	да	знаеше,	че	някои	бизнес	дами	правят	
кариера	„на	всяка	цена“,	поради	което	вадеше	думите	от	гърлото	си	като	
заседнали	кости.

В	началото	на	есента,	на	връщане	от	изложение	снахата	и	шефът	
на	фирмата	се	отбиха	пътьом.	Господин	Франц	се	оказа	суховат	баварец	
с	акуратно	студен	поглед	и	затрупана	от	цифри	и	сделки	възраст.	По-
добието	претендиращо	за	усмивка	оголваше	неприятно	венците	му.	На	
завален	руски	немецът	похвали	деловите	качества	на	снахата	и	застина,	
предпочитайки	да	слуша	и	наблюдава.

Стори	Ј	се	бездушно	скучен	и	потисна	подозренията	си.	С	око	на	позна-
вач	той	се	заинтересува	само	от	картините	на	сина	Ј,	дълго	ги	разглежда	
и	на	вечерята	в	хотела,	предложи	да	ги	покаже	в	Германия.	Момчето	се	
зарадва	и	тя	сърдечно,	с	овлажнени	очи	поблагодари	на	господин	Франц.	
Сбогуваха	се	още	там,	тъй	като	рано	сутринта	немецът	щеше	да	вземе	
снаха	Ј	от	дома,	за	да	отпътуват.	Дълго	се	въртя	в	леглото,	търсейки	
скрит	подтекст	в	преживяното	и	най-сетне	се	успокои.	Призори	чу	ид-
ването	на	колата,	тихото	отваряне	на	входната	врата	и	стана.	Отвън	
тъмнееше.	Неочаквано	зад	ъгъла	изскочи	автомобил	и	фаровете	осветиха	
целуващата	се	до	спрялата	кола	двойка.	Стъписана	от	видяното,	обезси-
лена	леко	и	замаяна,	загубила	ума	и	дума	тя	рухна	върху	леглото.	Никога	
нямаше	да	забрави	зловещите	светлини	на	тези	фарове...

Мръсната	им	тайна	щеше	да	убие	сина	Ј,	затова	я	потисна	дълбоко	
в	себе	си.	Понякога	се	питаше	как	би	постъпила	на	мястото	на	снаха	си,	
раздвояваше	се,	упрекваше	се,	но	отговор	достатъчно	ясен	и	категоричен	
не	намираше...

От	детската	стая,	превърната	в	ателие,	достигна	шум.	Синът	бе	
станал	и	тя	побърза	със	закуската.	Завари	го	седнал	пред	статива.

—	Ела	виж!	—	извика	я	той	щом	остави	подноса.	Ценеше	нейното	мне-
ние.	Тя	застана	до	него	и	онемя...	Светлините	на	кошмарните	фарове	я	
блъснаха	в	гърдите	и	прегърналите	се	оживиха...	Скована	от	изненада,	
полагаше	неимоверни	усилия	да	осмисли	горчивия	факт,	че	в	онази	зловеща	
утрин	не	само	тя	е	била	будна...

—	Лошо	ли	ти	е?	Пребледняла	си?	—	вгледа	се	в	нея	той.
—	Нищо	ми	няма.	От	възрастта	е	—	овладя	се	тя.	—	Картината	е	мно-

го	истинска.	И	полутоновете	на	утрото,	и	нюансите	са	толкова	верни.	
Жената	с	нещо,	не	мога	да	кажа	какво	точно,	сякаш	ми	напомня	Катя.

—	Така	ти	се	струва	—	чу	спокойния	му	отговор.	—	Голямо	бреме	носи	
тя	и	в	Германия,	и	тук	—	работа,	кариера,	ученичка,	ние!

Думите,	но	най	вече	тонът	му	говореха	за	категоричността	на	добре	
обмислена,	изстрадана	оправдателна	присъда.	Делото	беше	приключило,	
преди	да	се	състои.	—	Картината	ще	нарека	„Голгота“	—	добави	синът	Ј	
с	равен	глас.

—	Много	интересно	—	чу	себе	си	някак	отдалеч.	Сетивата	Ј	откриваха	
новия	неин,	непознат	син,	роден	от	страданието.	Целуна	го	по	главата	
и	добави,	че	след	работа	ще	излязат	на	разходка.
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„Голготата	ни	е	една“,	мислеше	по-късно,	вървейки	към	института,	
стискайки	зъби.	„Животът	бил	кратко	емоционално	разстояние	между	
първата	и	последната	глътка	въздух,	бил	кратка	чертичка	между	две	
дати	—	остроумничеше	понякога	приятелката	Ј	и	тя	Ј	се	възхищаваше,	
сякаш	слушаше	истини	от	последна	инстанция.	„Извинявай,	мила,	това	са	
оригинални	глупости“,	опълчи	Ј	се	този	път	решително	наум.	—	Животът	
за	мен	е	вик,	стон	срещу	лъжата	и	полуистината,	иначе	е	безсмислен.“	—	
приключи	в	себе	си	задочния	спор.

Без	да	иска	последните	мисли	изрече	на	глас,	огледа	се	смутено	и	за-
бърза	с	неясна,	натрапчива	надежда	към	открехващия	се	ден.

	

Хрèсòî Бàрàêîâсêè • Фàìèëèя (äърâîреçáà)
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Из книгата „Ти и котките следобед. 
26 стихотворения от любов“

23

Кîãàòî ãîòâèш — à òîâà òè прàâèш ряäêî è êрàсèâî,
àç сëóшàì çâóêîâеòе, 
сëеä êîèòî èäâà âе÷ер.
Тàêàâà ìàсà èìà сàìî â сòèõîсáèрêà, 
пèсàíà с ãîäèíè.
И сòàâà ясíî, 
÷е âе÷еряòà е äъëãà è îòíесеíà.

Кîãàòî ãîòâèш, à òîâà òè прàâèш ряäêî è рàçсеяíî,
àç íàáëþäàâàì 
öяëàòà òè âêóсíà àсèìеòрèя.
И âèжäàì êàê ръêàòà òè —
с прîçрà÷íè âеíè÷êè —
пîäрежäà прèáîрè 
è ìеòàфèçèêà,
è ãëàä. 
И пîсëе ãè рàçìесòâà.

И çàòîâà íеäеé äà се íàäяâàш, 
÷е ëèрè÷íàòà ÷èíèя
ще èçäържè äà я рàçëèсòâàì фèëîсîфсêè.
Оáè÷àì íà âе÷еря äà сìе íèе — òî÷íî íèе.
И ìîже áè еäíà êîрè÷êà сòèõîâе — 
çà äà îпèòàì сîсà.

24

Преäè äà сòàíе äóìà çà õрàíà,
òè сëàãàш ìàëêî сòîë÷е преä áèáëèîòеêàòà.
И пèпàш òîìîâеòе íà êëàсèöèòе — êàòî жеíà,
êîяòî сè èçáèрà äреõè.
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И ìè ãîâîрèш с ãëàс, пîäâърçàí с êàäèфе.
И äрàсêàш с íîêъò ëèсòèòе, è сяêàш пîä÷ерòàâàш —
èçãóáеí сòèõ, прîпàäíàëî íеáе... 
И сâеòèш öяëàòà. И сòîëъò òè се îëþëяâà.

Тè пàçèш рàâíîâесèе с еäèíсòâеí ãëàсеí çâóê
è ìè прèëè÷àш íà èçящíà õрèсòîìàòèя.
И ìîже áè çàщîòî ìîя êíèãà íяìà òóê,
òè ìè пîсòèëàш öяëàòà пîàíòà íà êîсàòà сè.

И реöèòàëъò прîäъëжàâà с ÷àсîâе.
Аç âе÷е пîìíя íàèçóсò ръöеòе òè 

с èç÷еçíàëèя пръсòеí.
И âíèêâàì â сìèсъëà íà íàé-прîçрà÷íîòî íеáе
è â áóêâèòе êъпèíîâè, êîèòî Бîã пî êîжàòà òè

 пръсêà.

Дîêàòî прîäъëжàâà òàçè êíèжíà сâеòëèíà,
àç се íàäяâàì ëàìпàòà äà íе жèâее âе÷íî,
äà óãàсè êîсèòе сè. И áàâíàòà жеíà
äà се сòîпè — êàòî êрèсòàë÷е çàõàр â êàпêà ìëе÷íà.

Нî ãëеäàì êàê áèáëèîòеêàòà âърâè êъì ìеí
è êàê îò êíèãèòе £ пàäàò ìежäóìеòèя.
И êàê еäíà ìеòàфîрà — с пîãëеä çàìъãëеí —
ìè сâàëя äреõèòе, çà äà ìè прî÷еòе íеáеòî.

И пîâе÷е íе ìîãà äà âе÷еряì òîçè ãëàä.
Серâèçèòе è прèáîрèòе сà îò÷àяíè, íî çíàяò —
êëàсèöèòе сà пèсàëè çà âсè÷êî â òîçè сâяò.
Нî â äрóãèя сè òè. И òàçè сòàя.

25

Кîãàòî се рàçõîжäàì с òеá,
çàáрàâяì пî еäíî сòèõîòâîреíèе.
Зàáрàâяì êóфàрà сè,
â êîéòî íîсеõ îáëàöè, 
ãрàäèíàòà с ÷ерешè
è реêàòà.
Зàáрàâяì сëъí÷îãëеäèòе — 
òе âèíàãè сà ìè прèëè÷àëè
íà ìрàâêè â êîшíèöà.
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Иëè íà ìíîãî ìрàâêè
â жъëòà êîшíèöà.

Ще òè прèçíàя íещî óäèâèòеëíî —
êîãàòî се рàçõîжäàì с òеá,
çàáрàâяì èìеòî íà êíèãèòе, 
êîèòî съì прî÷еë.
Зàáрàâяì сè ãрàìàòèêàòà — 
с íеéíàòà ãрàäèíсêà 
è óжàсíà пîäреäеíîсò.
Зàáрàâяì äàже, 
÷е äà òè íàпèшà èìеòî,
ìè òряáâàò пîâе÷е
îò âсè÷êè áóêâè â àçáóêàòà.

И çàòîâà е íàé-есòесòâеíî
äà íе пîìръäâàìе...
И äà íе õîäèì
съâършеíî íèêъäе,
îсâеí äî êрàя
íà îòáëясъöèòе â сòàяòà,
êîèòî се пресêà÷àò
êàòî çàр÷еòà.

26

Не пîìíя èìеíà... 
И çàòîâà òè âèíàãè се êàçâàш пî еäèí è същè íà÷èí.
Не се сърäè — íе пîìíя èìеíà.
Нî çíàì, ÷е èìеòî òè е íàпрàâеíî îò áàâíè áóêâè.

И êîëêîòî äà áърçàì äà ãî èçреêà,
òî сè сеäè íàêрàя íà жèâîòà ìè
è íèêъäе íе õîäè.
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Цветана Милчева

Думи за книгата  
„Ти и котките следобед“

(11 януари 2018 година — Премиера на книгата)

Скъпи	приятели,	дами	и	господа,	прекрасно	е,	че	сте	тук,
благодаря	ви.
Няма	как	да	не	споделя	с	вас	усещането	си	в	този	момент,	че	време-

то	тече	паралелно.	Днес	е	Международният	ден	на	Думата,	тази	вечер	
между	откриването	на	европредседателството,	поредицата	от	протести	
и	особените	мерки	за	сигурност	26	стихотворения	си	пробиха	път	и	ни	
събраха	в	зала	Надежда	на	Столичната	библиотека.	Не	би	било	възможно	
да	се	случи,	ако	тези	стихотворения	не	бяха	стихотворения	от	любов.

Почти	цял	живот	съм	се	опитвала	да	доближавам	литературата	до	
по-малките	и	по-големите	човеци,	опитвала	съм	се	да	я	тълкувам.	

Днес	имам	радостта,	отговорността	и	изпитанието	да	застана	пред	
вас	не	като	учител,	а	като	редактор	на	поетическата	книга	„Ти	и	котки-
те	следобед“	на	Николай	Милчев.	Е,	надявам	се,	че	не	съм	само	редактор...

Тази	книга	пътува	дълго	към	самата	себе	си	и	към	нас	—	пътува	някол-
ко	години.	Броят	на	стихотворенията	намаляваше	през	тези	години—	от	
60	до	26	стихотворения	от	любов.	

Пътуването	Ј	беше	първият	урок,	който	аз	научих	—	движението	от	
много	към	малко	понякога	означава	не	да	губиш,	а	да	откриеш	нишката,	
заради	която	е	всичко.	И	да	я	направиш	видима.

Вторият	урок,	който	ми	даде	книгата,	е	чисто	граматически.	Най-
често	използваната	 граматическа	форма	 е	 за	 второ	 лице,	 единствено	
число	—	(Ти	ухаеш	на	отворен	прозорец,	Ти	и	котките	следобед,	Седя	до	
теб,	ТИ	си	говорила	с	една	забравена	върху	дървото	мида).	

ТИ,	теб,	те	са	чудесни	думи.	Канят	ни	да	се	припознаем	в	тях,	пра-
вят	ни	съучастници,	обещават	споделеност,	признават	колко	човекът	не	
иска	да	е	самотен,	превръщат	се	в	ментов	прозорец,	през	който	светът	
става	цветен.

После	научих,	че	когато	поискаме	непременно	да	дефинираме	нещо,	да	
го	впишем	в	рамки,	да	го	уточним,	може	и	да	не	успеем.	И	така	—	стихо-
творенията	в	книгата	нямат	заглавия.	26	стихотворения	от	любов.	Да,	
можем	да	кажем:	Любовта	е	първото	настръхване	на	кожата,	момичето	
и	мренките,	юли	в	средата	на	косите,	белегчета	от	котешките	нокти,	
южният	град,	нашата	разколебана	есен,	това,	което	„си	седи	на	края	на	
живота	ми	и	никъде	не	ходи...“	Можем	да	продължим	—	Любовта	е	дом	за	
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нашите	души.	Тя	иска	да	си	говорим	с	нея,	да	я	приласкаваме,	да	я	пазим,	
да	Ј	обещаваме	вечност,	да	я	виждаме	красива.	И	да	я	убедим,	че	тя	именно	
е	основание	да	понасяме	„непосилната	лекота“	на	този	наш	прекрасен	и	
тъжен	живот.	

Само	че	—	дайте	заглавия	за	всичко	това!	Мисля,	че	е	крайно	време	да	
признаем	—	не	всичко	в	света	може	да	се	онаслови.	Обаче	е	хубаво,	когато	
всичко	е	от	любов.

И	последно	—	вие	изобщо	не	сте	длъжни	да	се	съгласите	с	мене.	Това	
са	моите	уроци.	Не	е	страшно,	че	не	са	вашите.	Имам	оправдание	—	не-
опровержимо.	Самият	Йосиф	Бродски.	Той	 казва	 за	поета:	 „Наистина	
ти	си	сам.	Единственият	тет-а-тет,	който	има	поетът,	е	с	езика	му.	
Диктатът	на	езика	е	всъщност	онова,	което	в	просторечието	се	нарича	
диктат	на	Музата“.	

И	още	—	за	другите:	„Хората	винаги	чуват,	или	четат,	или	прочитат	
в	онова,	което	съчинявате,	нещо	изключително	свое“.	Йосиф	Бродски.

Затова,	дами	и	господа,	ви	моля	да	приемете,	че	аз	съм	човекът,	който	
просто	вдига	завесата	и	дава	думата	на	музиката	и	на	поезията.	

„Ти	и	котките	следобед“	—	Николай	Милчев	и	неговите	26	стихотво-
рения	от	любов,	музикантите	от	Камерен	ансамбъл	„Силуети“	Габриела	
Калоянова	—	виолончело	и	Кристиян	Калоянов	—	кларинет.

Благодаря	ви!

Хрèсòî Бàрàêîâсêè • Деêîрàòèâíî пàíî (äърâîреçáà)
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Юбилей

Кирил Писарски 
по случай 85-годишнината му

ОТКУПЪТ 
Разказ

Април	преваляше,	а	застудя.	Вали	ситен	дъжд.	Витоша	е	побеляла.	
Може	би	някой	ще	ми	каже:	„Къде	си	тръгнал,	бе,	дядка?“	И	ще	бъде	прав.	
Трябва	да	си	седя	у	дома.	Обаче	провизиите	ми	свършиха	и	се	наложи	да	
отскоча	до	съседния	магазин.	Не	успях	да	направя	дори	десетина	крачки,	
когато,	съвсем	близо	до	мен,	изсвистя	джип.	Двете	задни	врати	се	от-
вориха	и	от	автомобила	изскочиха	каяк	момчета.	С	черни	островърхи	
качулки.	Направо	ку-клукс-клан!	За	миг	се	огледах,	да	не	би	наблизо	да	има	
камери.	Може	би	снимат	филм.

Метнаха	ме	на	задната	седалка	и	ми	лепнаха	на	устата	яко	тиксо,	
а	върху	главата	—	качулка.	Белезниците	щракнаха	и	се	понесохме...

Не	ми	позволиха	дори	да	възразя.	Да	им	кажа	на	тези	момчета,	че	
имат	 грешка.	Че	 аз	 съм	пенсионер	 със	 сто	и	 деветдесет	лева	пенсия.	
Тръгнал	съм	на	пазар...

Едва	след	десетина	минути	ме	облада	ужасен	страх.	Особено	като	
ми	покриха	очите.	Времето	за	мен	спря.	Не	мога	да	кажа	колко	минути	
или	часове	сме	пътували.	Най-после	джипът	спря.	Измъкнаха	ме	навън	и	
ме	поведоха	нанякъде.	Ясно	—	отвличане!

Настаниха	ме	в	стаичка	три	на	три	метра.	Това	вече	видях	добре,	тъй	
като	момчетата	махнаха	моята	качулка.	Претарашиха	ме.	Измъкнаха	
от	джобовете	каквото	имах,	изтърсиха	портфейла,	където	се	гушеха	36	
лева	и	петдесет	стотинки,	лична	карта...	Взеха	ми	мобилния	телефон	и	
часовника.	Излязоха	от	стаята	и	дълго	не	се	появиха.	Вече	се	поуспокоих.	
Какво	може	да	изгуби	един	стар	човек!	Наскоро	прехвърлих	седемдесет	и	
седем	лазарника.	Аз	отдавна	съм	си	пътник.	Всеки	миг	Господ	ще	реши	
да	ме	повика.

Най-сетне	вратата	изскърца	и	се	явиха	двамата	мъжаги,	които	ме	
отвлякоха.	Пак	с	качулки	на	главите.

—	Гледай	сега	в	джиесема!	—	с	престорен	басов	глас	подхвана	едини-
ят.	—	Имаш	двама	сина	и	една	дъщеря.	Най-напред	покажи	телефона	на	
големия.	Бизнесмена.

Подчиних	се	и	посочих	телефона	на	големия	ми	син.	После	на	по-мал-
кия	и	накрая	на	дъщеря	ми.	Не	беше	трудно	да	се	досетя,	че	ще	искат	
откуп.	Бяха	се	осведомили	добре,	защото	знаеха	имената	на	децата	ми,	
кой	какво	работи,	къде	са	офисите...	Набраха	телефона	на	сина,	който	е	
изпълнителен	директор	на	известна	фирма.
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—	Ало,	здравейте!	Стефан	Сидеров	ли	е?	Аха.	Добре.	Баща	Ви	е	при	нас.	
На	сигурно	място.	Искате	ли	да	го	чуете?

И	ми	подаде	телефона.
—	Аз	съм.	Аз	съм,	Стефчо...	Добре	съм...
—	Точка!	Стига!	—	измъкна	ми	от	ръката	апарата	и	отново	лепна	

тиксото	върху	устата	ми.
—	Слушай	сега!	Ако	искаш...	—	премина	на	„ти“	мъжагата.	—	Ако	искаш	

да	видиш	баща	си	жив	—	сто	хиляди	евро!	Разбра	ли	ме?	Давам	ти	три	дни	
за	размисъл.

Синът	получи	указания	къде	и	как	да	занесе	парите.
Ултимативните	три	дни	изглежда	са	отминали	и	преговарящият	

дойде	отново	при	мен.	Вече	бях	на	по-либерален	режим.	Дишах	свободно	
—	тиксото	го	нямаше.	Донесоха	една	тенекия	за	тоалетна,	махнаха	бе-
лезниците	и	получих	сандвич.

Разговорът	със	сина	ми	беше	кратък.	Явно	рекетьорът	не	беше	дово-
лен	от	отговорите.	По	едно	време	ми	подаде	телефона.

—	Не	давам	отсрочки.	Кажи	му	на	твоя	глупак.	Жив	оттука	няма	да	
излезеш...	—	категоричен	беше	качулатият.

—	Да.	Да.	Баща	ти	е.	Ще	те	излъжа,	ако	кажа,	че	съм	добре...	Няма	ми	
ги	лекарствата...

—	Кажи	му	за	парите!	До	довечера,	иначе...	—	и	ме	лупна	то	главата.
—	Какво	каза?	Не	те	чух.	Нямаш	възможност.	Аха!	Да	изтърпя	поне	

месец...	Ама,	Стефчо...	Разбирам.	Очакваш	голяма	сделка...	Добре,	добре,	
добре...	Добре,	сине...

Оня	ми	грабна	телефона	и	започна	да	ме	рита,	да	ме	удря	по	гърба,	
по	тила,	по	краката...	Но	като	се	убеди,	че	съм	само	кожа	и	кости	и	няма	
място	по	тялото	ми,	където	да	излее	яда	си,	се	отказа.	После	набра	те-
лефона	на	по-малкия	ми	син	Краси.	Той	също	е	преуспяващ	бизнесмен.	И	
двамата	са	почтени	момчета,	образовани	и	много	искрени.	Освен	това	и	
трудолюбиви.	Красимир	е	подуправител	на	частна	банка.

Разговорът	с	него	беше	както	със	Стефчо.	Този	път	дойде	и	вторият	
изнудвач.

—	Ало,	здравейте!...	Красимир	ли	е	на	телефона?	При	нас	е	баща	Ви...	А,	
вече	знаете.	Толкова	по-добре.	Значи	—	петдесет	хиляди	евро	и	го	пускаме	
по	живо,	по	здраво...	Тридневен	срок!	Иначе	—	гответе	се	да	посрещнете	
труп!

Обясни	му	къде	и	как	да	предаде	парите.
И	тези	три	дни	отминаха.	Три	дни,	три	дни,	ама	за	мен	бяха	вечност.	

Вие	ми	се	свят,	усещам	сърбеж	по	тялото,	кръвното	сигурно	е	скочило	
над	двеста...	Петдесет	хиляди	евро!	Как	ли	се	чувства	сега	момчето	ми...	
Красимир	е	много	състрадателен.	Стефчо	е	по-суров.	А	Краси...

Мъжагите	ме	 питаха	 дали	 имам	 спестявания,	 кредитна	 карта,	
злато...	Хм!	Спестявания!	Тридесет	и	шест	лева	и	петдесет	стотинки,	
спестени!	Евтина	карта	за	градския	транспорт.	След	два	дни	взимам	
стипендията,	както	ние	старците	наричаме	шеговито	пенсията.

Още	три	дни	и	две	нощи.	И	два	сандвича.	На	мен	и	повече	не	ми	трябва.	
Тези	хора	приложиха	и	малка	инквизиция,	за	да	окажа	натиск	към	децата.	
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През	нощта	угасваха	лампата	и	пускаха	да	капе	вода	в	тенекията.	От	
едно	 бидонче,	 закачено	на	 стената.	Също	като	по	филмите.	Кап,	 кап,	
кап...	Капеше	на	различни	места	в	тенекията	и	на	моменти	сякаш	чувах	
мелодия.	Малка	нощна	музика...	Дори	си	тананиках.	Боже,	Боже!...	Май	по-
лудявам!	Започнах	да	вярвам	на	хората,	които	в	отчаянието	си	се	молят	
по-скоро	да	склопят	очи.

По	едно	време	дочух	тропот,	превъртане	на	ключ	в	бравата	и	разбрах	
—	и	този	трети	ден	вече	е	отминал.	Сигурно	пак	ще	говорят	с	Краси.	Обаче	
похитителите	имаха	други	намерения.	Освободиха	ме	от	оковите	и	ме	
изведоха	навън.	Видях	светлина,	видях	слънцето.	Зелена	морава,	високи	
борове,	ясно	небе	и	аз.	Седнах	на	скамейка	до	една	чешмичка.	Свободен.	
Двете	момчета	изчезнаха	някъде.	Погледнах	към	„моето	жилище“.	Мал-
ко	кокетна	къщурка.	Нещо	като	горски	дом.	Чувах	пойни	птички.	Даже	
кукувица	ме	закука.	Няколко	пъти!	А	според	поверието,	това	предсказва	
дълъг	живот!	Виж	ти!...

Джипът	го	нямаше.	Тесен	коларски	път	се	 губеше	 сред	 вековните	
дървета.	Ако	тръгна	по	него	и	се	опитам	да	избягам?!	Ще	ме	догонят	и	
ще	ме	пребият.	Освен	това,	зная	ли	накъде	води	този	път.

И	все	пак	—	защо	да	не	опитам...	Решението	ми	се	отложи.	Иззад	къ-
щата	излезе	някакъв	човек	с	автомат	в	ръцете.	Мърдане	няма.	После	при	
него	дойде	друг.	Охраната	е	стабилна,	значи.

—	Край	на	излета,	дядка!	—	потупа	ме	ненадейно	по	рамото	един	от	
моите	познати.	—	Хайде	в	стаичката!...

Последва	нов	разговор	със	сина	ми	Краси.
—	Как	е	положението?!	Готови	ли	сме?	—	учтиво,	но	с	лека	ирония	за-

почна	разговора.
Аз	чувах	гласа	на	Краси,	защото	ръбатите	стени	увеличаваха	пет-

кратно	думите,	идващи	от	мобилния	телефон.
—	Вижте	какво...	В	момента...	Ох!	За	мен	баща	ми	е	най...	Най-мило-

то...	—	чувах	гласа	на	сина	ми.
—	Момче,	без	сантименти!	Срокът	изтича	точно	след	час.	Последно	

предупреждение.	Иначе	—	довечера	ще	го	намериш	в	реката	пред	„Черния	
кос“	в	Княжево.	Транжиран!	—	и	ми	подаде	телефона.

—	Краси,	момчето	ми...	Ти	ли	си?	—	едва	сдържах	сълзите	си.
—	Аз	съм,	тати...	Аз	съм!	Гледай	сега...	Виж...	Ти	си	мъдър	човек.	Винаги	

съм	се	учил	от	тебе.	Възхищавам	ти	се.	Трябва	да	ме	разбереш...	При	тази	
жестока	криза!	Банката	е	почти	пред	фалит!	Невъзможно	е.	Толкова	пари.	
Може	би...	Потърпи!	Тате,	обичам	те!...

Онзи	ми	взе	джиесема	и	не	можах	да	кажа	дума	повече	на	Краси.	Да	
му	вдъхна	кураж...	Може	би...

—	Добре,	бе,	приятел...	Намалявам	на	двайсет	хилядарки!	Баща	ти	ми	
е	симпатичен...

Но	Краси	затвори	телефона.
—	Сега	какво	да	те	правя,	бе,	старче?!	Видя	ли	какви	синчета	имаш?!	

Какви	деца	си	отгледал,	а...	—	трясна	ме	по	главата	с	апарата	и	затвори	
вратата.	Обаче	не	я	заключи.

Нямах	представа	за	времето.	Нали	останах	без	часовник.	А	стомахът	
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ме	присвиваше	жестоко.	Мъчеше	ме	запек.	Не	можех	повече	да	издържам.	
Съвсем	предпазливо	излязох	от	стаята	и	потърсих	тоалетната.	Тази	
горска	къщичка	съвсем	не	беше	някаква	колиба.	Имаше	чудесна	кухня,	сто-
лова,	а	в	коридора	врата,	която	води	към	тоалетната	и	банята.	Облекчих	
се	с	триста	зора,	измих	си	лицето,	макар	и	ужас˜н	от	човека,	когото	
видях	в	огледалото.	Аз	ли	бях	това?!	Тишината	ме	вбесяваше.	Понякога	
обаче	лудите	имат	интересни	идеи.	Открехнах	вратата	на	хладилника	
в	кухнята	и	вътре	—	какви	ли	не	продукти,	напитки	и	лакомства,	а	до	
мивката	—	зеленчуци,	зарзават...

Само	 след	 час	 върху	 огромната	баварска	маса	 се	 появиха	 чудесна	
покривка,	изискано	подредени	чинии,	прибори,	чаши,	канички,	салфетки...	
Като	в	първокласен	ресторант.	Спретнах	телешко	варено,	настъргах	
хрян,	скълцах	чесън,	олио,	оцет...	После	приготвих	паниран	шницел,	изпър-
жих	картофки	и	ги	залях	с	горещо	масло.	Отгоре	поръсих	сирене.	Остана	
да	дойдат	Снежанка	и	седемте	джуджета.	Ох,	а	какви	само	палачинки	
премятах	в	тигана!	Изобилие	от	напитки:	уиски,	водка,	гроздова,	узо...

Снежанка	и	джуджетата	се	забавиха,	но	в	кухнята	нахълтаха	двама-
та	бандити.	Без	маски,	без	качулки,	но	разярени.	Предчувствах,	че	това	
ще	бъде	моят	край!	Очаквах	го.	Желаех	го!

—	Къде	се	намираш	ти,	бе,	дядка?!	Кой	ти	разреши...	Марш	веднага	
в	 стаята!	Скапаняк	такъв...	 —	изкрещя	единият,	хвана	ме	 за	яката	и	
ме	блъсна	към	вратата	на	„моята“	стаичка.	Заорах	в	пода.	От	носа	ми	
рукна	кръв.	Усетих	болка	и	в	челото.	Изправих	се,	залитнах,	но	се	опрях	
във	вратата.	Изтрих	кръвта	с	длани,	обърсах	се	в	панталона	и	погледнах	
към	момчетата.	Не	зная	защо,	но	тъкмо	в	този	момент	ми	се	видяха	
симпатични.	Сигурно	и	умни!	Бързо	прогоних	тази	наивна	симпатия	към	
похитителите.	И	те	бяха	брадясали	като	мен,	обаче	разкрих	ги	веднага:	
това	бяха	перуки	и	залепени	брада	и	мустаци.	За	да	не	запомня	лицата	
им.	По-ниският	препречи	пътя	на	колегата	си,	който	изглежда	се	канеше	
да	ме	халоса	по	главата	или	да	ме	срита..

—	Стоп!...	Остави!	Остави	го,	казвам!	Как	беше	името	ти?	—	обърна	
се	към	мен.

—	Аз	съм	Киро.	Дядо	Киро	—	отговорих	и	наведох	виновно	глава.
—	Върви	веднага	в	банята.	Измий	се,	подсуши	се	и...	заповядай	на	соф-

рата!	Пир	по	време	на	отвличане	—	разсмя	се	момчето,	лъснаха	бисерните	
му	зъби	в	чаровна	усмивка.

Нека	повече	да	не	удължавам	разказа.	Защото	всичкото	това	може	
да	ви	се	стори	измислица.	Една	халюцинация.	Една	скалъпена	приказка	на	
един	полудял,	изкрейзил	дядко.	И	все	пак,	чуйте	какво	се	случи	по-нататък.	
Всъщност,	нищо	особено.	Хапнахме,	пийнахме,	излапахме	палачинките.	С	
мед!	Истински	горски	мед!	Обяд	за	трима.	При	това	—	без	думи.	Без	нито	
една	думичка.

Е,	не	липсваха	накрая	и	похвали,	които	едва	ли	ме	докосваха.	Приемах	
ги	безучастно.	Вглеждах	се	в	лицата	на	моите	похитители,	а	очите	ми	
се	пълнеха	със	сълзи...	На	рождения	ми	ден,	само	преди	две	седмици,	край	
масата	у	дома	бяха	насядали	двамата	ми	сина,	снахите	и	внучетата.	На	
по-големия	—	Иво.	Десетгодишен.	Красавец!	На	по-малкия	—	Таня.	Таничка!	



146 ÏËÀÌÚÊ

Същинска	Шърли	Темпъл...	Дъщерята	беше	в	Швейцария.	Изпрати	теле-
грама...	Поздравления,	песни,	шеги...	Внучетата	ме	обсипваха	с	целувки.	
Щастливи	числа!	Седемдесет	и	седем...	Слаб	и	безпомощен	човек	ли	съм	в	
страданието!	Може	би	това	е	вечната	борба	на	човешката	душа	с	бол-
ката...

—	Абе,	дядо	Киро,	ти	тука	ли	си?...	Хайде,	чашата	до	дъно!
—	До	дъното!	—	повторих	и	преглътнах	спомена.
—	Браво!	Браво,	деденце!	—	почти	едновременно,	като	да	бяха	се	наго-

ворили,	извикаха	двамата.	—	Ха	сега,	още	веднъж	наздраве!	—	допряха	чаши	
до	моята	двете	момчета.

„Наздраве,	наздраве,	ама	моето	здраве...“	—	мислех	си	аз.	Обаче	си	пий-
нах.	И	хапнах.	Натъпках	се	като	попско	дете	на	задушница.

От	този	ден	бях	вече	на	свободен	режим.	Никакви	белезници,	никакво	
тиксо	на	устата.	Даже	ми	свалиха	леглото,	което	беше	завързано	със	
синджир	в	двата	му	края.	За	стената.	Имах	дюшек,	завивка	и	възглавни-
ца!...	И	разходки	из	поляната.	Тези	с	калашниците	не	ме	следяха,	не	ме	
наблюдаваха.	А	пък	птичките...	Като	да	знаеха,	че	ги	обичам	безмерно.	
Надпреварваха	се	да	ми	пеят...

До	обяд	прекарвах	в	кухнята.	Стори	ми	се,	че	се	е	търкулнала	цяла	
седмица.	Нито	 веднъж	не	 повторих	менюто.	 Готвенето	ми	 доставя	
удоволствие.	Дори,	когато	беше	жива	бабичката,	аз	не	допусках	някой	да	
влиза	в	кухнята.

Но...	всичко	хубаво	не	е	на	хубаво!	Изглежда	играт	свърши.
Отново	в	стаята,	отново	с	белезници	и	завързан	за	стола.	Като	на	

разпит.	Този	път	при	мен	дойдоха	двамата.	Мобилният	телефон	беше	в	
ръцете	на	по-големия.

—	Дядо	Киро!	Нали	така	ти	беше	името?	Сега	е	ред	да	звъннем	на	лю-
бимата	ти	дъщеличкаааа.	Тааа,	къде	работеше	тя?	В	Швейцария,	нали?	
В	най-известната	брокерска	къща?	Цюрих.	Така	ли	е?	—	и,	без	да	дочака	
отговор	от	мен,	направи	няколко	обиколки	около	стола,	погали	ме	„дру-
желюбно“	по	голото	ми	теме	и	набра	номера.

—	Гутен	таг!	Ало,	Вили!...	Виолета	ли	е?	—	чу	потвърждение	и	продъл-
жи.	—	С	братлетата	изглежда	не	се	разбрахме.	Сигурен	съм,	че	Вие	сте	
научили.	Петдесет	хиляди	евро!	Разчитаме	на	Вашето	добро	сърце	и...	
на	Вашата	обич	към	татенцето	—	намигна	ми	уж	приятелски	Големият.

После	намалиха	откупа	на	двайсет	хиляди	евро!
Та,	бандитът	повтори	всичко,	което	каза	на	синовете.	За	тридневния	

срок,	затова,	че	ако	Вили	не	изпълни	условието,	ще	научи	от	братята	си,	
че	са	ме	открили	в	реката	под	„Черния	кос“	—	кръчмата	в	края	на	Княжево.

—	Разбира	се!	Казана	дума...	Двадесет	хиляди	евро.	Става	ли?
—	Вижте	какво!	—	започна	Вили.	—	В	момента	стагнацията	е	ужасна.	

Кризата	не	подмина	и	Швейцария.	И	тази	сума	за	мен	е	голяма.	Много	
трудно,	ако	не	и	почти	невъзможно.	Сами	разбирате.	Пазарът	покупки-
продажби	е	спаднал	до	нула.	Дайте	ми	поне	два	дни	за	размисъл.	Може	би...

—	Имаш	ги!...	Два	дни	—	готово!	Хайде,	бъди	разумно,	бе,	маце!	—	затвори	
телефона	и	ми	се	усмихна.

—	Дядо	Киро,	казвай	менюто	за	утре!...
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Изскочиха	през	вратата	и	в	тясната	ми	стаичка	дълго	долиташе	
смехът	им.	

И	през	тези	два	дни	изненадвах	с	готварските	си	умения	моите	сто-
пани.

Учудваше	ме	само	едно	нещо	—	защо	канеха	на	софрата	и	мен,	пленника!	
Можеха	да	си	седнат	край	огромната	маса,	а	пък	аз	да	подтичвам	около	
нея,	да	им	сервирам	и	отсервирам,	да	мия	съдовете...

Изтече	и	този	 ултиматум.	Разговорът	с	 дъщеря	ми	 беше	 съвсем	
кратък.	Повториха	условията.	За	моя	изненада	свалиха	„цената“	за	мен	
на	десет	хиляди	евро.

—	Не	е	възможно!...	Откъде	да	намеря	тези	десет	хиляди...	—	хленче-
ше	Вили.	—	Пуснете	човека!	Нямате	ли	милост?!	—	прочувствено	молеше	
дъщеря	ми.

—	Ти	остави	дядо	Киро...	Не	може	да	има	милост	към	тебе.	За	тебе	
милост	няма!	Какво?	Отсрочка	ли?	Никаква	отсрочка.	Довечера	или	най-
рано	утре	баща	ти	ще	бъде	на	дъното	на	язовир	Искър.

Изтръпнах.	Какъв	глупак	съм!	Били	симпатични	момчета...	Господи,	
Боже	мой!	Значи	—	край!	Сбогом,	живот!	Ей,	хора,	не	ми	се	умира!	Дъще,	
обич	моя,	детенцето	ми...

След	кратка	пауза	дочух:
—	Дайте	баща	ми.	Моля	ви,	нека	да	говоря	с	баща	ми...
С	трепереща	ръка	поех	телефона.
—	Ало,	ало...	Виленце...
—	Тати,	зная,	че	няма	да	ме	разбереш...	Този	заробващ	заем,	ипотека-

та,	мерцедеса	на	изплащане...	Забавихме	вноските,	текат	големи	лихви.	
Помоли	ги	за...	за	два	месеца	разсрочка!

—	Дай	джиесема!...	Ало!	Слушай,	бе,	малката!	Ние	да	не	сме	тук	дет-
ска	градина!	На	тенис	ли	искаш	да	си	играем?	До	утре	и	баста!	—	щракна	
телефона.

—	А	ти,	дядо	Киро,	разговаряй	с	когото	си	искаш.	И	на	полицията	мо-
жеш	да	позвъниш.	Но...	преди	това	—	стягай	масата.	Купонът	продължава!

Останах	сам	в	стаичката.
Полегнах	на	кревата	и	се	загледах	в	тавана.	Загубих	всякаква	способ-

ност	да	мисля.	Белокос	старец	с	бяло	поле	в	главата.	Пълна	амнезия!	Или	
безразличие.	Живял	ли	съм	—	не	съм	ли	живял...	Изведнъж	се	усмихнах.	Забе-
лязах	фигурки	в	ъгъла	на	тавана.	Две	зайчета	си	играеха.	До	тях	—	сърничка.	
Ха,	невероятно!	Кумчо	Вълчо	държи	в	лапите	си	плажна	топка	и	се	готви	да	
я	хвърли	към	зайчетата.	Като	дете	обичах	да	лягам	в	копата	сено	и	да	се	
вглеждам	в	пухкавите	облачета	на	небето,	които	променяха	причудливите	
си	форми.	Веднъж	ги	виждах	радостни,	сетне	—	намръщени.	Превръщаха	се	в	
животни,	приличаха	на	птици,	на	хора...	Толкова	приятно	и	забавно	беше...

Обърнах	се	към	стената.	Телефонът	ми	се	изтърколи	и	тупна	върху	
пода.	Без	друго	едва	ли	щях	да	го	използвам.	Дано	се	е	повредил!	Та	на	кого	
да	се	обаждам.	На	полицията	ли?	Може	би	да!	Никой	не	ме	следи,	никой	не	
ме	подслушва.	Обаче	зная	ли	къде	се	намирам.

Вечерята	беше	превъзходна.	Супа	топчета,	 свинско	 с	прясно	 зеле,	
червено	винце	и,	за	десерт	—	крем	карамел.
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Прибрах	се	късно	в	стаята,	а	върху	леглото	намерих	ново	вълнено	
одеяло,	панталон,	чудесно	сако	и	бяла	риза.	Какво	ли	са	замислили	тези	
млади	хора?!	Представих	си	—	празнично	облечен	мъртвец	в	ковчега...	Пъл-
на	глупост.	Може	би	ще	ме	местят	на	друго	място.	Дали	полицията	не	е	
попаднала	на	следи?!	Бях	убеден,	че	синовете	ми	отдавна	са	информирали	
властите	за	отвличането.

Цяла	нощ	не	мигнах.	Използвах	одеялото.	Студено	е	през	нощта.	Ос-
тавих	лампата	да	свети.	Да	ми	дава	кураж	и	надежда.

—	Добро	утро!	—	поздравиха	ме	малко	преди	изгрева	двамата	мъжаги.
—	Ама,	дядо	Киро,	ти	не	забеляза	ли	дрехите.	Хайде,	обличай	се!	Бързо	

се	обличай!	—	подканиха	ме	и	напуснаха	стаята.
Това	е	заповед.	Тук	не	можеш	да	се	противиш.	Всичко	ми	беше	като	

по	мярка	шито.	Аз,	макар	и	възрастен,	съм	запазил	фигурата	си.	Направо	
манекен!

Значи	изселване!	Премених	се,	отворих	вратата	и	се	обърнах	назад.	
Все	пак	трябва	да	се	сбогувам	със	стаичката.	Мой	защитник	и	подслон.	
Моя	мъка	и	утеха...

На	двора	ме	чакаха	момчетата.	Поседнахме	върху	пейката	до	чеш-
мата.

—	Дядо	Киро,	извинявай	за	мъките!	Трудни	хора	се	оказаха	твоите	
чеда...	Ние	двамата	решихме	да	ти	кажем	„Сбогом!“	—	започна	единият.

И	пак	онази	тъпа	представа:	пременен,	легнал	в	черния	ковчег...
—	Тръгни	по	този	горски	път...	Само	на	два	километра	се	намира	село	

Бръшлян	—	продължи	другият.	—	Ето	ти	портмонето	с	документите,	ето	
ти	ключовете	от	апартамента,	часовника...

—	Вземи	си	и	твоите	тридесет	лева	и	петдесет	стотинки.	Толкова	
ли	бяха,	а?

Поех	портмонето,	ключовете	и	парите.
—	И	от	мен	приеми	извинение...	Сбогом!
От	най-високите	клони	на	брезата	до	чешмата,	в	най-неподходящия	

момент,	се	обади	кукувица.	Изкука	няколко	пъти.	„Знамение	е	това!	Ще	
оцелея!	А	може	би...	По-добре	да	беше	кукумявка.	Чухалче,	прокълнато	от	
народа.	Нали	кукумявката	вещае	смърт!“

Онези	при	чешмата	извикаха:
—	Дядо	Киро!	По	пътяааа...	Забравил	ли	си	нещо?
Прекрачих	прага	на	къщичката	с	единия	крак	и	спрях.	Обърнах	се	и	

прошепнах:
—	Оставам	тук...	Оставам	тук!	—	плахо,	едва	чуто,	като	да	отметна	

онова	странно	чувство	за	вина.	После	поех	дълбоко	дъх	и	извиках	гръмо-
гласно:

—	Аз	оставам	тук!	Оставам	тук...
Гласът	ми	пое	 ехото,	промъкна	 се	през	 високите	борове	и	 стигна	

островърхите	чукари,	които	го	повториха	и	потретиха...
Но	те	не	останаха.	Бях	свободен.
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Прочетено отново

Петър Атанасов Тодоров

ИЗ „НАРОДОПСИХОЛОГИЧЕСКА 
ЗАДЪЛБОЧЕНОСТ  
И ДЕМОКРАТИЧНОСТ 
В ПРОЗАТА НА ЛЮБЕН 
КАРАВЕЛОВ“

  „Той не е бил някаква „измислена книжна схема“,
  а „човек със своите противоречия“ — голям човек
  с големи, зейнали противоречия.“
      Томас Ман

  „Аз казах, че той (Л. Каравелов — б.м.) е създал
  епоха в нашия политически живот. Не е само това.
  Той е направил революция и в литературата ни, той
  е дал направление, на което аз определям срок на
  съществуване: един век.“
      Захарий Стоянов, 1885 г.

Получава	се	цяло	вавилонско	стълпотворение,	когато	се	изправяме	
пред	интерпретациите	и	оценките	на	творчеството	на	Любен	Каравелов,	
пък	и	на	който	и	да	е	от	нашите	големи	писатели	и	класици	от	традиция-
та.	И	това	е	неизбежно,	тъй	като	след	настъпването	на	демократичните	
промени	у	нас,	не	се	написаха	методологически	трудове	по	отделните	
хуманитарни	науки,	затова	в	публичното	пространство,	включително	
в	образованието,	се	запазиха	освен	трудове,	създадени	с	методологията,	
основаваща	се	на	принципите	и	ценностите	на	демокрацията,	и	таки-
ва,	в	които	тази	методология	беше	социалистическа	тоталитарна	или	
някаква	нейна	имитация.

Когато	се	изправяме	лице	в	лице	с	тези	интерпретации,	ние	осъзна-
ваме	колко	несъвместими	помежду	си	са	те,	тъй	като	между	едните	и	
другите	твърдения	няма	нищо	друго	освен	абсолютно	отрицание.	В	този	
смисъл	не	ни	е	ясно	критика	ли	е	Каравеловото	творчество	на	българското	
чорбаджийство	или	не	е	такава	критика,	изразена	ли	е	в	него	омраза	към	
турците	или	писателят	прави	разлика	по	нравствен	критерий	в	тази	
общност.	През	1929	г.	литературният	критик	Малчо	Николов	изтъкна	
редица	положителни	черти	в	личността	и	в	творчеството	на	Каравелов,	
но	не	успя	да	долови	всички	огромни	противоречия	в	тях,	затова	оценката	
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му	—	безспорно	стойностна	—	до	известна	степен	е	едностранчива:	„Но	че	
наистина	Каравелов	е	притежавал	белетристичен	дар	с	явните	признаци	
за	по-големи	творчески	възможности,	ни	убеждава	най-хубавата	му	повест	
„Българи	от	старо	време“.

Спираме	се	върху	нея,	за	да	посочим	най-ценното	и	най-типичното	в	
белетристичните	похвати	на	Каравелов.	Повестта,	като	никое	друго	не-
гово	творение,	е	чужда	на	всякаква	тенденциозност,	и	в	това	се	крие	най-
важното	условие	за	художествения	Ј	успех.	В	нея	не	са	изобразени	омразните	
на	писателя	турци,	гърци,	чорбаджии	и	калугери,	чужда	е	на	каквато	и	да	
е	предвзета	идея,	не	е	написана	с	пропагандаторска	цел.	По	всичко	се	види,	
че	в	повестта	е	намерил	израз	копнежът	на	Каравелов	по	далечния	роден	
край,	и	това	се	чувства	и	в	топлите	изблици	на	лиризъм,	и	в	това	интимно	
отношение	към	изобразеното:	то	е	скъпо	на	поета	—	един	свят	на	идилично	
спокойствие,	на	безгрижие	и	доволство	сред	родната	атмосфера,	противо-
положен	на	безотрадната	действителност,	в	която	е	живеел,	живот,	пълен	
с	лишения,	безпокойствия,	нестоплен	от	участието	на	близка	и	родна	душа,	
неогрян	от	лъчите	на	родното	слънце.	Изобразеното	всъщност	е	спомени	
от	най-честитите	години	на	поета...“	(цит.	по:	Л.	Каравелов,	„Българи	от	
старо	време“,	изд.	„Слово“,	В.	Търново,	1999,	с.	117—118).

Виждате,	че	Малчо	Николов	ни	казва	много	истини	за	повестта	„Бъл-
гари	от	старо	време“,	но	не	стига	до	по-дълбоката,	до	фактическата	Ј	
автентичност,	защото	ако	в	нея	се	появява	само	за	миг	един	турчин,	
вероятно	мюдюрът	на	Копривщица,	та	този	миг	е	изключително	важен	за	
щастието	на	Павлин	и	Лила	и	за	духовното	преобразяване	на	дядо	Либен,	
тъй	като	отначало	мюдюрът	се	опитва	като	човек	с	богат	практичен	
опит	да	им	помогне,	като	им	предлага	да	си	послужат	с	„благородна	лъжа“,	
а	след	отказа	на	влюбените	именно	той	с	мъдрите	си	съвети	променя	
съзнанието	на	дядо	Либен,	като	го	убеждава	да	помогне	на	младите	да	се	
съберат	в	семейство.	Нима	читателят	за	нечии	идеологически	машина-
ции	трябва	да	забрави	сакралните	думи	на	дядо	Либен,	след	като	заедно	
с	Павлин	и	неговите	другари	са	отвлекли	Лила	от	манастира,	в	който	
поради	проклетия	си	характер	я	изпраща	баща	Ј	Хаджи	Генчо:	 „Няма,	
няма	на	света	по-сладко	нещо,	отколкото	да	направи	човек	добро.	Ако	
да	не	беше	агата,	то	аз	щях	да	погубя	синът	си.	Бъди	благословен	хилядо	
пъти	добри	човече,	ако	и	да	си	турчин.“	Общувал	и	опознал	редица	народи,	
поради	което	придобил	възможността	да	ги	сравнява,	Каравелов	сигурно	
е	стигнал	до	убеждението,	че	турската	народна	култура	не	отстъпва	на	
българската,	поради	което	е	добре	да	се	учим	от	нея,	да	се	вслушваме	в	
думите	и	в	съветите	на	иноплеменните	ни	сънародници.	Впрочем	той	не	
е	единствен	с	такова	убеждение	в	нашата	литература	и	култура.	Тук	ще	
припомня,	че	Петко	Славейков	в	своята	„Автобиография“	беше	дал	висока	
оценка	на	турските	пословици:	„Трябва	да	призная,	че	турските	стари	
думи	аз	намирах	много	по-замисловати,	по-често	употребявани,	и	по-при-
ложими	на	практическия	живот...“	В	книгата	си	„Мемоари“	Т.	Икономов	
също	дава	добра	оценка	на	турците,	като	народностна	общност:	„Кой	
познава	добре	турците,	за	него	моите	думи	не	ще	бъдат	преувеличение,	
защото	той	ще	е	изпитал,	че	турците	по-лесно	се	управляват,	нежели	
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българите...	Не	трябва	да	забравяме,	че	най-точните	в	изплащанието	
на	 даждията	 граждани	 са	пак	турците“.	 („Мемоари“,	Изд.	 „Български	
писател“,	С.,	1973,	с.	339).	Трябва	ли	тогава	да	се	чудим,	че	в	повестта	си	
„Маминото	детенце“	(1875)	като	трети	положителен	герой,	т.е.	заедно	
с	трагично	влюбените	Пенка	и	Стоян,	е	пресъздаден	и	образа	на	турчина	
Али	—	конашки	служител.	И	при	това	неговата	реч	за	етническата	толе-
рантност	заема	централно	място	в	Каравеловата	творба.

Закономерно	е,	когато	критикът	не	забелязва	момента	на	благодар-
ност	на	дядо	Либен	към	мюдюра	в	„Българи	от	старо	време“,	да	игнорира	
изобщо	образа	на	Али	ага	от	повестта	„Маминото	детенце“.	И	това	е	
тотална	практика	в	критиката	ни,	а	вече	наближават	да	се	навършат	
три	десетилетия	демократични	промени	у	нас.	Тягостно,	срамно	е	да	
продължава	в	ущърб	на	демократични	промени	унас.	Тягостно,	срамно	е	да	
продължава	в	ущърб	на	демократичното	литературно	дело	на	Каравелов	
да	се	вършат	такива	идеологически	тоталитарни	манипулации.

Тук	ще	припомня,	че	не	бива	да	оставаме	напр.	на	идеологическото	
равнище	на	П.	Пондев	в	една	негова	въвеждаща	статия	към	деветтом-
ното	издание	на	събраните	Каравелови	произведения	от	1965	г.,	който,	
извличайки	от	контекста	на	публикация	на	писателя	една	фраза,	прави	
„мащабно“	обобщение	за	социалните	възгледи	на	Каравелов,	което	дори	с	
разредка	подчертава:	„Социалният	характер	и	социалното	съдържание	
на	революционната	борба	Каравелов	формулира	също	така	просто	и	ясно:	
„България ще бъде спасена само тогава, когато турчинът, чорбаджията 
и владиката се окачат на една върба“	(П.	Пондев,	„Каравелов	—	баща	на	
новата	българска	литература“	—	в:	Л.	Каравелов,	събр.	съч.	в	9	тома,	изд.	
„Бълг.	 писател“,	С.,	 1965,	т.	 I,	 с.	 18).	Няма	 голяма	творческа	 личност,	
която	да	не	е	с	големи,	„зейнали	противоречия“.	Иделозите	при	тотали-
тарния	режим	отхвърляха	Каравеловите	противоречия,	поради	което	му	
приписваха	възгледи,	които	не	бяха	негови,	а	такива,	каквито	са	угодни	
на	режима.	Така	и	П.	Зарев	стигна	до	крайното	твърдение,	че	„Каравелов	
унищожаваше	с	критиката	си	една	национална	класа,	потисник	на	народа.	
За	него	българските	чорбаджии	са	„кръстени	турци“,	с	„лоени	сърца“.	Той	
ги	атакува	открито	като	непоносимо	бреме	и	като	опора	на	турската	
власт“	(П.	Зарев,	„Любен	Каравелов“	—	цит.	по:	Л.	Каравелов,	„Мамино	де-
тенце“,	изд.	„Захарий	Стоянов“,	С.,	2003,	с.	614).	Трябва	да	вземем	предвид,	
че	дядо	Либен	от	„Българи	от	старо	време“	също	е	чорбаджия,	а	за	него	
Зарев	пише,	както	и	Каравелов,	със	симпатия.	Виждате	как	самият	кри-
тик	отрича	своите	твърдения,	написани,	за	да	не	влезе	в	противоречие	
със	социалистическите	постулати.

Интересно	 е,	 че	 в	 ранните	 си	 разкази	 и	повести	Каравелов	прави	
разлика	между	родолюбиви,	хуманни	чорбаджии	и	чорбаджии	—	социални	
паразити,	 сервилни	пред	турската	 власт:	 „Дядо	Стою	беше	 от	 ония	
хора,	които	почитаха	всички	за	неговото	добро	сърце	и	блага	душа.	Той	
беше	богат,	имаше	голяма	тежест	в	градът	и	турци,	и	българи	—	всички	
го	наричаха	дядо	Стою		П	р	а	в	д	а	т	а,	всички	го	слушаха;	той	беше	от	
ония,	 които	не	търпяха	 онова	низко	подлизурствование	и	 унизително	
роболепство,	каквито	бяха	почти	всички	градски	старци“	(„Божко“).	Дядо	
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Стою		П	р	а	в	д	а	т	а		е	показан	в	разказа	като	човечна,	почтена,	кул-
турна	личност,	при	това	той	е	човек	богат,	т.	е.	той	е	чорбаджия.	Ако	
отправим	погледа	си	към	повестта	„Маминото	детенце“,	ще	признаем,	
че	Нено	чорбаджи	е	по-скоро	изключение	от	чорбаджийството,	отколкото	
типичен	чорбаджия.	От	това	съсловие	естествено	се	състои	и	част	от	
българската	буржоазна	класа,	 която	беше	 съставена	и	 от	 забогатели	
български	занаятчии	и	търговци.	Конфликтът	в	„Маминото	детенце“	е	
именно	между	социалния	паразит,	случайно	превърнал	се	в	чорбаджия,	и	
истинската	предприемчива	наша	буржоазия	в	лицето	на	Стоян	Тончов.	
Нека	да	си	спомним,	че	някои	от	неговите	съграждани	го	определят	като	
трудолюбив	и	заможен:	„Работата	си	гледа	и	парички	вече	има“.	Виждате	
колко	дълбоко	навлиза	в	българската	народопсихология	от	Възраждане-
то	ни	Каравелов.	Критиците	обаче	премълчават	този	факт,	считайки	
Стоян	—	негласно	—	за	бедняк.	Време	е	да	изчистим	тези	манипулации	от	
критиката	за	Каравеловото	творчество.

На	едно	място	в	портретния	си	очерк	„Любен	Каравелов“	П.	Зарев	се	
опитва	по	следния	начин	да	ни	обясни	факта	защо	повечето	от	литера-
турните	произведения	на	Каравелов	не	се	четат	през	следващите	след	
издаването	им	периоди:	„Чуден	писател!	Често	твърде	скучен	за	четене	
днес,	а	е	притежавал	толкова	богато	пластично	въображение	и	такава	
силна	артистична	дарба	на	хуморист,	бил	е	майстор	на	иронията.	Ако	
не	бяха	може	би	неговата	прекалена	многословност,	липсата	на	мярка,	
прекалената	дидактичност,	творчеството	му	би	запазило	вероятно	по-
трайна	свежест“	(цит.	съч.,	с.	639).	Мисля,	че	„прекалената	многословност,	
липсата	на	мярка,	прекалената	дидактичност“	възникват	поради	недос-
татъци	в	мирогледа	на	Л.	Каравелов,	категорично	посочен	още	от	Пенчо	
Славейков,	който	в	студията	си	„Българската	поезия	—	преди	и	сега“	беше	
категорично	заявил,	че	у	тримата	—	Петко	Славейков,	Л.	Каравелов,	Хр.	
Ботев	—	„ние	виждаме	възгледи,	близки	на	възгледите,	проповядвани	от	
наследниците	на	Белински,	Н.	Г.	Чернишевски	и	Н.	А.	Добролюбов,	възгледи,	
тъй	много	способствували,	но	и	не	по-малко	напакостили	на	развитието	на	
руската	литература“.	Обвинението	на	Пенчо	Славейков	е	в	поставянето	
от	руските	революционни	демократи	на	утилитарни	цели	и	задачи	пред	
литературата	—	„за	временна	полза	на	своето	общество;	но	сериозното	
художествено	творчество	не	се	поведе	по	техния	ум“,	 затова	 „истин-
ските	руски	художници	на	словото,	като	Тургенев,	Толстой,	Достоевски	
спечелиха	трайни	победи	и	в	своето	отечество,	и	далеч	вън	от	него“.	Да	
си	спомним,	че	Малчо	Николов	беше	вярно	изтъкнал	основната	слабост	на	
значителна	част	от	творчеството	на	Каравелов	—	„тенденциозността“	в	
него.	А	когато	писателят	по	една	или	друга	причина	се	освободи	от	тази	
слабост,	се	раждат	непреходни	творби,	шедьоври.
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БЪЛГАРСКИ СЛОВА —  
ПОСОКИ И ВЪПРОСИ

Всяка	 литература	 е	 отражение	 на	 действителността.	От	 една	
страна	—	като	неин	ракурс	в	матрица	от	политически	модели,	социал-
ни	въпроси	и	граждански	надежди,	споени	в	същността	на	епохата.	От	
друга	—	осъзнато	бягство	от	нея	в	кулата	на	модернизма,	което	е	също	
отражение	на	битието	чрез	отрицанието	му.	Чрез	полета	на	мисълта	в	
облаците	на	метафоричното,	хиперболичното,	привидно	неоткритото	
досега.	Тези	редове	визират	някои	моменти	от	творческия	процес	в	ХХI	
в.,	когато	от	„промените“,	белязани	с	вододела	на	1989	г.,	измина	доста	
време.	Запомнено	с	дивашко	рушене	на	почти	всичко	заварено	от	новите	
господари	на	положението.	С	натрупване	на	първоначален	капитал	чрез	
крадлива	приватизация,	откровено	гангстерски	прийоми	и	безсмъртна	
корупция,	мачкаща	и	малкото	хуманни	начинания	на	управленците.	Все	
пак	върху	този	фон	успешно	оцеля	и	продължи	да	се	развива	стойностно-
то	в	българската	литература.	Имам	предвид	онзи	реализъм,	черпещ	сила	
в	приемствеността	на	историко-патриотичната	тематика.	С	корени	
във	Възраждането,	но	с	метронома	на	нашите	дни	и	доказано	право	на	
бъдеще	време.	С	предаване	на	творческата	щафета	между	поколенията,	
а	заедно	с	нея:	и	здравите	български	литературни	традиции.	

Но	е	особено	важно	да	откроим,	нека	бъдат	формулирани	така	—	липс-
ващите	теми	в	съвременната	българска	литература.	Или	още	по-конкрет-
но:	онези	от	тях,	които	едва-едва	привличат	вниманието	на	авторите	
по	различни	причини.	Може	би	централна	сред	всички	отминавани	теми	
е	за	страшната	демографска	криза.	За	обезлюдяването	и	свързаната	с	
него	миграция	—	вътрешна	и	външна.	Реални	примери	за	наблюдение	и	ин-
терпретация	у	нас	има	много.	Това	са	пътувания,	без	билет	за	обратно	
връщане,	от	малките	селища	към	големите	градове	в	търсене	на	поминък	
и	сносни	битови	условия.	Факт	са	мъртвите	села,	вече	десетки	на	брой,	и	
обезлюдените	градчета.	По	празните	им	улици	се	търкалят	пожълтели	
вестници	с	празни	политически	обещания,	безполезни	още	с	раждането	
си.	Изронените	стени	на	глухите	къщи	пазят	некролози	на	люде,	които	
никой	вече	не	помни.	За	продан	се	обявяват	селски	училища,	забравили	
що	е	детски	смях	и	звънеца,	зовящ	малчуганите	в	час.	Картината	е	по-
тискаща:	съборени	стопански	сгради,	„бивши“	фабрики	и	заводи,	ослепе-
ли	разграбени	цехове,	пустееща	орница....	Жертви	на	приватизацията,	
заличила	поминъка	на	стотици	достойни	люде.	Принудени	да	тръгнат	
на	гурбет	зад	граница	с	децата	си,	за	да	се	спасят	от	мизерия	и	(не)ясно	
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бъдеще	в	родината.	Именно	тази	емиграция,	описвана	тук-там	във	въз-
торжени	страници,	е	другата	глобална	тема	и	всъщност	—	производна	на	
демографската.	Най-често	се	възвеличава	розовият	мираж,	подмамващ	
неволниците	да	тръгнат.	Изоставяйки	престарели	родители	и	 всичко	
мило,	 за	 да	 оцеляват	в	неизвестността.	В	 същото	време	 е	факт	вече	
съществуващата	друга	България	в	диаспората.	Установила	се	по	всички	
населени	континенти,	с	успешно	интегриращи	се	в	държавите	по	места	
нашенци.	Строяща	български	училища	и	църкви,	имаща	свои	интелекту-
ални	центрове,	медии	и	критерии	за	сравнимост	между	„тук“	и	„там“.	
Отдавна	е	време	писателите	да	надникнат	в	лоното	Ј	с	широко	отворе-
ни	очи.	Без	излишна	идеализация,	но	и	без	загърбване	на	видяното,	за	да	
зададат	ребром	въпроса:	„А	у	нас	—	докога	така,	само	с	празни	обещания,	
политически	лъжи	и	откровено	загърбване	на	проблемите?	Докога	стра-
ната	ще	се	обезкръвява	и	самозаличава	от	географската	карта	на	света?“	
Докога	ще	се	свири	само	на	носталгичната	струна	и	кога	сънародниците	
ни	биха	се	върнали	обратно?	В	името	на	какво	и	с	цената	на	какви	нови	
жертви	и	можем	ли	да	им	предложим	нещо	по-различно	от	познатото	
преди	заминаването,	ако	все	пак	се	завърнат?

На	този	фон	стоят	отворени	темата	за	етническото	съжителство,	
религиозното	противопоставяне,	присъствието	на	бежанската	маса	и	
приобщаването	Ј	към	местното	население.	И	трябва	творците	ясно	да	
формулират,	че	не	е	важно	кой	как	се	казва	и	каква	религия	изповядва.	А	
че	проблемите	са	общи	и	могат	да	бъдат	изкарани	на	добър	край	само	
чрез	взаимно	доверие,	защото	съединението	прави	силата.	Негативният	
хоризонт	осветява	и	въпроса	за	националните	ценности	и	приоритети.	
Изкарва	на	преден	план	опитите	за	подмяна	на	историческите	факти	и	
замяната	им	с	привидно	нови,	недостигащи	до	съзнанието	на	читател-
ската	публика.	Кои	са	всъщност	тези	ценности?	И	кога,	чрез	убедително	
слово,	ще	бъдат	формулирани	ясно	и	точно	истински	актуалните,	за	да	
станат	разбираеми	и	близки?	Със	средствата	на	прогнозната	фантас-
тика	—	каква	ще	е	ориста	на	държавата	да	речем,	след	половин	век?	Не	
ще	се	спирам	пространно	върху	теми,	постепенно	изтлели	в	съзнанието	
през	прехода	на	страната	към	демокрация.	Но	например	съвременната	
войнска	тематика	не	присъства	 в	 днешното	книгоиздаване.	Днес	ние	
нямаме	такава	тематика.	Има	исторически	 спомени,	 но	не	 и	насто-
яще.	Патриотичният	фундамент	в	 националното	мислене	 е	 разбит,	
знамената	на	славата	се	изкарват	от	музея	веднъж	годишно.	Колкото	
да	бъдат	изтръскани	молците	от	тях	и	пак	да	бъдат	скрити	обратно.	
Училищните	учебници	са	пълни	с	недомлъвки	от	страх	да	не	обидим	разни	
задгранични	приятели.	Без	реална	армия,	мироопазваща	собствената	си	
държава,	подобна	тема	не	може	да	съществува.	Или	може,	но	в	сферата	
на	необоснованата	надежда,	че	някога	в	тази	област	нещо	ще	се	промени	
в	положителен	смисъл.	Защо	мъжете	и	жените	се	отдават	на	солдатска-
та	професия?	Каква	е	мотивацията	им	—	в	името	на	отечеството,	или	
заради	заплата?	Отговорът	е	риторичен	—	ала	защо?..

Преоценката	на	периода	между	 1944—1989	 г.	 също	 често	 загърбва	
всичко	положително.	Хулени	и	демонизирани	са	партизанското	и	брига-
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дирското	движение	и	кооперирането	на	земята.	Не	се	говори	за	целта	и	
значението	на	крупните	стопански	строежи	от	онова	време.	Сякаш	не	
са	у	нас,	сякаш	не	са	мощен	икономически	етап	в	най-новата	история,	
който	не	трябва	да	се	забравя	и	осмива.	Съвсем	тенденциозно,	с	много	
редки	изключения,	са	оставени	в	сянка	и	не	се	преиздават	авторите	от	
Априлското	поколение	—	уж	писачи	на	партийни	хроники.	Липсва	съпос-
тавката	на	личността	тогава	и	сега,	на	надеждите	на	мнозинството	
и	целите,	които	са	осмисляли	неговото	съществуване.	Отпадна	с	един	
замах	като	литературна	полемика	ролята	на	„обикновената“	личност,	
на	хората	от	народа,	извисени	до	водеща	сила	в	строителството	на	нов	
тип	общество.	Отпадна	като	тема	и	самата	личност	в	сивотата	на	
тълпите	с	нейните	стремежи	за	физическо	оцеляване	и	професионална	
реализация.	Пак	останаха	някъде	назад	и	надеждите	Ј,	незначещи	нищо	
пред	силата	на	парите.	Издигнати	в	култ	от	булевардната	литература,	
заливаща	книжарските	лавици	с	празна	шарения.

Ако	в	една	култура	център	не	е	Човекът,	а	химерата,	тази	култу-
ра	е	безадресна	и	самоцелна.	Това	наблюдаваме	от	десетилетия	и	у	нас.	
Съществува	понятието	„малък	човек“:	зависим	феодално	от	своя	рабо-
тодател,	 цинично	 обезправен,	 незащитен	 от	държавата	и	 като	 след-
ствие	—	апатичен	и	недоверчив	за	обещания.	Неговият	образ	крещящо	
липсва	 от	 заглавията,	 защото	 е	нелицеприятен.	 Защото	иска	да	 бъде	
равнопоставен,	а	в	бездната	между	капитала	и	мизерията	мястото	му	
е	на	социалното	дъно.	Нещо	отдавна	посочено	от	Смирненски,	Димитър	
Полянов,	Вапцаров,	Христо	Радевски,	Георги	Джагаров...	Нека	се	опитаме	
още	по-мащабно	чрез	възможностите	на	белетристиката	да	установим	
как	е	премоделирана	народопсихологията	ни	в	ХХI	в.	На	какво	се	надява	
този	„низш“	човек.	Какво	мисли	и	има	ли	ценностна	система?	Таи	ли	нос-
талгия	по	миналото	време	и	с	какво	може	да	бъде	лекувана	тя.	Или	това	
е	невъзможно	и	всички	въпроси	отпадат	без	време	на	място	злачно	и	спо-
койно.	Откъдето	никой	и	никога	все	още	не	се	е	върнал.	Но	той,	парият,	
е	опасен,	защото	под	безликата	му	външност	тлее	борбеност,	която	все	
някога	ще	се	възпламени.	И	когато	това	се	случи,	кой	от	всички	пишещи	
ще	има	смелост	да	увековечи	бунта	на	мислещите	мравки?

В	този	контекст	сме	виновни,	и	то	много,	пред	българската	младеж,	
която	безброй	институции	искат	да	възпитават,	ала	в	какво	и	за	какво?	
Тя	е	оставена	сама	на	себе	си:	без	идеали	и	перспектива,	без	ясна	визия	
за	бъдещето	си	и	без	да	е	почувствала,	че	собствената	Ј	родина	я	забе-
лязва	иначе,	освен	с	демагогски	лозунги.	И	с	нагледни	примери	за	силата	
на	парите,	а	чрез	тях	—	за	платеното	право	да	си	недосегаем,	над	закон	
и	морал.	Мисля,	че	сме	нейни	длъжници.	Защото	литературата	ни	не	е	
показала	в	най-пълна	степен	истината	за	обърканата	орис	на	новите	
поколения.	Не	е	посочила,	освен	в	изключения,	кой	е	виновен	и	защо,	ще	
има	ли	някога	изход	и	по-важното:	кога?	Всичко	това,	споделено	и	описа-
но	без	излишни	илюзии.	Чрез	задълбочен	анализ	на	обществените	и	вся-
какви	пречки,	които	я	мачкат	в	ранните	години	и	които	я	превръщат	в	
утрешна	смяна	на	малкия	човек,	за	който	стана	дума.	Тя	се	предава	на	
новите	поколения,	също	оставени	да	се	справят	с	живота	както	могат.	
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Ала	всяко	следващо	поколение	се	нуждае	от	морални	ценности	и	герои,	на	
които	да	подражава.	И	младите	люде	го	правят,	раздвоявайки	се.	Едните	
се	вслушват	в	паметта	на	Ботев	и	Левски,	интересуват	се	от	нявгашния	
бит	и	въжделения	на	предците.	

Този	факт	е	особено	показателен	сред	младите,	живеещи	в	чужбина.	
У	нас	 се	подражава	на	татуирания	 криминален	 субект,	 възвеличен	 до	
събирателен	образ	за	нещо	значимо.	Минаващ	през	делника	с	груба	сила	
и	животински	маниери.	Притежаващ	впечатляващо	богатство,	мощна	
кола	и	неограничени	 възможности	 за	 задоволяване	на	прищевките.	На	
негова	страна	са	законът	и	корумпираните	чиновници.	Нему	се	кланят	
политиканите,	избрани	с	парите	на	ъндърграунда.	Той	е	бог	и	цар,	нине	
и	присно.	Периодично	на	сцената	лумват	атавистични	страсти,	прера-
зпределянето	на	територии,	саморазправата,	„вълнуващите“	екшъни	по	
улици	и	площади.	Този	обобщен	образ	на	негативизъм	води	до	отрицание	
на	всичко	свято	за	нашенеца,	ала	е	твърде	удобен	за	художествена	интер-
претация,	защото	е	касов.	И	защото	показва	измислен,	украсен,	апетитен	
блян,	макар	и	гниещ	в	сърцевината	си.	Истински	водовъртеж,	увличащ	
младите	човеци	в	блатния	си	хомот,	докато	се	събудят	чрез	плесниците	
на	реалността,	понякога	фатално	късно...

Тогава,	какво	да	се	прави?	Девизът	на	Слав	Хр.	Караславов	бе:	„В	живо-
та	трябва	да	се	взираме!“	Някой	трябва	да	буди	самите	писатели	кои	са	
стойностните	теми	за	българския	ХХI	век.	Кой	да	е	този	будител,	ако	не	
собствената	им	съвест?	Нали	тайничко	се	опиваме	от	мисълта,	че	мяс-
тото	ни	е	най-отпред	на	барикадите,	докато	надзъртаме	иззад	пердето	
какво	става	навън?	Как	все	пак	да	бъдат	изведени	на	преден	план	верни-
те,	а	не	удобните	истини	така,	че	приемствеността	между	традиции	
и	днешни	потребности	да	не	секва?	Да	се	открои	вечната	борба	между	
доброто	и	злото	чрез	оръжието	на	истината,	а	не	на	украсената	лъжа.	В	
центъра	Ј	трябва	да	бъде	България	такава,	каквато	е	била,	каквато	е	днес	
и	каквато	искаме	да	бъде.	Без	двусмислици,	полуистини	и	мъгляви	сюжети.	
Без	поръчково	писане	с	извинението,	че	авторите	са	бедни	и	склонни	на	
компромис.	Чрез	преоценка	на	нравствените	ценности	и	надмогване	на	
егото,	за	да	е	ясно	защо	една	книга	е	написана	и	издадена.	Защо	си	струва	
времето	да	бъде	прочетена	и	запомнена,	вместо	затворена	почти	веднага.	
И	какво	се	разбира	под	български	писател	сега.	Това	са	потребности	на	
цялото	ни	болно	общество.	На	стари	и	млади.	На	вярващи,	че	може	да	има	
промяна	в	гражданското	мислене,	и	на	невярващи.	И	всички	усилия	трябва	
да	се	насочат	pro	bono	publico,	а	не	за	личния	интерес	и	тихото	добруване.	
Или	си	писател,	или	си	драскаш	нещичко	там,	за	хляба.	Изборът,	българ-
ски	писателю,	е	твой,	наш	и	в	крайна	сметка	—	на	обществото.	Длъжни	
сме	да	е	верен,	за	да	оцелеят	творбите	ни	през	времето	в	спиралата	на	
хуманното	бъдеще.	Другото,	знае	се,	е	от	лукаваго...
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Критически отзиви

проф. Симеон Хаджикосев

За ХАЙДУТ ПЕНЬО  
ПЕСНИ СЕ ПЕЯТ 
За едноименната книга на Г. Й. Георгиев

Така	е	онасловена	привлекателно	оформената	книга	на	съществува-
щото	отскоро	издателство	„Мир“,	специализирано	в	публикуването	на	
патриотична	литература	и	народоведски	изследвания,	свързани	с	град	
Шипка	и	неговия	регион.	Великолепно	подготвеният	том,	посветен	на	
хайдут	Пеньо,	е	дело	на	неуморния	Георги	Й.	Георгиев.	Регионално	изда-
телство	—	регионална	литература,	би	заключил	прибързано	читателят.	
И	да,	и	не,	зависи	от	гледната	точка.

Най-напред	няколко	думи	за	съставителя.	Ако	пред	често	срещаното	
име	поставим	званието	полковник	о.р.,	нещата	отчасти	се	проясняват.	
Полк.	Георги	Георгиев	е	същият,	който	в	продължение	на	четиринадесет	
години	бе	директор	на	ДВИ	(„Държавно	военно	издателство“),	под	чието	
вещо	ръководство	бяха	публикувани	много	книги,	които	ще	останат	в	
златния	фонд	на	българската	литература.	Познавам	го	от	онова	вече	
така	далечно	време	—	той	бе	образцов	издател	и	достоен	български	офицер.

Георги	Й.	Георгиев	не	е	шипченец,	но	през	изминалите	тридесетина	
години	той	е	най-заслужилият	за	миналото	и	културата	на	този	реги-
он	шипченец.	Народът	казва:	„Откъдето	жената,	оттам	е	родата“.	По	
силата	на	този	древен	закон	ловчанлията	Г.	Й.	Георгиев	е	станал	най-
пламенният	радетел	на	миналото	и	традициите	на	Шипченския	край.	
Няма	да	говоря	за	заслугите	му,	многобройните	му	книги,	стъкмени	не	
само	с	обич,	но	и	с	присъщата	му	издателска	компетентност,	говорят	
сами	за	себе	си.

И	все	пак	заради	какво	една	безспорно	добра	книга,	но	регионална	по	
замисъл	и	адресат,	заслужава	специално	внимание?	Отговарям	веднага	—	с	
неподправения	си	патриотичен	патос,	с	посланието	си	към	незаглъхна-
лите	родолюбиви	чувства	у	читателите,	каквито,	убеден	съм	в	това,	ще	
бъдат	не	само	шипченци,	но	и	мнозина	други	българи.

Няма	да	скрия,	не	бях	дори	чувал	името	на	този	легендарен	хайду-
тин,	държал	нащрек	турци,	а	и	самозабравили	се	българи	в	продължение	
на	две	десетилетия	(1845—1865).	Името	на	Пеньо	Чернеолу-Шипкалията	
не	се	среща	в	официалните	енциклопедии	и	исторически	справочници,	ма-
кар	че	е	изключително	популярно	в	региона,	както	се	оказва.	Достоен	за	
отбелязване	факт	е,	че	прославеният	войвода	Филип	Тотю	е	отбелязал	в	
автобиографията	си:	„...	хайдутлук	и	военен	такт	съм	добил	от	чираку-
ването	при	Пеню	Шипкалията	—	Чернеолу“.
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Голямата	заслуга	на	съставителя	Георги	Й.	Георгиев	е	в	това,	че	е	
съживил	и	приближил	до	нас,	съвременните	читатели,	всичко	известно	
за	хайдутина	Пеню	Чернеолу,	както	достоверното,	така	и	легендите	за	
него,	разпространени	в	доста	обширен	регион.	С	рутината	на	опитен	
краевед	той	не	само	е	събрал	цялата	разпръсната	в	различни	източници	
информация,	но	и	я	е	подредил	по	най-добрия	начин.	Подир	темпераментно	
написаното	въведение	„Без	саможертва	няма	легенда“,	съставителят	е	
поместил	народните	песни	за	Пеньо	хайдутин,	както	и	професионалния	
коментар	към	тях	на	фолклористката	Лозинка	Йорданова.	Следват	осем	
поетични	посвещения	от	седмина	съвременни	поети,	сред	които	се	от-
крояват	имената	на	Матей	Шопкин	и	Иван	Карадачки.

Третата	част	на	сборника	е	озаглавена	„Достоверни	разкази“.	В	пе-
тте	разказа	от	съвременни	автори	са	възсъздадени	сюжети	из	предани-
ята	за	легендарния	хайдутин.	Добре	написани	са	разказите	на	Павлина	
Павлова	„В	пламъците“	и	на	Кънчо	Стоянов	„Котка	в	мешинени	гащи“.	
Творбата	на	К.	Стоянов	всъщност	е	новела,	в	която	са	възпроизведени	най-
впечатляващите	моменти	от	живота	на	хайдутина.	В	четвъртата	част	
„Спомени	и	предания“	са	възпроизведени	спомени	от	потомци	на	Пеньо	
Хайдутин,	както	и	предания	за	негови	подвизи.	В	края	на	добре	стъкмения	
том	е	поместена	пиесата	на	Петър	Д.	Едрев	„На	Черньо	гости	дойдоха“.	
Спонсорираната	от	мнозина	именити	българи	книга	—	забележете	—	се	
продава	на	цената	на	две	кафета.

Хрèсòî Бàрàêîâсêè • Сëъíöе (äърâîреçáà)
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Деньо Денев 

„... ПРЕД ОЛТАРА  
НА РАЗПЪНАТА ДУША“ 1

Прав	 е	 философът	Мартин	 Хайдегер,	 когато	 казва:	 „Същност-
та	 на	 изкуството	 е	 поезията“.	 Тя	 е	 „фермент“,	 който	 се	 съдър-
жа	 в	 различните	 видове	 изкуство.	 И	 превъзходно	 е	 решението	 на	
Ангел	 Симеонов	 да	 вгради	 фотоси	 на	 картини	 и	 скулптури	 между	
стихотворенията	в	книгата	си	„Любов	като	насън“.	И	то	творби	на	едни	от	
най-интересните	и	категорично	доказали	се	български	художници	и	скулпто-
ри:	Атанас	Яранов,	Вежди	Рашидов,	проф.	Валентин	Старчев,	проф.	Величко	
Минеков,	Генко	Генков,	Георги	Баев,	Георги	Божилов,	проф.	Емил	Попов,	Емил	
Стойчев,	Енчо	Пиронков,	проф.	Иван	Славов,	акад.	Крум	Дамянов,	Мария	Гер-
гова,	Михалис	Гарудис,	Николай	Янакиев,	Павел	Койчев,	акад.	Светлин	Русев.

Създадена	е	красива	и	плодотворна	среда,	в	която	протича	осмоза	
между	въздействията	на	творбите	на	изобразителното	изкуство	—	от	
една	страна,	и	на	думите	—	от	друга	страна.

Широко	е	тематичното	ветрило	на	книгата.	Но	темите	не	са	из-
бирани	нарочно,	за	да	разнообразят	сюжета	на	стихосбирката,	а	те	са	
идвали	естествено,	като	стъпки	от	самия	живот.

Известен	е	стихът	на	Габриела	Мистрал:	„От	слънце	до	слънце	Бог	
извлича	мелодии	от	своите	създания“.	И	какво	остава	на	поета?	Той,	ако	
притежава	сетива	за	това,	ако	е	истински	поет,	да	чуе	тези	мелодии	и	
да	ги	повтори.

Ангел	Симеонов	ни	предлага	мелодията	на	своя	живот.	Той	потопява	
своите	откровения	в	двата	най-лирични	сезона:	пролетта	и	есента.	Ето	
заглавията	на	няколко	 стихотворения,	посветени	на	тези	два	 сезона:	
„Пролет“,	 „Кокиче“,	 „Тъжна	пролет“,	 „Есен	—	листопад“,	 „Есенна	тъга“,	
„Есенни	сълзи“,	„Есен“...	Другите	два	по-ярко	изразени	сезона	—	лятото	и	
зимата,	са	представени	с	„Циганско	лято“	и	„Зимно	утро“.	Като	обръщам	
специално	 внимание	на	 сезоните	в	 книгата,	подчертавам	природното	
озарение	на	стиховете	и	автентичното	житейско	дихание,	с	което	те	
са	облъхнати.	

Основна	тема	в	книгата	е	любовта.	За	това	говори	още	самото	загла-
вие	„Любов	като	насън“.	Темата	талантливо	е	защитена	с	творби	като	
„Любов“,	„Майчин	благослов“,	„Бяла	любов“,	„Нова	любов“,	„На	Ана“,	„На	Ния“,	
„Жажда“,	Безсънна	обич“,	„Песен	за	изгубената	любов“	е	др.

Разбира	 се,	 дървото	на	живота	на	 отделния	 човек	не	 започва	на-
право	с	връх,	на	който	грее	звездата	на	любовта.	Изключително	важни	

1 Ангел Симеонов, „Любов като насън“, стихове, издателство „Български писател“, 
София, 2016 г.
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са	първите	години,	т.	е.	детството.	Габриел	Гарсиа	Маркес	споделя,	че	
всичко,	което	неговата	детска	душа	е	видяла	и	попила	през	първите	се-
дем	години,	това	са	най-важните	впечатления.	Темата	за	детството	в	
стихосбирката	„Любов	като	насън“	е	съдбовно	изразена	и	се	вписва	като	
ярка	багра	в	тематичната	палитра.	Много	са	хубавите	стихотворения	
на	тази	тема	и	сред	тях	се	открояват	„Детство“,	„Приказка	за	моето	
детство“,	„Мравка“,	„Светулка“,	„Морска	приказка“	и	др.	Ето	две	строфи	
от	„Приказка	за	моето	детство“:

„Повтарям си тихо моята приказка — 
за моето детство, за моя живот — 
толкова жива, толкова истинска — 
видения цветни, красив епизод:

Реката забързана, белите камъни
и вятърът южен с дъх на сено,
върбите самотни — сякаш забравени,
разплакани, свели към нея чело...“

Само	последните	четири	стиха	някъде	да	бях	прочел,	пак	щях	да	знам,	
че	имам	среща	с	поет.	А	за	поета	е	естествено	важна	тема	да	бъде	те-
мата	за	творчеството.	В	книгата	тя	е	реализирана	в	стихотворенията	
„Муза“,	„Съдбата	на	артиста“,	„Да	бъдеш	поет“,	

„Поетите	умират	в	бой“	и	др.	От	стихотворението	„Да	бъдеш	поет“	
е	следната	строфа:

„И пред олтара на разпъната душа
да изповядаш чувства и копнежи.
Да я оставиш гола след това,
премръзнала, в нощта да свети...“

Какво	друго	е	това:	да	оставиш	душата	си	гола	и	премръзнала	в	нощта	
да	свети,	освен	неугасима	и	изгаряща	жажда	себе	си	докрай	да	изразиш?	
И	колко	невъзможно	е	това!

За	философа-материалист	душата	е	имагинерна	величина.	За	Ангел	
Симеонов	в	началото	на	книгата	му	тя	е	„скитница	в	пустиня“,	а	в	края	
—	пламък.	В	Стихотворението	„Душата	ми“	е	най-изповедното	открове-
ние	на	поета:

„А аз съм само миг от времето
песъчинка от пустинята.“

По	свой	начин	цветето	и	дървото,	животното	и	човекът	са	образи	
на	времето.	И	това	гениално	е	изразено	в	знаменития	стих	на	Октавио	
Пас:	„Не	живеем	ние,	нас	ни	времето	живее.“

В	духовния	храм	на	Ангел	Симеонов	ни	посреща	душата-скитница,	а	
на	изхода	остава	да	свети	душата-пламък.	

Ето	защо	„Любов	като	насън“	е	озарена	книга.
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Йордан Костурков
Людмила Григорова.  
„Димитър Димов:  
La femme moderne.  
Български и европейски паралели“

Зà ãерîèíèòе íà Дèìèòър Дèìîâ, çà ìîäерíèçìà 
è çà сèëàòà íà êрèòè÷íèòе прîçреíèя

В	 годината	на	 своя	юбилей	 Людмила	 Григорова	 с	 удовлетворение	
може	да	очертае	в	творчеството	си	солидна	основа	на	впечатляващото	
си	присъствие	в	литературната	наука,	в	българската	литература.	Тя	е	
изследвала	мащабно	в	единствената	по	рода	си	такава	монография	у	нас	
творчеството	на	Оскар	Уайлд	(„Драма	на	парадокса.	Оскар	Уайлд	в	бъл-
гарски	културен	контекст“),	тя	изследва	в	студиите	си,	предшестващи	
монографията	за	Димов,	в	„Творецът	и	неговият	двойник	(Проблеми	на	
творческата	личност	в	западноевропейската	литература	през	ХIХ	и	ХХ	
в.)“,	в	„Автобиографизъм	и	творчество“,	в	статиите	си	за	творци	като	
Владимир	Башев,	Минко	Николов,	Исак	Паси,	Никола	Вапцаров,	Йордан	
Йовков,	Вера	Мутафчиева,	Богомил	Райнов,	Ефрем	Каранфилов	и	много	
други,	тази	магия	на	литературата.	Изследва	ги	като	обективен	учен,	
но	ги	изследва	и	със	страстта	на	човек,	обладан	от	тази	магия.	Тя	има	
широк	поглед	 върху	 българската	 литература,	 следи	най-нови	 автори,	
предлага	своя	прочит	на	класиците.	Дъщеря	на	писателя	Крум	Григоров	
(неговите	повести	„Моето	детство“	и	„Сред	народа“	са	истински	явления	
през	60-те	години	на	двадесети	век),	Людмила	Григорова	е	наследила	раз-
казваческите	умения	на	баща	си	—	нейните	критически	етюди,	статии,	
монографии	са	строго	научни	и	същевременно	увлекателни	и	четивни,	тя	
обаче	е	наследила	и	нещо	повече	—	преди	всичко	пиетет	към	книгата,	към	
автора,	към	твореца,	страстта	за	четене.

В	нейното	изследване	на	Димитър	Димов	(„Димитър	Димов:	La	femme	
moderne.	Български	и	европейски	паралели“)	има	няколко	основни	посоки	
—	едната	е	желанието	да	разбере	този	толкова	труден	и	сложен	автор,	
другата	е	да	намери	в	душевността	на	неговите	герои	(героини)	българи-
на	(българката	конкретно)	с	европейска	душа.	Това	кореспондира	с	едно	
вечно	сякаш	национално	чувство,	породено	от	многовековната	изгубена	
държавност	—	да	бъдем	част	от	континента	на	цивилизацията	и	да	се	
боим,	че	сме	откъснати	и	трябва	да	възстановим	тази	връзка.

Разбира	се,	Димов	не	е	автор	с	идеологически	тези,	Димов	е	художник	
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—	и	от	това	произхожда	и	неговата	дълбока,	понякога	скрита	сложност,	
но	и	неговите	„проблеми“.	Людмила	Григорова	много	добре	съзнава	всичко	
това,	когато	се	залавя	с	интерпретирането	на	творец,	който	отдавна	
има	статута	на	класик	и	отдавна	сякаш	е	изчерпателно	анализиран.	

Людмила	Григорова	е	изследвала	редица	български	творци	—	от	класи-
ката	до	съвременността,	поети,	прозаици.	Тя	има	изключително	успешен	
опит	(като	англицистка)	и	в	изследването	на	чужди	творци	—	(моногра-
фията	за	Оскар	Уайлд,	както	и	други	по-кратки	публикации),	но	подходът	
Ј,	вече	като	българист	е	действително	оригинален:	тя	изследва	чуждата	
литература	като	средство	да	разбираме	родната,	като	инструмент	за	
внасяне	на	„европейски“	идеи	в	нашата	култура.	Струва	ми	се,	че	изра-
ботената	методика	на	съпоставяне	на	европеизма	и	националното	са	
причината	в	капиталното	си	изследване	на	Димитър	Димов	Григорова	да	
се	обърне	точно	към	неговите	женски	образи	по	такъв	неканоничен	начин.

До	 голяма	 степен	това	 е	 общата	посока	на	 развитие	на	научния	
интерес	към	творчеството	на	Димов	през	последните	години.	Димитър	
Димов	е	един	от	българските	творци,	минал	през	всякакви	противоречиви	
етапи	на	тълкуване	на	—	в	този	смисъл	—	противоречивото	му	творчест-
во.	Самото	обстоятелство	на	траен	и	засилващ	се	интерес	към	него	и	
на	възможността	за	поява	на	автентични	анализи	естествено	говори	
за	мащабите	на	неговите	романи.	След	каноническото	тълкуване	на	на-
следството	му	през	втората	половина	на	двадесети	век	през	последните	
години	едни	от	нашите	най-задълбочени	изследователи	като	Светлозар	
Игов,	Елка	Константинова,	Катя	Кузмова-Зографова,	Ерика	Лазарова	и	
наред	с	тях	и	талантливи	и	оригинални	научни	работници	като	Йордан	
Ефтимов	и	други	разглеждат	теми	като	интертекстуалност	в	твор-
чеството	на	писателя,	психологичното	в	романите	на	Димов,	„романът	
като	терапия“,	 „романът	като	картинна	 галерия“,	 „ницшеанството“,	
„играта“…	Людмила	Григорова	работи	върху	текстовете	на	Димов	точно	
в	такъв	аспект,	като	изхожда	от	позицията,	че	авторът	е	„мислител,	
психолог	на	модерната	личност“	и	в	този	смисъл	посланик	на	култура.	И	
докато	в	някои	нови	изследвания	постмодерният	анализ	все	пак	остава	
по-скоро	екзотичен,	посоката,	в	която	се	е	насочила	Григорова,	е	преди	
всичко	естествена	—	тълкуване	на	българския	модернизъм	у	един	автор,	
у	когото	видимо	няма	формални	експерименти.

Такова	е	разбирането	ми	за	нейния	интерес	към	„фаталната	жена“	у	
Димов	—	или,	както	тя	я	„превежда“	с	езика	на	Димов:	„гибелната“,	„про-
кълнатата“,	„порочната“,	„съдбовната“,	„катастрофичната“	и	в	крайна	
сметка	„трагичната“	жена.	Специален	интерес	представя	обстоятел-
ството,	че	за	да	защити	тезите	си	Людмила	Григорова	ни	предлага	в	па-
ралел	и	нов	прочит	на	забравени	автори	като	Андрей	Протич,	Димитър	
Шишманов,	донякъде	Г.	П.	Стаматов	—	нещо,	което	лично	за	мен	представя	
отговорна	културна	реставрация	на	„забравената	литература“,	критичен	
коментар	на	„забравата“	в	българската	литература	(една	лекомислена	
забрава,	 бих	я	нарекъл!).	 Ако	 си	припомним	по-ранните	разработки	на	
Людмила	Григорова,	можем	да	проследим	трайния	Ј	интерес	към	пробле-
ма	на	женските	образи	в	творбите	на	редица	български	писатели	—	и	все	
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ми	се	струва,	че	първоизточникът	е	може	би	едно	неподправено	почти	
детско	любопитство	да	разберем	душата	на	писателя,	идеята	за	лите-
ратура	(и	научната	му	проекция	в	модерните,	особено	в	началото	на	века	
у	нас	психографски	изследвания!)	—	при	Григорова	това	сякаш	е	свързано	с	
личното	Ј	общуване	в	нейната	семейна	среда	на	писатели	с	белетристи	
като	Димитър	Димов,	Г.	Караславов	и	толкова	много	други	—	за	редица	от	
тях	тя	разказа	в	„споменния“	си	роман	„Малка	семейна	сага“,	но	всичко,	
които	го	прочетоха,	твърдят,	че	тя	ни	дължи	много	повече	—	да	ни	въведе	
в	онзи	свят	от	втората	половина	на	двадесети	век,	когато	тези	творци	
са	в	своя	апогей.

Изследователката	Людмила	Григорова	обаче	вярно	и	точно	се	насочва	
да	изследва	кризата	на	модерността	в	годините	преди	и	след	Втората	
световна	война	—	втората	вълна	на	модернизма,	като	търси	обяснението	
на	героините	на	Димов	както	в	неговия	читателски	свят	на	ценности	
—	Висенте	Бласко	Ибанес,	Стефан	Цвайг,	Пол	Бурже,	Марсел	Прево,	Вик-
тор	Маргерит	(това	е	читателският	свят	на	българските	творци	от	
годините	преди	и	след	Първата	световна	война	—	отразен	в	преводите	на	
Димчо	Дебелянов,	и	на	цялата	плеяда	български	модернисти	от	първата	
четвърт	на	века,	но	това	е	дори	и	читателският	свят	на	късния	Иван	
Вазов).

Наблюденията	и	обобщенията	на	Людмила	Григорова	са	действително	
впечатляващи	—	„лекомислените“,	„авантюристични“	жени	в	българските	
романи	на	Димов	са	предимно	чужденки	или	родени	от	смесен	брак	и	това	
фиксира	техния	статут	на	космополити,	на	„европейки“	—	българският	
модернизъм	на	Димов	се	случва	в	този	смесен	свят,	екзотичен	и	чужд,	но	
примамлив,	но	и	свят,	който	се	случва	в	България,	в	София,	която	така	
израстват	до	категорията	на	пословичния	иконичен	„голям	град“.	Самата	
Людмила	Григорова	—	като	англицистка	и	задълбочена	изследователка	на	
българската	литература	е	най-подходящият	тълкувател	на	този	чужд	
свят	във	връзката	му	с	България.	Накратко,	Людмила	Григорова	не	само	
ни	предлага	в	La	femme	moderne	различно	и	оригинално	представяне	на	
Димитър	Димов,	но	и	нова	и	оригинална	формула	на	българския	модерни-
зъм	в	периода	преди	и	след	Втората	световна	война.	И	това	е	напълно	
отчетливо	и	ясно,	особено	в	редица	ескизни	нейни	по-ранни	изследвания,	
когато	например	разкрива	приликите	и	разликите	между	жените	на	Ди-
мов	и	Йовков.

Така	издадената	в	годината	на	нейния	юбилей	монография	маркира	
по-скоро	нов	жалон	в	многостранните	продължаващи	във	времето	преот-
кривания	на	Димитър	Димов,	а	тъканта	на	самото	изследване	„Димитър	
Димов:	La	femme	moderne.	Български	и	европейски	паралели“	представя	
нова	среща	с	таланта	на	Людмила	Григорова.
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Никола Иванов

ЗА ЛИТЕРАТУРНО-
КРИТИЧЕСКИТЕ КРИТЕРИИ

В	последно	време	се	налага	мнението,	че	липсва	литературна	критика,	
че	тя	е	в	криза	и	едва	ли	не	на	изчезване.	Подобни	твърдения	имат	осно-
вание,	защото	литературнокритическите	критерии,	мерки	и	теглилки	
са	принизени	до	благосклонно	потупване	по	рамото.	Масово	съвсем	сред-
ни,	даже	посредствени	и	направо	бездарни	автори	и	творби	се	обявяват	
за	„постижение“,	„нов	етап“,	„приносни“,	„новаторски“,	„изключителни“,	
„изумителни“,	„невероятни“,	„големи“,	„велики“,	„гениални“	и	прочее	неле-
пости	и	глупости.	„Класиците“	в	родната	ни	литература	станаха	вече	
близо	2	хиляди.	Това	дори	статистически	е	невъзможно.	Литературната	
девалвация	е	повсеместна.	

Две	са	основните	причини,	според	мен,	за	подобни	оценки	(става	дума	
за	рецензии	и	статии,	писани	от	критици,	а	не	за	похвални	думи	от	писа-
тели	и	поети	за	свои	колеги,	което	е	по-разбираемо	и	извинимо).	Едната	
причина	е	криворазбраната	добронамереност,	която	е	задължителна	за	
критЈка,	но	в	определени	граници,	като	се	остава	в	зоната	на	обектив-
ността.	Но	по-често,	според	мен,	коренът	на	явлението	се	състои	в	не-
достатъчно	задълбочено	разбиране	по	същество	на	литературата	като	
изкуство,	на	липса	на	лични	професионални	критерии	у	тези	„критици“.	
Аз	например	съм	си	изработил	своя	си	оценъчна	стълба	за	литературни	
стойности.	Според	мен	има:	1	—	стихоплетци;	2	—	слаби	поети;	3	—	средни	
поети;	4	—	добри	поети;	5	—	много	добри	поети;	6	—	отлични	поети;	7	—	
големи	поети;	8	—	огромни	поети;	9	—	велики	поети;	10	—	гениални	поети.	
Съответно	1	—	прозоплетци;	2	—	слаби	белетристи	и	т.н.	в	същата	после-
дователна	градация.	И	критериите,	които	прилагам	в	тази	моя	таблица	
произтичат	от	националната	ни,	европейска	и	световна	класика.	Сега	
съм	решил	да	въведа	и	един	нов	оценъчен	литературнокритически	термин	
—	„прилични	банални	поети	(писатели)“,	под	който	могат	да	се	приведат	
мнозинството	от	хилядите	пишещи.	Когато	аз	пиша	рецензия	или	статия	
за	книга	или	автор,	тези,	които	умеят	да	четат	и	разбират,	ще	открият	
в	коя	от	оценъчните	стълби	ги	поставям,	без	да	съм	я	посочил,	защото	не	
го	смятам	за	необходимо.	Ако	стане	нужда,	винаги	съм	готов	да	я	посоча.

Ще	си	послужа	с	конкретен	пример.	Преди	време	един	много	активен	
„критик“	ме	попита	кого	 смятам	да	предложа	 за	предстоящото	при-
съждане	на	Националната	литературна	награда	„Никола	Фурнаджиев“.	
Казах,	че	моето	предложение	ще	е	Борис	Христов.	На	което	„критикът“	
ми	отговори	с	упрек,	който	не	търпи	възражение:	„Та	той	има	само	две	
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стихосбирки!“.	При	което	му	казах,	че	Христо	Ботев	има	само	половин	
стихосбирка,	и	че	мога	да	му	дам	много	примери	на	големи	и	велики	поети	
от	българската	и	световна	поезия,	при	които	положението	е	подобно.	
„Критикът“	започна	да	примигва	срещу	мен	и	повече	нямаше	какво	да	си	
кажем.	Друг	пък	критик	започва	статията	си	за	известен	наш	поет	с	
думите:	„Несъмнено	Х	е	европейски	и	световен	поет!“	И	продължава	с	праз-
ните	общи	приказки,	без	да	привежда	цитати	и	литературноаналитични	
доказателства	за	празнословните	си	твърдения	и	оценки.	Тях,	разбира	се,	
просто	ги	няма	и	няма	откъде	да	ги	изнамери.	Важното	е,	че	е	изтърсил	
поредната	си	критическа	глупост,	която	няма	нищо	общо	с	обективната	
оценка	на	въпросния	поет	и	просто	подвежда	и	манипулира.	Важното	е,	че	
си	хвърлил	димката,	която	е	и	за	теб.	Няма	нищо	европейско,	световно	и	
т.н.	в	поезията	на	този	автор,	защото	без	нито	едно	класическо	стихо-
творение	за	учебник	няма	как	да	са	верни	подобни	квалификации.	Подобни	
„критици“	въобще	не	си	задават	простичкия	въпрос	и	не	се	дори	замислят	
върху	факта,	че	нито	един	от	значимите	ни	литературни	критици	от	
„тежката“	артилерия	на	българската	литературна	критика	не	е	твър-
дял,	че	този	поет	е	„голям“	и	т.н.

Много	често	слушам	като	оправдание,	че	няма	утвърдени	литера-
турнокритически	 критерии,	 че	нещата	 са	 субективни	и	т.н.	Подобни	
твърдения	 са	 абсолютно	неприемливи.	Критерии	има	и	те	 съществу-
ват	още	от	Омир.	И	тези	критерии	са	националната,	европейската	и	
световната	литературна	класика!!!	Виждаме	през	столетията	какво	в	
последна	сметка	остава	трайно	във	времето.	И	когато	критиците	съдим	
и	оценяваме,	когато	използваме	оценки	като	„нов	етап“,	„голям“,	„велик“,	
„гениален“	и	т.н.	за	даден	автор	или	творба,	трябва	да	ги	съпоставим	
литературноаналитично	именно	с	творби	и	автори	от	класическото	на-
следство.	Иначе	висим	във	въздуха	и	остават	само	общите	ни	бомбастич-
ни	приказки,	които	се	пукат	като	сапунени	мехури	и	пренадути	балони,	
т.е.	нищо	не	остава	от	писанията	ни.	А	твърденията,	че	времето	ще	
определи	стойността	на	литературните	творби	и	автори	е	по	същество	
отказ	от	критиката.	Защото	щом	времето	ще	ги	определи,	няма	нужда	
от	текущи	оценки.	Наистина	времето	е	крайният	съдник,	но	когато	из-
ползваме	като	критерии	класическото	наследство,	то	рискът	от	грешни	
преценки	силно	намалява.

Без	асоциативни	съпоставки	и	асоциативни	връзки	няма	как	да	сме	
убедителни	 в	 оценките	 си	 за	 дадена	творба	 или	 автор.	 Томас	Елиът	
пише:	„Никой	поет,	никой	творец	от	кое	да	е	изкуство,	сам,	откъснат,	
няма	стойност.	Неговата	значимост,	неговата	величина	се	определя	от	
величината	на	отношението	му	към	покойните	поети	и	творци.“	Един	
каталунски	автор	казва:	„Всичко,	което	не	е	традиция,	е	плагиатство.“	
Английският	критик	Харолд	Блум	лансира	тезата,	че	не	съществува	ис-
тория	на	поезията,	а	само	поредица	от	влияния	от	един	поет	към	друг	
поет.	И	че	„Критиката	е	изкуството	да	познаваш	скритите	пътища,	
водещи	от	стихотворение	на	стихотворение.“

Ще	се	опитам	да	покажа	твърденията	на	цитираните	автори	с	лите-
ратурноаналитични	разсъждения	за	поезията	на	Иван	Динков.	Още	през	



166 ÏËÀÌÚÊ

далечната	вече	1963	година,	във	време	на	почти	тотално	противопоста-
вяне,	в	епопейно-баладични	стихове	за	помирение	Иван	Динков	с	неистова	
историческа	болка	изстена	и	изплака	в	стихотворението	си	„1923“:

...заглъхналата битка е създала
       безкласови комуни на смъртта.
Както	Атанас	Далчев	в	стихотворението	си	„Надпис“:
								Всички,	паднали	за	свободата,
								дето	и	да	е,	са	наши	братя	—
								пак	по	кръв,	но	само	че	пролята.
Или	пък	последният	стих	от	„Победа“,	едно	велико	стихотворение,	

което	е	от	1971	година!:
НИКОЯ ПОБЕДА НЕ ВРЪЩА МЪРТВИТЕ!
С	един	стих	Иван	Динков	анатемоса	въстания,	революции,	инквизиции,	

мракобесие,	тероризъм,	садизъм,	убийства,	диктатури,	издевателства,	
жестокости,	зверства,	кръвожадност,	варварство,	атентати	и	всичко	
онова,	което	застрашава	човешкия	живот	и	неговата	неприкосновеност,	
издигайки	го	като	абсолютна	ценност.	Аз	не	познавам	подобни	стихове	
в	световната	литература,	това	е	пределен	стих,	и	е	почти	невъзможно	
да	се	отиде	по-нататък	в	хуманизма.	Те	са	неопровержими	и	вечни	като	
живота.	(Сигурен	съм,	че	ако	авторът	бе	английски,	немски,	руски,	аме-
рикански,	испански	и	т.н.	поет,	този	гениален	стих	отдавна	щеше	да	
бъде	на	някоя	от	световните	сгради	—	ООН,	Европейския	съюз,	ЮНЕСКО	
или	другаде.	Това	е	предложение	към	гореизброените	институции,	което	
трябва	да	 бъде	направено	 от	държавните	органи	—	Министерство	на	
културата,	Министерство	на	 външните	работи,	Българското	прави-
телство,	Народно	събрание,	Президентство	и	т.н.,	за	което	трябва	да	
ги	подсетят	и	призоват	Писателските	съюзи).	С	подобни	стихове	Иван	
Динков	доказва,	че	е	поет	на	България	и	света,	както	и	техен	достоен	
гражданин.	И	когато	светът	стане	наистина	готов	да	приеме	подобни	
послания,	едва	тогава	можем	да	бъдем	по-спокойни	и	по-сигурни	за	бъде-
щето	на	човечеството.	Тук	Иван	Динков	си	позволява	да	влезе	в	спор	с	
Ботев,	прави	опит	да	коригира	неговата	позиция	в	стиховете	му:

Тоз,	който	падне	в	бой	за	свобода,
										той	не	умира!...
Също	и	позицията	на	Виктор	Юго,	който	казва:	„Тоз, който падне за 

родината, той не умира!“.	Очевидно	е	продължението	на	двамата	гении,	
преодоляването	им	и	универсализирането	на	хуманистичната	им	ядка	
при	Иван	Динков.	Разбира	се,	тук	трябва	да	отчитаме	и	фактора	време,	
защото	Динковото	стихотворение	е	сътворено	сто	години	след	стиховете	
на	гениалния	му	предшественик	Ботев.

Иван	Динков	е	сред	единиците	в	националната	ни	поезия,	които	без	
притеснение	можем	да	сравняваме	директно	с	най-високите	образци	от	
нашата	класика.	Той	не	се	страхува	и	притеснява	от	сенките	на	гениални-
те	си	литературни	предходници.	Подозирам	го	убедено,	че	понякога	като	
че	ли	нарочно	и	умишлено	застава	до	тях,	за	да	се	съизмери	и	съпостави	
текстово.	Нещо	повече,	той	е	може	би	единственият	поет	от	десетиле-
тия	в	нашата	литература,	който	си	позволява	да	влиза	без	притеснение	
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в	най-важните	и	универсални	национални	и	общочовешки	теми,	в	които	
са	оставили	свои	гениални	следи	най-великите	ни	национални	поети,	да	
ги	отваря	и	оставя	свои	знаци	в	тях.	И	то	в	теми,	които	са	космически,	
практически	с	неограничен	обем.	Иван	Динков	често	влиза	с	„взлом“	в	те-
мата,	взривява	я,	от	което	следва	разширяването	на	обемите	Ј,	след	това	
всмуква	от	всемирните	пространства	допълнителни	смисли,	значения	
и	енергии,	следва	ново	„опаковане“	на	така	дообогатената	и	разширена	
тема	и	„успокоена“,	той	я	оставя	на	читателите	и	тълкувателите	да	
се	оправят	с	нея,	доколкото	могат	и	успеят.	Оставя	я	за	следващите	
велики	поети,	сякаш	ни	казва:	„Аз	съм	дотук,	нататък	се	оправяйте	сами,	
моето	си	го	свърших.“

Собственият	живот	оказва	най-пряко	влияние	върху	тематиката	и	
проблематиката	на	всяко	творчество,	защото	от	съдбата	и	биографията	
си	никой	не	може	да	избяга,	колкото	и	понякога	да	му	се	иска.	Трябва	да	
имаш	смелостта,	доблестта	и	характера	да	останеш	верен	на	себе	си,	за	
да	не	завършиш	скверно.	Да	си	припомним	Ботевата	„Борба“:	

               В тъги, в неволи младост минува,
               кръвта се ядно в жили вълнува,
               погледът мрачен, умът не види
               добро ли, зло ли насреща иде.

               На душа лежат спомени тежки,
               злобна ги памет често повтаря,....

Веднага	ще	направя	съпоставка	със	стихотворението	„Репетиция“,	
което	е	особено	силно	потвърждение	също	на	автобиографичното	начало:

В бърлога съм — в бърлога: зъл съм — звяр съм.
               Така е — и до края — стар съм, стар съм.
               В очите ми — депа — съвсем реално
               лежат разбити щайги с мемоари.
               В бърлога съм — в бърлога: зъл съм — звяр съм.
               Така е — и до края — стар съм, стар съм.
               Перото ми — съдбата ми — скрибуца
               по ниското на мъжките юмруци.

Това	е	„горчивото	пространство	от	талант“	—	по	прекрасния	и	про-
никновен	стих	на	поета	Кирил	Гончев,	който	по-късно	литературният	
критик	Светлозар	Игов	използва	като	заглавие	на	статията	си	за	сти-
хосбирката	на	Иван	Динков	„Антикварни	стихотворения“.

			Ще	приведа	един	пример,	който	ще	изключи	всякакви	съмнения.	До	
гениалните	Ботеви	стихове:

         На една страна захвърлил пушка,
         На друга сабя на две строшена.
         Очи тъмнеят, глава се люшка,
         УСТА ПРОКЛИНАТ ЦЯЛА ВСЕЛЕНА!
спокойно	и	без	притеснение	можем	да	поставим	Иван-Динковите:
         Образите са трагично мислене
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         в пътя на разбойници и странници.
         Ниско над върбите, обезлистени,
         ВЪРХУ ПАНТИ СКЪРЦАХА ПРОСТРАНСТВАТА!
Усещате	ли	съпоставимостта	на	тези	стихове,	която	е	несъмнена?!	

В	тях	 откриваме	 едновременно	 и	 боготърсачество,	 и	 богоборчество,	
смирение	пред	Бог	и	желание	за	съпротива,	породено	от	несъгласието	с	
нещастията	и	несправедливостта	в	живота	и	битието,	греховността	
на	човеците	и	ропотът	защо	са	сътворени	така	несправедливо.	Усеща-
ме	космическия	екзистенциален	хлад	пред	неизвестността	на	съдбата,	
никак	не	ни	е	уютно.

Мотивът	за	верността	и	предателството,	откроен	с	особена	сила,	
срещаме	и	у	гениалния	Ботев,	който	изрича	проклятието	директно:

                    Запей как брат брата продава.

При	Атанас	Далчев	има	едно	твърде	характерно	четиристишие	в	
стихотворението	му	„Съдба“:

                    Годините растат и те затварят,
                    и те зазиждат в твойта самота,
врази ти стават старите другари
                    и опустява медлено света.

В	„Поезия“	наблюдаваме	впечатляващо	развитие	на	мотива	по-на-
татък:

                    Факт е сигурно — през годините,
                    там — при огъня, с някой — някога
                    сме си казали даже млякото:
                    после млякото е изстинало,
                    за да имаме бяло минало.

При	Иван	Динков	вече	срещаме	пълното	обезличаване	и	обезцветяване	
от	изгубването	на	корена	и	прерязването	на	пъпната	връв.	В	неговите	
стихове	липсва	дори	графиката	на	някакъв	образ,	макар	и	много	размита,	
която	все	пак	се	улавя	при	Ботев	и	Далчев,	чувства	се	и	майчината	ана-
тема	от	отродяването.	Белият	цвят	на	млякото	е	унищожил	всякаква	
личност,	безродният	човек	 е	просто	нула.	 Защото	може	да	 се	допусне	
най-страшното:	след	като	сме	заличили	и	унищожили	приятелствата,	
съчувствието,	състраданието,	топлината	и	човещината,	остава	да	по-
губим	и	изгубим	идеалите	си,	което	ще	е	катастрофата.

И	още	един	повече	от	категоричен	пример:
Нека носим йоще срама по челото
синила от бича, следи от теглото;
нека спомен люти от дни на позор
да висне кат облак в наший кръгозор;
нека ни отрича историята, века,
нека е трагично името ни, нека...
Нека! Но ний знаем, че в нашето недавно
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свети нещо ново, има нещо славно,
що гордо разтупва нашите гърди
и в нас чувства силни, големи плоди.

Разбира	се,	че	става	дума	за	“Опълченците	на	Шипка“	на	Патриарха	
Иван	Вазов.	А	ето	ги	до	Вазовите	и	Иван-Динковите	стихове:

Може да сме бедни българите — може.
Може да се въдим под коноп и лен.
Може да миришем на рачел и кожи.
Може да живеем само ден за ден.
Но зад нас Клисура мята гневен пламък.
Но зад нас Марица шава и шуми.
Но зад нас високо — върху Милин камък
свободата точи яростни ками.

Засега	ще	посоча	 още	 един	пример	 със	 стихотворението	на	Иван	
Динков	„1923“:

           Отмина битката — отминахте и вие.
           Бащи и братя, лека пръст — и нощ!

           Отмина битката — и тъмни бури вият
           в дърветата над редник и над вожд.

Съпоставката	е	със	стихове	от	Вазовото	„Новото	гробище	над	Сли-
вница“:

											Покойници, вий в други полк минахте,
           де няма отпуск, ни зов за борба,
           вий братски се прегърнахте, легнахте
           и „лека нощ!“ навеки си казахте —
                                  до втората тръба.

При	Фурнаджиев	имаше	черен	бивол,	в	„Празник“	на	Иван	Динков	пред	
нас	стои	куче,	отпуснато	пъха	и	си	почива,	наблюдавайки	безразлично	и	
безчувствено	човешката	агония.	Наистина	няма	надлези	над	старостта	
и	смъртта,	рано	или	късно	ненаситницата	земя	ще	ни	прибере	завинаги.	
В	последна	сметка	всички	сме	сгодени	за	земята,	само	не	знаем	датата	
на	сватбата.	Едно	могъщо	съпротивление	срещу	биологичната	неспра-
ведливост	извира	 от	това	 стихотворение.	Въпросът	 за	 биологичното	
безсмъртие	постоянно	 е	 занимавал	 човешките	поколения,	 хората	 са	
измисляли	какво	ли	не	за	успокоение.	Човекът	вече	знае	много	и	място	за	
илюзии,	поне	на	тоя	етап,	няма.	В	борбата	си	за	безсмъртие	в	земното	
си	битие	човекът	винаги	е	търпял	поражение.	Тогава	какво	ни	остава?!	
Да	изживеем	отредения	ни	земен	живот	по	съвест,	да	дадем	каквото	мо-
жем	полезно	и	добро	от	себе	си	и	да	си	отидем	с	високо	вдигнати	глави.	А	
самият	живот	е	един	дар,	но	и	едно	върховно	изпитание.	И	преодолявайки	
изпитанията,	трябва	да	заслужим	тоя	дар.
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Великият	Яворов	в	„Напразно,	майко“	споделя:
        Напразно, майко, се боиш.
        Та мога ли забравя аз
        немилостивата оназ,
        живот, която ми е дала?

В	блестящото	си	стихотворение	„На	мама“	Иван	Динков	разширява	
и	вдълбочава	мотивът:

																	Така	ли	е:	умираме	отделно,
																	макар	че	идваме	един	от	друг?
																	Това	ли	е:	изчезваме	безследно	—
																	като	зърна,	затрупани	от	плуг!

Физически	усещаме	раждането,	пъпната	връв,	кръвта	на	тая,	която	
ни	е	дарила	живота.	Думите	в	това	блестящо,	изумително	стихотворение	
съдържат	огромна	мъка,	покорност	пред	смъртта.

В	забележителното	стихотворение	„История“	на	Никола	Вапцаров	
четем:

                  Защото би ни безпощадно
                  животът с тежките си лапи
                  направо по устата гладни,
                  затуй езикът ни е грапав

                  И стиховете дето пишем,
                  когато краднем от съня си,
                  парфюмен аромат не дишат,
                  а са навъсени и къси.
В	изумителната	„Поема“	на	Иван	Динков	срещаме	следните	стихове:
                  Сега ще бъда личен във поемата.
                  Така се случи, че на път към хората,
                  стихът ми падна от гърба на времето
                  и много лошо си разкърти мордата. 

Примерите	могат	да	се	множат.	Те	по	неоспорим	начин	доказват	
творческата	величина	на	Иван	Динков.	Съпоставени	с	великата	поезия	от	
посочените	примери,	поетичните	колене	на	Иван	Динков	не	се	прегъват	
от	гениалните	Ботеви	стихове,	поетичните	му	рамене	не	се	привеждат	
под	колосалните	стихове	на	Иван	Вазов	или	при	сравненията	с	великите	
стихове	на	Яворов,	Фурнаджиев,	Вапцаров,	Далчев.	Да	не	говорим	за	много-
бройните	му	стихове-формули,	от	които	ще	цитирам	само	два	примера:

         След съвестта и стиховете
         едва ли има трети ад!

И:
         След смъртта на Димчо Дебелянов
         ангелите вече нямат хор.
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Само	в	два	стиха	Иван	Динков	е	постигнал	изумителен	синтез	между	
мисъл	и	асоциация,	за	да	характеризира	цяло	направление	в	българската	
поезия.	Наистина	Дебелянов	е	диригентът	на	ангелската	лирика	в	нацио-
налната	ни	поезия.	В	подобни	случаи	се	запитвам	колко	ли	литературовед-
ски	страници	трябва	да	изпишем	литературните	критици	и	историци,	
за	да	постигнем	подобно	по	сила	внушение?!

Във	формално	отношение	Дебелянов	провокира	Иван	Динков	за	стихо-
творенията	му	от	„Признания	пред	Белла	Цонева“	(1988).	Става	дума	за	
това,	че	в	лириката	на	Дебелянов	има	стихотворения,	в	които	всяка	стро-
фа	се	състои	от	едно	изречение.	Тези	Димчови	стихотворения	съдържат	
от	две	до	шест	строфи,	само	„Спомени“	е	от	пет	строфи.	В	тази	форма	
са	всичките	двадесет	и	четири	лирични	творби	от	„Признания	пред	Белла	
Цонева“	на	Динков.	Иван	Динков	си	поставя	още	едно	формално	ограниче-
ние,	с	което	се	справя	блестящо	—	всички	стихотворения	от	„Признания	
пред	Белла	Цонева“	са	от	по	пет	строфи	и	всяка	строфа	се	състои	само	
от	по	едно	изречение.	И	това	е	единствената	по	форма	стихосбирка	в	
българската	национална	лирика.	

Слово	срещу	слово,	стих	срещу	стих...	Възражения...?	Моля...?	Само	
така,	 според	мен,	 се	 показва	 и	 доказва	 истинската	 величина	на	 един	
творец.	Към	тези	разсъждения	като	прибавим	конгениалната	му	книга	
„Почит	към	литературата“	и	блестящата	му	новаторска	проза,	нещата	
стават	повече	от	категорични.	Затова	за	Иван	Динков	можем	да	прила-
гаме	без	притеснения	последните	две	стъпала	от	оценъчната	стълба!	И	
съпоставките,	за	които	стана	дума,	а	и	още	немалко	в	творчеството	му,	
доказват	тезата,	че	наистина	големите	поети	и	творци	имат	своя	лична	
творческа	писта,	те	не	се	състезават	със	съвременниците	си,	а	само	с	
мъртвите	класици.	Неслучайно	Иван	Динков	е	записал,	че	„Мъртвите	са	
по-дейни	от	живите“.

В	мисъл	от	„Почит	към	литературата“	Иван	Динков	е	записал:	„В 
традицията постоянно диша желание за повторение на вчерашния ден, 
затова всеки писател, без да я пренебрегва напълно трябва да си изработи 
своя собствена дистанция от нея.“ Съвременната	българска	литерату-
ра	не	трябва	да	се	намира	под	българско	литературно	робство,	но	и	не	
трябва	да	прилича	и	наподобява	на	луксозна	емигрантка.	Българският	
символизъм,	романтизъм,	реализъм,	модернизъм,	постмодернизъм	и	вся-
ко	друго	творческо	направление	трябва	да	си	личи,	че	са	български,	че	са	
сътворени	от	български	поет	или	писател.	Всичките	ни	класици	и	зна-
чими	литературни	творци	изразяват	българската	си	чувствителност,	
при	всички	тях	си	личи	и	се	усеща,	че	са	български	поети	и	писатели.	В	
стихотворението	си	„Пролог“	Иван	Динков	споделя:

				Така — за себе си, поет съм — български.

Но	веднага	в	следващия	стих	допълва	и	доуточнява:
				По дух без жителство...
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Защото	той	разбираше,	че	българските	автори	могат	да	бъдат	ин-
тересни	и	забележими	главно	и	преди	всичко	със	своята	специфична	на-
ционална	чувствителност.	Което,	за	съжаление,	не	се	разбира	от	някои	
обявяващи	се	преди	всичко	за	„модернисти“	и	„постмодернисти“.

От	тези	примери	виждаме	и	как	Иван	Динков	в	своето	творчество	
съхранява,	доразвива	и	дообогатява	съществени	фамилни	черти	от	най-
високата	българска	класическа	поезия.	Защото	величината	на	един	творец	
особено	силно	се	изразява	в	количеството	класическа	традиция,	която	той	
е	способен	да	пренесе	на	ново,	следващо	ниво.	В	този	смисъл	тези	и	много	
други	творби	на	Иван	Динков	ще	останат	в	бъдеще	и	ще	илюстрират	
класическото,	до	което	е	могла	да	се	издигне	нашата	съвременна	поезия	и	
литература.	Наблюдаваме	благодатната	приемственост,	която	съдържа	
сериозните	доказателства	за	новаторско	обновление,	за	автентична,	а	
не	подражателна	принадлежност	към	националните	и	световни	явления	в	
поезията.	Това	е	поет	от	Ботево-Яворово-Фурнаджиево-Дебеляновски	тип.

Иван	Динков	е	висококултурен	творец,	но	в	неговите	творби	няма	
да	открием	книжност,	чувството	в	тях	не	е	обуздано	от	ерудицията	и	
опита.	Книгите	му	ни	уверяват,	че	придобитата	култура,	преминала	през	
сърцето	на	твореца,	е	още	едно	сетиво,	с	което	той	надниква	в	страда-
нието,	и	още	един	език,	с	който	го	изразява.

Всеки	велик	или	гениален	поет	изчерпва	една	от	възможностите	на	
езика,	достигайки	до	нейния	предел	и	оставя	една	по-малко	на	последова-
телите	си.	В	този	смисъл	Иван	Динков	е	„пределен“	поет	и	творец.	В	чис-
то	литературен	смисъл	в	някои	отношения	той	е	извън	литературното	
състезание	през	втората	половина	на	миналия	век.

В	края	на	размислите	за	поезията	на	Иван	Динков	ще	си	позволя	да	
споделя	и	друго	свое	наблюдение	и	разбиране.	Това	е	невъзможността	Иван	
Динков	да	се	класифицира	и	определи	теоретично	като	поет,	да	се	ситуира	
само	и	единствено	предимно	в	едно	естетическо	направление.	Защото	в	
лириката	му	откриваме	реализъм	и	романтизъм,	предметност	и	симво-
лизъм,	имажинизъм	и	екзистенциализъм,	експресионизъм	и	сюрреализъм,	
модернизъм	и	постмодернизъм	и	т.н.	Всичко	в	неговата	поезия	е	една	
амалгама,	която	е	изключително	устойчива	и	неразложима	във	времето.	
В	българската	литература	има	само	още	един	поет	от	подобен	тип.	Това	
е	геният	Христо	Ботев,	който	също	е	неопределим	в	този	смисъл.
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In memoriam

Христос Хаджипапас

Вели Чаушев

Вели	Чаушев	се	пресели	в	отвъдното!
Това	е	едно	необичайно	усещане,	което	бих	искал	да	споделя	с	вас.	Нещо,	

което	е	извън	ежедневното,	осезаемото,	земното,	далеч	от	банкоматите	
на	квартала	и	други	житейски	неволи.

Оня	ден	почина	един	голям	човек.	Вели	Чаушев!	Какво	ви	говори	това	
име...	 Той	 беше	 водещ	български	 актьор.	Когато	преди	няколко	 години	
моите	кратки	разкази	в	български	превод	(„Неуверенa	походка“)	бяха	пред-
ставени	в	София,	той	дойде	и	прочете	един	от	тях.	Хората	се	усмихваха,	
след	малко	се	превиваха	от	смях,	а	после	изведнъж	ставаха	сериозни,	учу-
дени,	замислени,	съсредоточени,	не	отместваха	поглед	от	него...	После	
го	аплодираха	и	го	помолиха	да	прочете	още	един	разказ,	нещо	което	не	
беше	предвидено	в	програмата.	Накрая	организаторите	го	поканиха	на	
вечеря.	Той	имаше	друг	ангажимент	и	си	тръгна.	

Оттогава	не	бях	го	виждал,	освен	в	моето	въображение	по	някое	вре-
ме	вчера.	Внезапно	дойде	в	спомена	ми,	непоканен.	Исках	онази	нощ	да	го	
опозная	по-добре,	този	талантлив,	прекрасен	човек,	извън	сцената.	Да,	
нещо	не	ми	достигаше	в	онова	внезапно	запознанство,	дошло	чрез	други	
хора.	Така	си	спомних	тогавашната	празнина.	Човекът,	актьорът	Вели	
Чаушев.	Не	знам	защо!	И	в	този	момент	изведнъж	разбрах,	че	може	би	
точно	в	онзи	момент	е	издъхнал.	Вечна	му	памет!	Изпращам	му	мислено	
едно	цвете	на	обич	и	благодарност,	там	в	отвъдното,	на	вечната	самота,	
самота	и	безсмъртие.
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Писателят като международен наблюдател

Александър Гочев — САЩ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАЦИОНАЛЕН 
КУЛТУРЕН ЕЛИТ 1

Друг	фундаментален	проблем,	който	трябва	да	се	реши	за	ефективна	
информационна	война,	е	подготовката	на	масите	за	лесно	манипулира-
не,	 защото	нерядко	 се	налага	 обработване	на	фактите	по	метода	на	
непрекъснатото	и	постепенно	„огъване“,	в	резултат	на	което	бялото	
може	успешно	да	се	квалифицира	като	черно.	Ясно	е,	че	хора	с	критично	
и	 аналитично	мислене	представляват	опасност	не	 само	 с	 личното	 си	
участие	или	неучастие	в	дадено	мероприятие,	но	и	с	влиянието,	което	
неизбежно	оказват	на	околните.	Оттук	веднага	 следва,	 че	 за	 успешно	
информационно-пропагандно	манипулиране	е	добре	масата	или	„опасна-
та	класа“	да	бъде	необразована	или	съставена	от	изолирани	индивиди	без	
що-годе	постоянни	социални	връзки	(нещо,	което	днес	започва	скоростно	
да	се	реализира	с	разпространението	на	всякаква	комуникационна	елек-
троника).	Нищо	ново	тука,	тези	идеи,	отдавна	експертно	разработени	
и	успешно	приложени,	са	интегрална	част	на	идеологията	и	практиката	
на	либералния	глобализъм.

Решаващата	компонента	на	тази	подготовка	на	масите	е	образо-
ванието.	Последните	25	години	предоставят	достатъчно	факти,	за	да	
се	прецени	накъде	води	либерализацията	на	образованието	не	само	в	Бъл-
гария,	но	и	навсякъде.	Ето	мнението	от	2009	година	на	професор	Сергей	
Петрович	Капица,	син	на	Пьотр	Капица,	нобелов	лауреат	по	физика,	и	сам	
физик:	„Постигнахме	това,	че	създадохме	страна	на	идиотите“.	Ако	се	
приеме	гръцкия	превод	на	„идиот“	като	човек,	който	живее	така	като	че	ли	
заобикалящият	го	свят	не	съществува,	става	веднага	ясно	за	какво	става	
дума:	обедняване	на	образователните	програми	в	училищата,	намаляване	
на	относителното	„тегло“	на	фундаменталните	дисциплини	за	сметка	
на	второстепенни,	които	биха	могли	самостоятелно	да	се	усвояват,	ако	
има	изграден	фундамент;	сливане	на	основни	предмети	(език	и	литерату-
ра	или	физика,	химия	и	биология	под	шапката	на	естествознание),	което	
води	до	повърхностно	вестникарско	„запознаване“	с	обекта,	въвеждане	на	
тестова	система,	която	не	учи	човека	да	фомулира	проблеми,	а	да	подбира	
един	от	няколко	вече	готови	отговори	(вид	социална	дресура,	при	която	
избирате	само	от	това,	което	ви	се	предлага	и	получавате	захарче,	ако	
познаете).	Пренебрегването	на	фундаменталните	дисциплини	 води	до	
това,	че	за	доброто	образование	ще	трябва	да	се	плаща	и	то	много.	До	

1 Продължение от бр. 4/2017 г.
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каква	скандална	степен	може	да	стигне	орязването	на	основни	предмети	
се	вижда	в	статията	„Реформа	образования	в	России“.	А	ето	какво	каз-
ва	министърът	на	образованието	на	Русия	А.	А.	Фурсенко,	за	когото	се	
твърди,	че	руши	образованието	и,	че	вече	почти	си	е	свършил	работата:	
„Недостатъкът	на	съветската	образователна	система	е,	че	се	е	опит-
вала	да	формира	човекът-творец,	а	сега	нашата	задача	се	състои	в	това	
да	се	създаде	квалифициран	потребител.“	Система,	която	готви	потре-
бители	(в	случая	се	има	предвид	потребители	на	вече	установени	чужди	
резултати)	подготвя	държавата	да	бъде	периферна	област	в	световната	
система	—	суровинна	база,	пазар	и	доставчик	на	работна	ръка.

Новоосвободените	от	тоталитаризма	страни	вече	25	години	след-
ват	примера	на	САЩ,	където	олекотяването	на	 учебните	програми	 в	
училищата	отдавна	е	довело	до	много	ниски	резултати	по	математика,	
физика	и	химия.	В	добавък,	там	всеки	учител	има	право	да	преподава	по	
свой	собствен	метод	и	даже	по	свой	собствен	учебник,	защитен	от	увол-
нение	по	профсъюзна	линия.	Моят	син	беше	попаднал	на	учител	по	физика,	
който	се	водеше	от	твърдия	принцип,	че	задачите	не	трябва	да	се	обяс-
няват	—	получаваш	си	оценката	без	какъвто	и	да	е	коментар.	След	малко	
неприятен	за	директора	разговор	успях	да	го	прехвърля	при	друг	учител.	
Тази	политика	на	образование	в	Щатите	е	само	в	привиден	контраст	с	
високото	ниво	на	американските	университети,	който	контраст	се	обяс-
нява	със	следната	особеност.	Ако	ученик	в	гимназията	не	показва	даже	
и	средни	способности,	то	той	е	оставен	да	крета	и	да	завърши	със	своя	
собствена	скорост.	На	отличниците	се	предлага	възможност	за	екстра	
кредити	(точки)	с	последващо	приемане	в	университет	по	избор,	ако	ус-
пешно	се	завършат	специални	допълнителни	програми.	Така	ножицата	се	
разтваря	още	от	гимназията,	отбирайки	около	8%	елитарни	студенти	за	
най-добрите	университети,	където	се	приемат	и	много	чужденци	с	високи	
интелектуални	показатели.	Горните	2%	от	всички	ученици	се	обучават	
в	заведения,	в	които	няма	текстова	система	с	упор	на	фундаментални	
дисциплини,	което	осигурява	универсална	интелектуална	подготовка	с	
възможност	за	самостоятелно	усвояване	на	специални	дисциплини	като	
специални	случаи	от	вече	по-обща	и	усвоена.	Такова	едно	обиране	на	„кай-
мака“	на	средната	и	бедната	класа	има	за	социален	резултат	ликвидиране	
на	възможни	водачи	на	 „опасните“	маси	—	организатори	на	ефективна	
социална	борба.

Много	подобни	реформи	на	образованието	се	финансират	отвън	(в	
Русия	например	това	е	Международният	валутен	фонд)	като	местните	
чиновници,	които	получават	парите,	са	готови	да	реформират	каквото	и	
да	е	и	до	каквато	и	да	е	степен.	За	съжаление,	започва	да	се	налага	мнение-
то,	след	25	години	опит,	че	дългосрочната	обективна	цел	на	тези	реформи	
е	всъщност	пълно	компрометиране	на	образованието.	В	подкрепа	на	това	
мнение	е	световната	тенденция	за	понижаването	на	неговото	ниво.

Да	се	спрем	на	Болонската	система,	която	е	възприета	в	цяла	Европа.	
Висшето	образование	се	разглежда	като	пазарен	продукт,	подчинявайки	
се	на	логиката	на	пазара,	а	не	на	своя	вътрешна	логика.	Приближаването	
на	университета	до	реалния	живот	пък	води	до	замяна	на	знанието	с	ком-
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петентност,	която	е	набор	от	практически	приложими	знания,	търсени	
на	пазара	в	даден	момент,	без	да	се	дава	гаранция,	че	след	получаване	на	
дипломата	специалистът	ще	има	работа.	При	негативен	сценарий	се	пре-
поръчва	преквалификация	за	добиване	на	друга	компетентност,	търсена	
в	момента,	но	отново	без	гаранция	за	бъдеща	заетост.	Постановката	
осигурява	много	 добър	 бизнес	на	 хората,	 които	раздават	дипломите,	
подготвяйки	специалисти-винтчета,	които	да	пасват	на	предопределени	
структури.	Последното	принуждава	университетите	да	предлагат	много	
широк	спектър	от	тесни	специалности.	Например	в	Стопанската	акаде-
мия	в	Свищов	с	небеизвестния	ректор	проф.	д-р	Величко	Адамов,	можете	
да	придобиете	следните	специалности.

Аграрна икономика, Бизнес информатика, Екомениджмънт, Застрахо-
ване и социално дело, Икономика на индустрията, Икономика на туризма, 
Икономика на търговията, Индустриална бизнес икономика, Маркетинг, 
Международни икономически отношения, Приложна макроикономика, 
Прогнозиране и планиране, Публична администрация, Статистика и 
иконометрия, Стопански и финансов контрол, Стопанско управление, 
Стратегическо и бизнес планиране, Счетоводство и контрол, Финанси.

При	 образование	 с	 по-универсален	 характер,	 както	 подобава	 на	
един	университет,	подобен	широк	спектър	от	тесни	специалисти	би	
се	покривал	от	няколко	профила	с	по-фундаментален	характер,	които	
биха	 давали	 възможност	 за	 самостоятелно	 допрофилиране	 „на	мяс-
то“,	при	постъпване	на	работа,	и	то	без	принципиални	проблеми.	Тази	
многоспектърна	 политика	 превръща	 университетите	 в	 нещо	 като	
професионално-технически	училища,	които	не	подготвят	студентите	
да	мислят	самостоятелно.	Самостоятелното	мислене,	базиращо	се	на	
фундаментална	подготовка,	е	качество,	което	единствено	може	да	оси-
гури	универсалност	и	гъвкавост	за	посрещане	на	капризите	на	пазара	
на	труда.	Университет	—	универсалност!	„Пазарната	практичност“	на	
образованието	директно	води	до	разрушаване	на	Университета	като	
феномен	на	европейската	цивилизация.	По	ирония	на	съдбата,	система-
та,	която	води	успешно	до	унищожението	му,	е	създадена	точно	там,	
в	Болоня,	където	през	1088	година	се	открива	първия	университет	на	
Западния	свят	(Universita	di	Bologna).

Един	от	главните	аргументи	в	полза	на	Болонската	система	е	тъй	
наречената	мобилност,	която	позволява	на	студентите	да	получават	
60%	от	необходимите	кредити	където	и	да	е	в	Европа,	след	вземане	на	
40%	задължителни	такива.	Външно	всичко	изглежда	прекрасно,	но	ста-
тистиката	показва,	че	пребиваването	на	едно	място	е	не	повече	от	4—6	
седмици	и,	че	списъкът	на	преференциите	на	студентите	съвпада	с	този	
на	туристите.	За	този	образователен	туризъм	най-голяма	ценност	пред-
ставляват	„лесните“	предмети	и	„добрите“	преподаватели	като	трудни	
дисциплини	с	взискателни	професори	(обикновено	в	по-престижните	заве-
дения)	не	са	никак	привлекателни.	Стойността	на	получаваните	кредити	
по	дизайн	не	зависи	от	университета,	което	може	да	варира	от	земята	до	
небето.	Недоброто	владеене	на	езика	в	дадена	страна	съвсем	не	допринася	
за	усвояването	на	знанията	и	само	задълбочава	проблема.	Статистиката	
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показва,	че	мобилността	на	студентите	в	Европа	е	нарастала	с	40%	за	
периода	1999—2007	до	160	000	студенти.	

Кой	е	печелившият	от	Болонската	система?	Мнението	на	немски	
професори	е,	че	тази	система	блокира	децата	на	бедните	и	на	средната	
класа	да	получат	добро	образование,	а	печели,	разбира	се,	европейската	
бюрокрация.	Назначават	се	допълнително	експерти	по	кредитите,	кон-
султанти	и	тълкуватели	на	системата.	Увеличава	се	властта	на	универ-
ситетската	бюрокрация	над	преподавателите	чрез	постоянни	преатес-
тации,	които	водели	до	повишаване	на	квалификацията,	плюс	генериране	
на	безброй	фалшиви	отчети,	които	не	са	нужни	на	никого.	В	рамките	на	
корпоративния	бизнес	модел	за	намаляване	на	разходите	започват	да	се	
наемат	на	временни	позиции	и	професори,	когато	потрябва	и	за	колкото	
трябва.	Тази	нова	практика	се	разпространява	и	прави	преподавателите	
послушни	и	изпълнителни	на	желанията	на	всемогъщата	администрация.

От	по-обща	гледна	точка	Болонският	процес	организира	универси-
тетската	бюрокрация	на	национално	ниво,	превръщайки	я	в	сегмент	на	
транснационалната	корпоратокрация,	чиято	главна	цел	е	да	превърне	
планетата	Земя	в	глобален	унифициран	пазар	на	стоки	и	услуги,	една	от	
които	е	образованието,	пазар,	лишен	от	всякаква	национална	специфика.	
За	нея	прекрасното	бъдеще	е	глобалният	свят.	Болонската	система	има	
класов	 характер,	 дизайнирана	да	 бъде	интегрална	част	от	днешната	
глобализация,	която	система	успешно	предотвратява	всяка	конкуренция	
за	децата	на	върхушката,	получили	образование	в	елитни	заведения,	от	
страна	на	не	по-малко	от	80%	от	останалите	млади	хора.	Списание	„Ико-
номист“	(брой	януари	24—30,	2015	с	водеща	тема:	„Новата	аристокрация	на	
Америка“)	заключава,	че	с	нарастване	на	важността	на	интелектуалния	
капитал,	доброто	образование	става	наследствено	—	децата	на	богатите	
и	на	хората	на	властта	са	по-подготвени	от	останалите	да	забогатеят	
и	да	властвуват.

„Икономист“	от	14—20	февруари	 2015	привежда	данни	 за	 разпреде-
лението	по	социално-икономическо	положение	(4	слоя,	от	най-богати	до	
най-бедни)	на	%	студенти,	които	са	приети	в	частни	училища	в	Норвегия	
(2,	1,	2,	2;	13),	Великобритания	(16,	7,	3,	1;	3),	САЩ	(22,	9,4,	1;	18),	Япония	
(37,	33,	27,	20;	1),	Холандия	(63,	66,	67,	69;	8).	Последното	число	с	надебелен	
шрифт	показва	мястото	в	класацията	на	20-те	най-добри	образователни	
системи	в	света.	Числата	показват,	че	в	Холандия	децата	от	всички	слоеве	
имат	почти	еднаква	възможност	да	посещават	частни	училища,	докато	
в	САЩ	и	Великобритания	горната	половина	е	около	6	пъти	по	облагодетел-
ствувана.	Сравнението	на	показателите	на	Япония	и	Холандия	показва,	
че	добра	образователна	система	може	да	има	и	в	държавните	училища,	
които	доминират	в	Япония	(1-во	място	по	качество),	а	предпочитанието	
за	частно	обучение	в	Холандия	не	носи	особено	предимство	в	световната	
класация	(8-мо	място).

Трябва	да	се	отбележи	недалновидността	на	политиката	за	опро-
пастяване	на	 образованието.	От	 една	 страна	недостатъчно	 образо-
вано	население	се	манипулира	по-лесно,	но	от	друга	е	много	трудно	да	
се	договориш	с	необразован	човек.	Освен	това	в	перспектива	започва	да	
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пада	интелектуалното	ниво	на	интелигенцията,	от	която	пък	излиза	
управляващият	слой.

Формално	в	Болонската	система	е	застъпена	т.	нар.	специфика	на	
образованието,	 отчитаща	особеностите	на	 отделните	 страни,	но	на	
практика	този	аспект	в	образованието	влиза	в	конфликт	с	официалната	
политика	на	Европейския	 съюз.	Ван	Ромпой,	предишният	председател	
на	Европейския	съюз	е	заявявал,	че	трябва	да	се	откажем	от	всякакви	
опити	за	възстановяване	на	националната	идентичност,	че	няма	народ,	
няма	родина.	Европа	е	нашият	универсален	дом.	Съвсем	не	е	ясно	как	този	
лозунг	може	да	се	осъществи,	след	като	нищо	не	се	говори	и	прави	срещу	
ислямизацията	на	Европа	и	 се	твърди	 от	най-офишциални	източници	
(Меркел	—	Германия,	Камерън	—	Великобритания,	Саркози	—	Франция),	че	
т.	нар.	мултикултурализъм	не	работи,	поради	твърдо	желание	на	опре-
делени	малцинства	да	остават	изолирани	острови	във	всички	аспекти	
на	социално-икономическия	живот.	Има	и	популярна	реакция	по	въпроса,	
например,	на	една	от	най-продаваните	фланелки	(T	shirt)	в	Германия,	е	
можело	да	се	прочете	следното:	„Върнете	моята	Берлинска	стена!	И	я	
направете	2	метра	по-висока!“

Призивът	на	Ван	Ромпой,	реализиран	на	практика,	означава	пълно	
разграждане	на	културно-психологическата	тъкан	на	дадена	държава	или	
нация,	критикуване	и	обезценяване	на	културната	им	история	(обикнове-
но)	като	провинциални	в	сравнение	с	европейските	алтернативи	с	краен	
резултат	—	превръщането	на	нацията	в	безструктурна	биомаса	с	чисто	
потребителски	и	сервизни	функции	в	сферата	на	икономиката	и	култу-
рата,	вече	готови	и	организирани	по	„най-подходящия“	начин	за	„всички“.

Днешното	катастрофално	състояние	на	образованието	и	науката	
в	България	е	толкова	очевидно,	че	не	са	необходими	никакви	аргументи.	
Достатъчно	е	да	споменем	абсолютния	разгул	на	бюрокрацията,	окомплек-
тована	главно	от	полуобразовани	политико-номенклатурни	„специалисти“	
със	съмнителни	дипломи,	по	отношение	на	висшия	ешелон	на	науката	и	
културата:	(1)	Произвеждане	на	професори,	доктори	и	доценти	„на	кило-
грам“	от	феодални	бизнеси,	наречени	колежи	и	университети,	благодаре-
ние	на	фамозния	закон,	приет	по	времето	на	министър	Сергей	Игнатов;	
(2)	Пладнешкото	ограбване	на	Фонда	за	научни	изследвания	с	бюджет	от	
порядъка	на	БАН,	което	бе	аргументирано	и	подробно	описано	в	книгата	
„Проектният	бизнес	и	ограбването	на	науката	—	наръчник	на	управлява-
щия	мошеник“	от	бившия	му	директор,	член	кор.	Емил	Хорозов.	Съответен	
доклад	за	вопиющи	процедурни	нарушения	бе	предаден	на	министър	Сер-
гей	Игнатов,	който	успешно	го	„замете	под	килима“,	предавайки	го	не	на	
прокуратурата,	а	на	Министерство	на	финансите	за	мнение,	въпреки	че	
не	става	въпрос	за	особени	финансови	нарушения.	Ненаказани	престъпле-
ния	стават	системни	и	действията	на	корумпираното	чиновничество	
от	този	род	имат	сериозни	стратегически	последствия	—	драматично-
то	понижение	на	качеството	на	специалистите	във	висшия	ешелон	на	
науката	неминуемо	се	просмуква	надолу	по	йерархията,	достигайки	и	до	
началното	училище.	Да	не	говорим	за	толерирането	на	феодални	практики	
на	абсолютна	ненамеса	в	работата	на	БАН,	университети	и	колежи,	под	
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знамето	на	академичната	„свобода“,	въпреки	че	изобщо	не	става	въпрос	за	
ограничаване	на	свободата	в	избора	на	научната	тематика	по	простата	
причина,	че	става	въпрос	за	изхарчени	пари	на	данъкоплатеца.	Причината	
за	подобна	манипулация,	базирана	на	понятието	„академична	свобода“,	
е	напълно	ясна:	—	при	ниско	качество	(или	направо	липса)	на	научната	
продукция	е	жизнено	необходимо	да	няма	отчетност	на	резултатите.

За	да	се	промени	ситуацията	е	абсолютно	необходима	политическа	
воля	 заедно	 с	 реализацията,	 че	 сегашната	 образователна	 система	не	
само	руши	образованието,	но	и	разгражда	социалната	тъкан	на	нацията,	
което	в	перспектива	води	до	деградация	на	качеството	на	самата	власт.	
Не	може	да	се	разбиват	основите	на	къщата	и	да	се	надяваме,	че	няма	да	
има	последствия.	Засега	обаче	се	работи	само	по	краткосрочни	проекти	
(до	следващия	политически	мандат),	а	най-фундаменталния	и	дългосро-
чен	проблем	на	държавата	е	сритан	в	кюшето.	Това	е	и	определението	
на	лумпенски	живот	—	живот	само	за	момента,	тука	и	сега,	без	проект	
за	бъдещето	на	нацията,	което	я	обрича	да	бъде	нация	прислужник	на	
други,	планирали	насоките	за	десетилетия	напред.

Нещо	за	необходимото	условие	за	избор	на	позиция	и,	съответно,	за	
фундаменталната	отговорност	на	един	национален	култулен	елит.	Ос-
новната	задача	на	образованието	в	Япония	е	да	възпитава	децата	в	дух	
на	патриотизъм,	което	може	да	звучи	много	архаично	за	глобалното	ухо	
или	поне	странно.	В	рамките	на	либералния	канон	патриотизмът	чес-
то	се	възприема	като	мръсна	дума	поради	директен,	безболезнен	и	вече	
стандартен	манипулативен	преход	към	нацизма,	в	много	случаи	негов	
синоним,	когато	нещата	опрат	до	безогледна	пропаганда.	Та	в	този	канон	
може	често	да	се	чуе	поговорката	със	звучене	на	фундаментална	истина:	
„Патриотизмът	е	последното	убежище	за	негодяя“.	От	гледна	точка	на	
пазарния	глобализъм	всичко	е	ясно	—	патриотични	настроения,	даващи	ико-
номическо	предимство	на	националното	пред	глобалното	(т.е.	за	сметка	
на	глобалния	хегемон)	са	ерес,	с	която	се	води	безмилостна	война	с	всички	
позволени	и	непозволени	средства	(справка	САЩ:	цитати	—	Чомски).

Работата	е	там,	че	споменатата	поговорка	в	оригиналната	редакция	
на	Джонсън	изглежда	малко	по-различно:	„Даже	и	за	негодяя	има	последно	
убежище	и	това	е	патриотизма,	любовта	към	родината“.	Сравнението	
на	двете	формулировки	е	много	разголващо,	за	това	до	какви	висини	може	
да	достигне	манипулацията.	Най-куриозното	в	тази	игра	с	думата	„па-
триотизъм“	е,	че	супермайсторите	на	информационната	война	в	полза	
на	либералния	глобализъм,	англосаксонците,	са	се	постарали	да	си	форму-
лират	свое	собствено	последно	„убежище“,	което	за	техните	либерални	
ученици	може	да	звучи	като	най-чиста	ерес:	 „Right	or	wrong,	 this	 is	my	
country!“	(„Правилно	или	погрешно	—	това	е	моята	страна!“).	Обяснението	
е	изключително	елементарно:	това	е	убежището,	ако	искаш	да	не	си	слуга	
на	международната	арена.
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Хоризонти

Василка Хаджипапа

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ТЕАТЪР  
НА КРЪСТОПЪТ

От	12	до	17	декември	2017	г.	в	италианската	столица	Рим	се	прове-
доха	тържествата,	посветени	на	 европейския	театър,	 в	 рамките	на	
„Еâрîпеéсêèòе òеàòрàëíè íàãрàäè“.	 Това	 европейско	 отличие	 се	
радва	на	подкрепата	на	Европейския	съюз	от	самото	му	създаване	преди	
30	години.	Тази	година	присъствувахме	на	16-то	издание	на	„Еâрîпеé-
сêèòе òеàòрàëíè íàãрàäè“.	По	същество	институцията	се	връща	в	
Италия,	където	е	положено	началото	Ј.	През	2017	година	събитието	бе	
включено	в	тържествата	за	отбелязване	на	60-годишнината	на	Римското	
споразумение,	с	които	се	отбеляза	подписването	на	Договора	за	създаване	
на	ЕИО,	настоящия	Европейски	Съюз.	С	над	500	участници,	това	важно	
културно	събитие	бе	под	егидата	както	на	Европейския	парламент,	на	
Европейския	съвет,	така	и	на	Президента	на	Италианската	република.	
Епицентър	на	 събитието	бе	историческия	дворец	Палацо	Венеция,	 на	
площада	носещ	същото	име,	при	неимоверно	строги	мерки	за	сигурност...

Тази	година	голямата	награда	на	Европейския	театър	бе	присъдена	
на	 следните	 участници:	французойката	Иçàáеë Юпер	 и	 англичанина	
Джеръìè Аéръíс,	две	от	най-значимите	европейски	фигури	на	театъра	
и	киното.	Наградата	е	давана	в	миналото	на:	Ариан	Мнушкин,	Питър	
Брук,	Джорджио	Стрелер,	Хайнер	Мюлер,	Робърт	Уилсън,	Пина	Бауш,	Лев	
Додин,	Мишел	Пиколи,	Харолд	Пинтер,	Петер	Задек	др.

По	време	на	церемонията	по	раздаване	на	наградите	в	историческия	
театър	„Аржентина“,	Джереми	Айрънс	и	Изабел	Юпер	прочетоха	част	
от	писмата,	разменени	между	Албер	Камю	и	Мария	Казарес	малко	преди	
трагичната	смърт	на	великия	писател.	Те	представиха	също	по	впечатля-
ващ	начин	и	пиесата	на	Харолд	Пинтър	„Ashes to Ashes“ („Пепел	и	Сянка“).	
Тази	пиеса	представлява	пинтеровски,	елиптичен	съвременен	трактат	
по	въпроса	на	Холокоста.

	Не	останаха	далеч	от	светлината	на	прожекторите	(чрез	награда-
та)	и	театрални	събития	и	борби	на	други	континенти.	Така	Специална	
награда	бе	дадена	на	нигерийския	Нобелов	лауреат	Уоле	Шоинка	и	специ-
ално	упоменаване	бе	присъдено	на	тунизийския	режисьор	и	директор	на	
Националния	театър	на	Тунис	Fadhel	Jaпbi,	две	театрални	фигури,	чиято	
дейност	има	принос	към	изграждането	на	мостове	между	Европа	и	Африка,	
между	Европа	и	арабския	свят.	Нобеловият	лауреат	Soyinka	подчерта	в	
отговора	си	факта	на	дългогодишното	взаимодействие	и	взаимно	влияние	
между	културите	на	Eвропа,	Азия	и	Африка.	Fadhel	Jaпbi,	директор	на	На-
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ционалния	театър	на	Тунис,	подчерта	необходимостта	сред	основните	
принципи	на	театъра	да	бъдат	винаги	търсенето	на	свободата	и	човеч-
ността.	Представленията	на	тунизийския	театър	в	трудни	моменти	за	
страната	са	се	обръщали	срещу	насилието	на	властвуващите	и	всяването	
на	страх,	който	отменя	търсенето	на	истината.

Наградата	„Нîâè Теàòрàëíè реàëíîсòè“	(New Theatrical Realities),	
като	втори	аспект	на	Европейските	награди,	бива	присъдена	на	млади	
творци	и	има	за	цел	да	насърчи	младите	артисти	в	техните	нови	търсе-
ния.	Тази	година	наградата	бе	дадена	на	Susanne Kennedy, Jernej Lorenci, 
Yael Ronen, Alessandro Sciarroni, Kirill Serebrennikov и	естонския театър 
N099.

Специална	награда	 като	признание	 за	 дългосрочна,	 разностранна	
новаторска	театрална	дейност	бе	присъдена	на	гръцкия	режисьор	Ди-
митрис	Папайоану.

Дори	само	тези	предложения	за	награди	на	журито	са	 значителна	
индикация	за	кръстопътя,	на	които	се	намира	Европейският,	но	и	теа-
търът	като	цяло.

Ако	можем	да	обобщим,	което	понякога	е	рисковано,	можем	да	кажем,	
че	търсенето	на	прякото	въздействие	върху	зрителите,	на	комуникация-
та	с	тях,	изглежда,	че	е	съсредоточено	най-вече	върху	различни	методи	и	
начини,	от	онези	на	театъра	на	речта,	речта	като	носител	на	послание.	
Ударението	изглежда	значително	се	измества	към	ефекта	от	изображе-
нието	и	звука.

Така	победителите	Ene-Liis Semper Tiit Ojasoo,	режисьори	от	Естония,	
със	своята	театрална	група	N099,	показаха	впечатляващото	представле-
ние	N043 Filth (Мръсотия),	където	артистите	от	сцената	в	продължение	
на	повече	от	петдесет	минути	се	борят	с	калта,	опитвайки	се	да	изра-
зят	с	техните	движения	тезата,	че	в	нашия	свят	днес	е	невъзможно	да	
съществува	комуникация	между	хората	и	че	всички	опити	за	междулич-
ностни	отношения,	от	любов	до	социално-духовното,	всъщност	опити	за	
оцеляване,	са	осъдени	на	провал,	завършват	с	катастрофа,	с	лице	в	калта.

Представлението	Untitled (I will be there when you die),	на	италианския	
режисьор	Alessandro Sciarroni,	с	група	от	актьори,	които	демонстрираха	
изкуството	на	жонглирането,	отстрани	като	излишно	използването	на	
словото.	Едно	петдесетминутно	опипване	на	границите	на	издръжливост-
та	и	постоянството,	на	напрежението,	в	пълна	хармония	на	телесните	и	
мозъчни	процеси.	С	една	забележителна	последователност	по	отношение	
на	реакциите	на	зрителите,	които	споделят	напрежението.

Традиционната	 театрална	 условност	 беше	 нарушена	 и	 във	
„The Virgin Suicides“,	Девици — Самоубийки,	на	германо-холандската	режи-
сьорка	Сузане Кенеди.	На	фона	на	темата	за	самоубийството	на	четири	
момичета,	взаимствана	от	едноименния	роман	на	американеца	Jeffrey 
Eugenides.,	в	постановката	на	Muenchner Kammerspiele, момичетата	по	
доста	необикновен	начин	и	при	впечатляващи	декори	представят	своите	
истории,	придружени	от	видеоизображения	и	един	„извънземен“	комен-
татор,	който	поставя	въпроса	за	освобождаването	на	духа	от	тялото,	
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използвайки	Тибетската	книга	на	мъртвите.	Актьорите	носят	маски,	
гласовете	им	са	в	play	back.	На	сцената	властвуват	картината	и	звукът,	
различни	технически	ефекти.	

Поставеното	от	израелската	режисьорка	Яел Ронин	 в	Берлинския	
театър	 „Максим Горки“	 и	 наградено	 представление	 „Roma Armee“	 се	
опит	ва	да	обедини,	да	съгласува	живота	и	театъра,	използувайки,	както	
се	твърди,	като	артисти	автентични	роми.	Със	съвременни	средства	
и	използуване	на	технологиите	те	поискаха	 в	 своите	лични	разкази,	 с	
много	ритъм	и	музика,	да	покажат	униженията,	на	които	са	подложени	
в	днешното	общество,	както	и	решимостта	си	да	се	борят	срещу	тях.	
Към	историите,	свързани	с	техните	страдания,	се	присъединяват	също	
други	на	хомосексуалисти,	мюсюлмани	и	т.н.	Една	шарена	и	борбена	тру-
па.	С	политическото,	идеологичното	на	борбата	с	расисткото	поведение	
да	доминира	над	театралността.

Наградата	за	театър	получи	и	един	от	най-известните	руски	теа-
трали,	театрален	и	филмов	режисьор,	сценограф	и	драматург	Кирил Се-
ребреников,	който	използува	в	работата	си	нови	изразни	средства,	далеч	
от	традиционния	руски	психологически	театър.Този	факт	на	награжда-
ването	потвърждава	намерението	на	организаторите	да	застанат	до	
творците,	подложени	на	политически	натиск.	Серебреников	е	под	домашен	
арест	и	лишен	от	каквато	и	да	е	комуникация	с	външния	свят,	живее	в	
политическо	неравностойно	положение.	Принуден	е	отдалеч,	чрез	писмени	
инструкции,	да	режисира	в	страната	си,	а	дори	и	в	чужбина.	Очевидно	той	
не	можеше	да	получи	лично	наградата	си.

При	така	наречените	Връщания,	т.е	 представяне	на	 значителни	
постановки	от	миналото,	бяха	представени	три	проекта.	Класическият	
„Крал Лир“,	режисиран	от	италианеца	Giorgio Corsetti,	който	съчетава	тра-
дицията	на	италианския	театър	със	съвременните	сценични	средства	и	
„Ричард II“	от	Шекспир	на	немския	режисьор	Peter Stеin, който	поставя	
ударението	върху	значимостта	на	театралния	текст.

И	последно	студенти	от	Театралната академия „Silvio d‘ Amico“	в	
Рим	представиха	като	версия	на	постановката	на	известния	американ-
ски	режисьор	Робърт	Уилсън,	през	1986	г.	в	Ню	Йорк,	забележителната	
инсценировка	на	 „Hamletmaschine“ („Машината Хамлет“)	 от	немския	
автор	Хайнер Мюлер.	Пиесата	преобръща	мита	на	шекспировата	пиеса	
и	ни	показва	трагичния,	апокалиптичен	поглед	на	писателя	към	днешния	
свят	след	края	на	утопиите	и	на	историята.	Където	политическото	при-
ема	образ	на	модерна	трагедия	с	антично	звучене.	Модерните	средства	
за	театър	—	водещите	оптически	решения	и	осветление,	динамичните	
структури	на	изображението,	внушителният	ритъм,	представянето	на	
хората	като	механизирани	същества,	придадоха	на	пиесата	на	Мюлер,	
така	или	иначе	отворена	за	много	интерпретации,	трагичното	внушение	
на	писателя	за	съвременния	и	бъдещия	свят,	под	сянката	на	заплахата.
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„Деâèöè-сàìîóáèéêè“
	

Roma Armee

„Ìàшèíàòà Хàìëеò“
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ПЛАМЪК
ЕДИНСТВЕНОТО	БЪЛГАРСКО	СПИСАНИЕ
ЗА	ЛИТЕРАТУРА,
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