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„Пламък“ в своята 95-та годишнина

Георги Константинов

СПИСАНИЕ  
„ПЛАМЪК“ 
И ЕВРОПЕЙСКИТЕ  
ХОРИЗОНТИ

Едва	ли	има	друга	литература	на	Балканите,	която	така	убедено	да	
възприема	националното	освобождение	като	духовен	път	към	Европа.	Не-
малко	са	хората	на	перото	в	новоосвободена	България,	които	учат	и	даже	
преподават	в	европейски	университети,	които	пътуват	и	овладяват	по	
няколко	езика,	превеждайки	творби	на	свои	европейски	колеги.	Обръщане-
то	към	европейските	ценности	е	не	само	знак	на	преодоляна	ориенталска	
консервативност,	но	е	свидетелство	и	за	силен	стремеж	към	по-просторни	
духовни	хоризонти.	Немалко	от	тези	хора	поддържат	и	лична	творческа	
кореспонденция	с	европейски	писатели	и	литературни	издания.

Достатъчно	е	да	споменем	имената	на	такива	наши	литературни	
творци	като	проф.	Иван	Д.	Шишманов,	Захарий	Стоянов,	Алеко	Констан-
тинов,	Дора	Габе,	Пенчо	Славейков,	Гео	Милев,	Кирил	Христов,	Пейо	Яворов,	
Елисавета	Багряна,	Ана	Каменова	и	мнозина	други.

На	българска	земя	се	създават	и	цяла	поредица	културни	институ-
ции,	 които	 са	по	подобие	на	 европейските:	Софийският	университет,	
Съюзът	на	българските	писатели,	Народният	театър,	Етнографският	
музей,	Музикалното	училище	в	София,	Българската	академия	на	науките	
и	др.	Пак	по	това	време	се	основава	и	Съюзът	на	народните	читалища.	
В	началото	на	20-те	години	се	ражда	и	Българският	ПЕН-клуб,	който	е	
част	от	световната	писателска	общност.	Появяват	се	и	литературни	
списания,	в	които	се	усеща	силен	европейски	дух:	интерес	към	имена	и	
творби	 от	по-далечни	 литературни	пространства,	приобщеност	към	
различни	изяви	на	европейската	модерна	литература.	Тук	не	можем	да	
отминем	Пенчо-Славейковото	„Мисъл“,	Гео-Милевите	„Везни“	и	„Пламък“	
или	„Златорог“	на	Владимир	Василев.

Струва	ми	се,	че	този	стремеж	най-ясно	личи	в	краткия,	но	непре-
къснато	възкръсващ	живот	на	списание	„Пламък“.

Тези,	 които	истински	обичат	българската	литература,	 знаят,	че	
„Пламък“	е	колкото	литературно	списание,	толкова	и	творческа	легенда.	
Легенда,	чието	начало	е	в	едно	далечно	и	драматично	време	—	1924	година.	
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Идеята	за	създаването	на	„Пламък“	е	на	неукротимия	и	щедро	талант-
лив	Гео	Милев.	Вдъхновен	поет,	даровит	художник,	неуморим	преводач	
от	десетина	езика;	имащ	изяви	и	като	театрален	режисьор	—	известни	
са	неговите	постановки	на	„Едип	цар“	в	Стара	Загора	и	на	„Мъртвешки	
танц“	от	Стриндберг	в	Народния	театър;	обичал	е	музиката,	писал	е	
ерудирани	статии	даже	за	архитектурата.	Гео	Милев	е	с	чувствителни	
сетива	за	всичко	ново	в	изкуството	на	Европа,	пък	и	навсякъде	по	света.	

Поддържа	лична	връзка	с	бележити	европейски	поети,	издава	поети-
чески	антологии,	основава	и	редактира	две	знаменити	списания	—	„Везни“	
и	„Пламък“	—	рисува	образи	на	свои	съвременници,	живописва	експресио-
нистични	платна,	оформя	собственоръчно	корици	на	книги,	написва	док-
торска	дисертация,	съставя	немско-български	речник	и	какво	ли	не	още.	
И	всичко	това	—	в	един	тридесетгодишен	живот,	прекъснат	в	зенита	си	
от	една	мрачна	диктатура...

Към	края	на	своя	живот	Гео	осъществява	една	от	най-свидните	си	
мечти	—	списание	„Пламък“.	„Пламък“	е	българската	трибуна	на	европей-
ския	модернизъм,	трептящ	флаг	на	социалната	чувствителност	и	жажда	
за	 справедливост.	В	легендата	вплитат	имената	си	и	такива	творци	
като	Антон	Страшимиров,	Георги	Шейтанов,	Ламар,	Христо	Ясенов,	Ни-
колай	Марангозов,	Асен	Разцветников,	Николай	Хрелков,	Крум	Кюлявков	
и	много	още.	Ямболският	анархист	Георги	Шейтанов,	чийто	бунтовен	
дух	го	е	люшкал	и	по	чужди	земи,	предоставя	на	„Пламък“	и	финансови	
средства,	а	младият	поет	Лальо	Маринов	от	Калеица,	Троянско,	избрал	
звучния	псевдоним	Ламар,	помага	в	осигуряването	на	печатница.	Точно	
в	„Пламък“	излизат	за	пръв	път	творбите	на	най-ярките	по	това	време	
световни	поети	и	писатели	—	да	споменем	само	Верхарн,	Уитман,	Демел,	
Синклер,	Маяковски.	И	в	немалко	от	случаите	преводите	са	на	самия	Гео...	
Нека	прибавим,	че	воден	и	от	своята	художническа	дарба,	Гео	помества	
в	новосъздаденото	списание	и	десетки	репродукции	от	наши	и	световни	
модернисти,	както	и	свои	собствени	творби.	Списание	„Пламък“	е	не	само	
вълнуващ	сбор	от	артистични	думи,	гнездо	на	европейския	експресиони-
зъм	и	футуризъм,	а	пламтящо	огнище	на	идеи,	остър	диспут	с	мрачната	
българска	реалност,	непрекъснат	бунт	на	мисълта.	И	от	литературна,	
и	от	обществена	гледна	точка	то	представлява	предната	линия	на	ра-
дикалните	хуманни	идеи,	превръща	се	в	духовно	знаме	на	младите	луди	
глави	в	литературата	и	изкуството	ни,	които	жадуват	за	промяна	на	
действителността.	

Мощен	катализатор	 за	този	изблик	 са	 кървавите	Септемврийски	
събития	от	1923-та	година.	В	брой	7—8,	1924	година	в	списание	„Пламък“	се	
появява	земетръсната	поема	„Септември“	на	Гео	Милев,	която	поражда	
и	смъртта	и	безсмъртието	на	големия	български	и	европейски	поет.	За	
тази	поема	е	говорено	и	писано	много.	Тук	ще	споменeм	само,	че	поемата	
„Септември“	на	Гео	Милев	е	най-превежданата	българска	поема	по	света:	
била	е	претворявана	на	немски,	френски,	испански,	английски,	португалски,	
италиански,	руски,	гръцки	и	много	други	езици,	включително	на	китайски	
и	на	японски.	Може	да	се	каже,	че	публикацията	на	поемата	„Септември“	е	
знаков	връх	в	цялата	годишнина	на	списание	„Пламък“	—	като	че	ли	всичко	
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останало	в	неговите	страници	предизвестява	и	обяснява	излизането	на	
тази	поема.

Тя	озарява	цялото	списание	„Пламък“,	което	е	придобило	много	от	
чертите	на	своя	създател:	дързък	неконформизъм,	несъгласие	с	неправди-
те,	модерен	поглед	към	литературата	и	обществото.	Нека	подчертаем	
и	особеното	внимание	на	Гео	Милев	към	младите,	неговата	реактивност	
към	всичко	ново,	което	се	появява	в	българската	поезия,	в	българската	ли-
тература.	Всъщност	дарбата	му	да	усети	и	подкрепи	всяка	перспективна	
изява	в	модерното	изкуство	е	недостигната,	според	мен,	и	до	днес.	Поня-
кога	днешните	изяви	на	някои	наши	постмодернисти	изглеждат	твърде	
анемични	и	даже	демодирани	в	сравнение	с	Гео-Милевия	усет	за	новото.	
Такива	неща	не	се	забравят.	Списание	„Пламък“	никога	не	е	следвало	лите-
ратурни	догми,	но	винаги	има	пред	себе	си	онзи	висок	творчески	пример.

Ако	погледнете	надписа	на	първа	страница	в	днешното	списание,	до	
самото	заглавие	„Пламък“	ще	прочетете	малко	странния	надпис:	„Новото	
начало.“	На	по-младите	наши	читатели	и	приятели	ще	обясним,	че	това	е	
вторият	период	от	живота	на	списанието,	започнал,	след	немалко	прекъс-
ване,	през	1957	година.	Впрочем	и	в	трийсетте,	и	в	четирийсетте	години	
на	миналия	век	е	имало	няколко	опити	за	възстановяване	на	списанието,	
но	условията	не	са	били	подходящи	за	това.

През	януари	1957	година,	независимо	от	някои	тоталитарни	огра-
ничения,	роденият	отново	„Пламък“	поема	курса	да	бъде	главна	трибуна	
на	младите	писатели,	на	новите	явления	в	нашата	литература.	Дълги	
години	списание	„Пламък“	беше	най-разкрепостеното	духом	литератур-
но	издание	у	нас.	Там	публикуваха	най-ярките	си	творби,	редом	с	такива	
наши	творци	 като	Атанас	Далчев	 и	Елисавета	Багряна,	 по-младите	
тогава	Божидар	Божилов,	Иван	Радоев,	Веселин	Ханчев,	Йордан	Радичков,	
Петър	Незнакомов,	Антон	Дончев,	Цветан	Стоянов,	Владимир	Башев,	
Константин	Павлов,	Петър	Караангов,	Дамян	Дамянов,	Никола	Инджов,	
Любомир	Левчев,	Христо	Фотев,	Кръстьо	Станишев,	Николай	Кънчев,	Бо-
рис	Христов,	Виктор	Пасков,	Иван	Методиев	и	десетки	други.	А	след	т.н.	
голяма	промяна	списанието	още	по-щедро	предоставя	своите	страници	
на	идващата	литературна	смяна.	

Ако	трябва	да	потърсим	друг	израз	на	същността	на	„Пламък“	днес,	
бихме	избрали	понятието	„творческа	широта“.	Неслучайно	най-старото	
литературно	списание,	родено	от	неспокойния	дух	на	Гео	Милев,	сега	събира	
около	себе	си	толкова	млади	дарби:	поети,	есеисти,	белетристи,	критици.	
Често	в	него	се	публикуват	и	репродукции	на	някои	нови	наши	и	световни	
художници,	особено	в	броевете,	запознаващи	ни	с	литературния	живот	в	
различните	български	области,	а	така	също	в	десетките	ни	броеве,	посве-
тени	на	чужди,	главно	европейски,	литератури:	австрийска,	френска,	бри-
танска,	руска,	фламандска,	португалска,	кипърска,	гръцка,	сръбска,	полска	
и	други.	Може	да	се	каже,	че	няма	българско	литературно	издание,	което	
така	често	и	щедро	да	разтваря	далечни	и	близки	хоризонти	пред	своите	
читатели,	запознавайки	ги	с	нови	литературни	имена	и	явления	по	света.

Редом	с	известни	автори	от	други	поколения,	а	понякога	—	с	автори	
от	други	страни,	младите	намират	в	„Пламък“	наистина	своя	трибуна.	
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От	близо	две	десетилетия	в	списанието	съществува	и	се	развива	творче-
ски	рубриката	„Внезапното	поколение“1,	създадена	по	идея	на	своя	днешен	
издател.	Тя	има	значителен	принос	за	откриването	и	представянето	на	
нови	имена	и	творби	в	съвременния	литературен	живот.	И	днес	към	„Вне-
запното	поколение“	могат	да	бъдат	причислени	десетки	вече	известни	
автори,	намерили	своята	първа	творческа	трибуна	в	„Пламък“.	Техният	
разкрепостен	стремеж	към	нови	изразни	средства	и	нов	поглед	към	све-
та	обогати	нашата	съвременна	литература.	Може	би	тази	поява	беше	
възможна,	защото	в	списание	„Пламък“	никога	не	е	имало	стилистични	
ограничения	и	идеологически	парапети.	

Винаги	е	било	важно	словото	да	идва	с	нов	трепет,	с	друга	светлинка,	
със	стремеж	за	творческо	приключение.	Да	бъде	неочаквано,	внезапно	и	
вдъхновено.	При	това	—	независимо	откъде	идва	това	слово:	от	големия	
столичен	град	или	от	различните	краища	на	страната.	Било	от	Варна	или	
Сливен,	Плевен	или	Силистра,	Враца	или	Добрич,	Бургас	или	Стара	Загора.	
При	това	не	става	дума	за	формално	следване	на	често	споменаваната	
„децентрализация“	на	литературата,	а	за	действително	потвърждение,	
че	литературни	таланти	се	раждат	навсякъде	в	страната	ни.

Затова	„Пламък“	е	списание	с	подчертана	откривателска	мисия.	То	е	
насочено	преди	всичко	към	младите	писатели	у	нас	—	особено	в	последните	
10—15	години.	Освен	на	първи	публикации,	„Пламък“	е	давал	път	—	чрез	своя-
та	малка	издателска	къща	към	списанието	—	и	на	много	дебютни	и	втори	
книги.	Те	вече	надминават	цифрата	60...	Уви,	ние	не	можем	да	заместим	
изцяло	залинялата	обществена	грижа	към	новите	изяви	на	българската	
духовност.	На	някои	наши	приятели	е	известно,	че	„Пламък“	не	е	подсигу-
рено	с	държавна	или	друга	субсидия,	че	неговото	съществуване	в	страната	
се	държи	главно	на	творческия	ентусиазъм	и	мениджърска	находчивост	на	
неговия	неголям	редакционен	екип.	Достатъчно	е	да	споменем,	че	в	продъл-
жение	на	повече	от	20	години,	търсейки	спонсори	за	всеки	отделен	брой,	
редакционният	екип	е	осигурил	от	различни	наши	фирми	и	международни	
фондации	необходимите	средства	за	издадените	близо	170	броя	на	„Пламък“	
в	тираж	над	130	хиляди	екземпляра	общо	през	годините.	Намирането	на	
подобни	средства	често	е	било	мъчителна	и	невинаги	престижна	дейност.	
Неведнъж	малкият	редакционен	колектив	е	изнемогвал,	жертвайки	и	сим-
воличните	заплати,	за	да	излезе	поредният	брой.

От	две	десетилетия	насам	„Пламък“	няма	постоянна	материална	под-
крепа	от	страна	на	обществото.	Затова	материалните	ни	възможности	да	
подкрепим	докрай	един	млад	талантлив	писател	са	ограничени.	Творците,	
свързали	живота	си	със	сегашното	списание	„Пламък“	(нека	не	забравяме	и	
отишлите	си	от	живота	наши	талантливи	колеги	Димитър	Танев,	Петър	
Рашков,	Калина	Ковачева)	правеха	всичко	възможно,	даже	невъзможното,	
за	да	подпомагат	младите	автори	на	България.	И	все	пак	те	са	обяснява-
ли	неведнъж:	ние	можем	само	да	прочетем	творбата,	да	поощрим	нейния	
автор,	ако	е	успял,	и	при	първа	възможност	да	я	публикуваме	—	без	да	му	
обещаваме	бъдещи	хонорари	или	примамлива	литературна	кариера.	

1 „Внезапното поколение“ като термин е упоменато в Литературна енциклопедия, 
Лондон, 2000 г. Там е посочено, че названието е създадено в българското списание „Пламък“.
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Хората,	 работещи	 в	 „Пламък“,	 умеят	 да	 се	 радват	на	 чуждата	
творческа	сполука.	Каквато	и	да	бъде	тя	—	свободен	или	римуван	стих,	
абстрактно	 или	 предметно	 изображение,	мрачни	 или	 оптимистични	
настроения.	Стига	в	думите	да	има	житейска	и	творческа	истина.	Да	
се	вижда	в	тях	автентична,	а	не	вторична	литературна	изява.	В	този	
смисъл	 не	 е	 безпочвено	шеговитото	твърдение,	 че	 нашето	 списание	
„колекционира	противоположности“...	Понякога	упрекват	редакторите	
в	„Пламък“	в	стремеж	към	„елитарност“	—	и	в	това	може	би	има	капка	
истина,	но	в	по-висок	литературен	смисъл.	Защото	списанието	работи	
не	с	някакъв	ВИП-елит,	а	преди	всичко	с	млади	хора.	И	си	признаваме,	че	
бихме	искали	да	представяме	всеки	автор	с	неговите	наистина	„елитни“	
творби.	А	когато	става	дума	за	младостта,	би	трябвало	да	споменем,	
че	в	неговата	редколегия,	редом	с	дългогодишните	издатели	на	списание-
то	Георги	Константинов	и	Паруш	Парушев,	редом	с	уважавани	ерудити	
като	проф.	Йордан	Калайков,	можем	да	прочетем	имената	на	автори	от	
различни	поколения:	Ирина	Велева,	Николай	Дойнов,	Румен	Шомов,	Христо	
Караславов,	Георги	Н.	Николов.	Да	не	забравим	и	професионалното	участие	
в	техническото	редакторство	на	Мариана	Христова,	Весела	Младенова,	
Ганка	Петкова.	Свой	важен	принос	в	счетоводната	дейност	на	списанието	
имат	и	Евгения	Радованова	и	Маргарита	Димитрова.

Но	нека	повторим	—	списание	„Пламък“	пламти	вече	95	години.	Няма	
да	е	пресилено,	ако	кажем,	че	то	е	най-старото	и	същевременно	най-мла-
дото	по	дух	наше	литературно	списание.	То	има	такова	лице,	такава	
същност,	благодарение	на	своите	млади	сътрудници,	както	и	на	талант-
ливите	писатели	от	всички	поколения,	които	публикуват	при	нас.	Няма	
да	е	нескромно	да	отбележим,	че	за	да	бъде	списанието	такова,	каквото	
е,	благодарност	заслужава	и	неговият	малък,	но	всеотдаен	редакционен	
екип.	Трябва	да	се	каже	открито	—	ако	не	е	този	екип,	списание	„Пламък“	
отдавна	щеше	да	е	само	добър	литературен	спомен.	Щеше	да	бъде	закри-
то	с	лека	ръка	от	заобикалящото	ни	духовно	безразличие	и	графоманска	
неприязън.	А	закрие	ли	се,	поради	изтъкнатите	финансови	причини,	не-
говото	ново	откриване	ще	е	дяволски	трудно...

Искрени	думи	на	благодарност	трябва	да	отправим	днес	и	към	верни-
те	читатели	на	„Пламък“,	които	му	дават	кураж	по	трудния	път.	От	
всички,	които	са	съпричастни	към	списанието,	идва	днешната	ни	увере-
ност,	че	нашият	духовен	пламък	ще	продължава	да	трепти	в	мъгливия	
ни	прагматичен	ден.
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Леда Милева

БАЩА МИ

Бях	петгодишна,	когато	баща	ми	„изчезна	безследно“.	Такава	бе	офи-
циалната	версия	за	гибелта	на	българския	поет	Гео	Милев	през	1925	г.

Израснала	сред	огромната	му	многоезична	библиотека,	винаги	съм	се	
удивлявала	как	е	могъл	за	своя	едва	тридесетгодишен	живот	да	се	докосне	
и	до	античните,	и	до	най-новите	достояния	на	световната	култура;	да	
овладее	4—5	европейски	езика,	да	ползва	още	толкова,	и	в	същото	време	
да	успее	да	хвърли	плодоносни	семена	в	родната	нива.	Да	взриви	тради-
ционните	представи	за	същността	на	изкуството	и	да	приближи	евро-
пейските	културни	хоризонти	до	българските	творци	на	литературата	
и	изкуството;	да	създаде	творчество,	което	ще	премине	границите	на	
България	и	една	поема,	която	ще	достигне	от	Япония	и	Китай	до	Съедине-
ните	щати	и	Латинска	Америка.	За	нейния	автор	Пабло	Неруда	ще	каже:	
„Много	поети	са	умирали,	изтезавани	заради	живота	и	творчеството	
си...	Великият	български	поет	Гео	Милев	е	убит,	само	защото	е	написал	
една	поема,	която	преведох	с	жар	и	обич“.

Моите	спомени	от	първите	пет	години	на	детството	са	откъслечни,	
като	отделни	моментни	снимки.

На	една	от	тях	се	виждам	хваната	за	ръката	на	баща	си	—	води	ме	в	
известното	сред	артистичния	свят	на	София	кафене	„Цар	Освободител“,	
където	навярно	е	имал	среща	със	свой	сътрудник	или	издател.

Ясно	си	спомням	и	сутринта	на	неочакваната	раздяла,	тъмния	силует	
на	цивилния	агент,	който	вика	баща	ми	за	„малка	справка“	в	полицията.	
„Малката	справка“,	от	която	никога	не	се	върна.

Но	това	видение	винаги	се	мъчех	да	прогоня	от	детското	си	съзна-
ние.	Предпочитах	да	си	спомням	как	стоим	с	по-малката	ми	сестра	до	
писмената	маса	на	баща	ни	и	чакаме	да	ни	нарисува	две	малки	момиченца.	
Или	да	ни	прочете	новото	си,	написано	специално	за	нас	стихотворение.	
Защото	наред	с	всичко	друго,	той	е	успял	да	напише	и	трийсетина	сти-
хотворения	 за	малките,	 издавани	многократно	 след	 смъртта	му	под	
заглавие	„Гео	Милев	за	деца“.

Кой	всъщност	е	Гео	Милев?
Първородният	 син	 на	 учителя	Мильо	Касабов	 —	 Георги	 е	 роден	 в	

малкото	тракийско	 село	Раднево	през	 1895	 г.	 Родителите	му	 скоро	 се	
преместват	в	близкия	град	Стара	Загора	—	недалеч	от	прочутата	Розо-
ва	долина	под	величествените	върхове	на	Балкана.	Там	бащата	открива	
книжарница,	която	се	превръща	в	нещо	като	културен	клуб	на	местната	
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интелигенция,	а	за	младия	Георги	—	във	вълнуващ	извор	на	информация	за	
световната	литература.

Баба	ми,	която	бе	родила	и	отгледала	шест	деца,	обичаше	да	разказва,	
че	най-големият	£	син	от	най-ранна	възраст	се	отличавал	от	другите	
деца	със	своята	съсредоточеност	и	разнообразни	интереси.	Първото	му	
голямо	увлечение	било	рисуването.	Научил	се	да	чете	още	преди	да	навърши	
пет	години	и	тръгнал	на	училище	две	години	по-рано	от	връстниците	си.	
Интересът	му	към	рисването	не	изчезва	и	по-късно.	За	това	свидетелст-
ват	19-те	му	запазени	автопортрети,	рисунки,	корици	и	илюстрации	на	
книги,	карикатури,	скици.	Като	ученик	в	гимназията	„издава“	великолепно	
оформени,	калиграфски	изписани	ръкописни	сборници,	наречени	„Изкуство“	
—	днес	те	са	музейни	достояния.	Тук	младият	съставител	и	автор	започва	
все	по-често	да	се	подписва	Гео	Милев.

Сякаш	по	някакво	съдбовно	предопределение,	всичко	в	живота	на	Гео	
Милев	се	развива	с	ускорени	темпове	и	в	задъхан	ритъм.

На	шестнайсетгодишна	възраст	той	постъпва	във	филологическия	
факултет	на	Софийския	университет.	На	следната	година	е	вече	студент	
в	Лайпциг.	Очевидно,	за	кратко	време	успява	да	вникне	и	да	осмисли	новата	
за	него	културна	действителност,	защото	започва	да	изпраща	до	едно	от	
литературните	списания	в	София	своите	„Литературно-художествени	
писма	от	Германия“.	С	тях	непознатият	18-годишен	студент	тутакси	
привлича	вниманието	на	литературните	кръгове	и	дава	знак,	че	на	бъл-
гарския	небосклон	се	е	появил	един	наблюдателен,	дързък	и	категоричен	
в	оценките	си	художествен	критик.	В	течение	на	две	години	неуморният	
студент	бомбардира	и	други	софийски	списания	със	свои	преводи	на	поети-
модернисти.	Нещо	повече,	шокира	сънародниците	си	и	със	своята	статия	
„Модерната	поезия“,	придружена	с	нови	преводи	на	съвременни	поети.

Запленен	 от	поезията	на	 символисти	 и	 представители	 на	 други	
модерни	течения,	младият	Гео	гори	от	нетърпение	да	ги	представи	на	
българските	читатели.	Своите	вълнения	и	планове	споделя	в	редовната	
си	кореспонденция	с	баща	си	и	успява	да	убеди	старозагорския	книжар	да	
се	заеме	и	с	книгоиздателска	дейност.	Синът	ще	изпраща	ръкописите	—	
свои	преводи	на	модерни	поети,	а	бащата	ще	трябва	да	ги	отпечатва	и	
разпространява.	Мильо	Касабов	може	да	не	разбира	и	да	не	харесва	тези	
поети,	но	ще	трябва	да	се	довери	на	сина	си,	защото	как	иначе	българската	
литература	ще	се	развива	синхронно	с	европейската	и	като	част	от	нея?

Така,	като	ауфтакт	към	дейността	на	бъдещото	издателство	на	Гео	
Милев	„Везни“,	през	1915	г.	излизат	паметните	пет	„Лирични	хвърчащи	ли-
стове“	—	пет	малки	книжки	с	преведени	от	лайпцигския	студент	стихове	от	
Стефан	Маларме,	Рихард	Демел,	Емил	Верхарн,	Пол	Верлен	и	Фридрих	Ницше.

Избухването	на	Първата	световна	война	заварва	неспокойния	сту-
дент	в	Лондон,	където	е	отишъл	да	прекара	ваканцията	и	да	усъвършен-
ства	английския	си	език.	Там	щастливият	случай	го	среща	с	един	от	него-
вите	кумири	—	белгийския	поет	Емил	Верхарн,	който	на	свой	ред	оценява	
пламенността	на	младия	си	български	почитател.	„Vous	êtes	plein	d’areur“	
—	възкликва	Верхарн	и	му	дава	съгласието	си	да	направи	авторизирани	
преводи	на	негови	поеми	и	на	пиесата	му	„Манастирът“.
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От	този	момент	събитията	в	живота	му	се	развиват	още	по-стре-
мително	и	драматично.	Гео	Милев	е	принуден	да	се	завърне	в	България	
без	да	е	успял	да	довърши	докторската	си	дисертация	върху	лириката	
на	Рихард	Демел.

През	март	1916	г.	е	призован	в	школата	за	запасни	офицери	(където	
отива	неохотно),	а	през	есента	на	1916	г.	е	вече	на	фронта,	до	самата	
бойна	линия.	Тъй	като	ползва	немски,	френски	и	английски,	е	назначен	за	
началник	на	подслушвателна	станция	край	Дойранското	езеро.

„През	деня	навред	е	пустота“	—	пише	той	в	своя	дневник.	—	 „Само	
страшните	свирки	на	гранатите	повтарят	постоянно	страшната	мисъл:	
„Война!“...	Аз	гледам	как	французите	се	движат	из	своите	окопи.	Оттук,	
от	наблюдателния	пункт,	който	не	зная	кой	и	защо	е	кръстил	„Голгота“.	
Нима	всеки	един	от	околните	върхове	не	е	една	Голгота.	Странен	звук.	
При	който	някак	неволно	изтръпваш...“

Дневникът	остава	недовършен.	Само	след	няколко	дни	артилерийска	
канонада	унищожава	подслушвателната	станция,	която	наистина	се	пре-
връща	в	една	нова	Голгота.	Между	труповете,	в	безсъзнание,	с	разтрошен	
череп	и	избито	дясно	око,	но	все	още	като	по	чудо	жив,	е	намерен	Гео	Милев.

Следват	мъчителни	месеци	на	борба	за	живот.	Местене	на	тежко	
ранения	от	болница	в	болница.	Но	колкото	и	да	е	странно,	духът	му	про-
дължава	да	витае	в	света	на	поезията	и	изкуството.

Предстои	му	да	замине	за	Берлин	за	серия	от	черепни	и	пластични	
операции.	И	тъкмо	в	този	момент	среща	бъдещата	си	съпруга.	Мила	Ке-
ранова,	актриса	и	интелектуалка,	се	е	завърнала	неотдавна	от	Париж,	
където	е	следвала	в	Сорбоната.	Тя	споделя	увлеченията	му	по	модерното	
изкуство,	очарована	е	от	полета	на	въображението	му.	Въпреки	проте-
стите	на	родителите	си,	Гео	Милев	отива	да	продължи	лечението	си	в	
Германия	заедно	със	своята	годеница.

„Почувствах,	че	случаят	ме	беше	срещнал	с	човек,	чиято	същност	бе	
динамиката,	огънят	—	пише	в	своите	спомени	майка	ми.	—	Гео	най-малко	
от	всичко	допущаше	да	става	дума	за	„геройството	му“.	Четяхме,	пе-
ехме,	говорехме	за	любимите	му	европейски	поети,	за	всички	изкуства.	
Патосът,	който	той	влагаше	в	тези	разговори,	караше	и	мене	да	гледам	
на	черната	превръзка	над	окото	му	като	на	интересен	декор	 за	това	
изпълнено	с	духовност	лице.	В	тия	часове	съвсем	не	мислех	за	изгубения	
взор,	за	малката	бездна	под	черното	петно	и	кичура	коса“.

Пак	 според	 спомените	на	майка	ми	 годината,	 която	прекарват	в	
Берлин,	е	година	на	творческото	горене,	на	тичане	по	театри	и	изложби	
между	операциите,	на	срещи	с	най-видните	представители	на	модернизма	
в	този	кипящ	център	на	изкуствата	в	следвоенна	Европа.

„Едва	ли	не	всеки	ден	бяхме	в	залите	на	„Дер	Щурм“,	където	Херварт	
Валден	 събираше	богатствата	на	Шагал,	Паул	Кле,	Кандински,	Оскар	
Кокошка“	—	продължават	спомените	на	майка	ми.

Тук	сега	властва	новото	модерно	течение	—	експресионизмът	—	и	Гео	
Милев	се	увлича	по	него	с	цялата	си	пламенна	натура.	Сътрудничи	на	„Ди	
Акцион“	—	друго	списание	на	немския	експресионизъм	и	мечтае	да	пренесе	
това	ново	течение	в	българския	културен	живот.	Често	посещава	„Дойчес	
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театър“,	сближава	се	с	големия	режисьор	Макс	Райнхард	и	сам	се	готви	да	
стане	режисьор.	Все	в	тази	берлинска	година	на	лечение	и	операции,	баща	
ми	написва	студията	си	„Театрално	изкуство“,	превежда	Шеспировата	
трагедия	 „Хамлет“	 (този	превод	и	досега	не	е	 загубил	достойнствата	
си),	създава	повечето	от	стихотворенията,	които	ще	включи	по-късно	в	
първата	си	стихосбирка	„Жестокият	пръстен“,	превежда	драми	от	Пол	
Клодел	и	поемата	на	Байрон	„Манфред“.	И	още,	и	още.	Една	година	равна	
едва	ли	не	на	десетилетие	по	творческа	активност,	по	интензивност	на	
възприятията,	по	задълбочено	вникване	в	новото	европейско	изкуство,	по	
размаха	на	плановете	за	бъдеща	мисионерска	дейност	в	родината.

За	да	може	да	осъществи	естетическата	си	мисия,	Гео	Милев	чувства,	
че	има	нужда	от	собствена	културна	територия	и	от	своя	постоянна	
трибуна.	В	Стара	Загора	трябва	незабавно	да	се	създаде	книгоиздателство	
„Везни“,	все	на	основата	на	бащината	книжарница.	То	ще	издава	най-вече	
модерна	 западна	 литература	—	поезия,	 драми,	философско-критически	
студии,	ще	има	и	престижна	серия	„Книги	за	библиофили“.	Скоро	озадаче-
ният	Мильо	Касабов	получава	нарисуваната	от	сина	му	емблема	на	ново-
то	издателство	и	първите	ръкописи,	които	трябва	да	сложи	под	печат.

„Сега	се	ражда	нещо	ново	в	литературата	и	във	всички	изкуства.	Аз	
искам	да	съм	негов	херолд.	Никой	в	България	не	познава	по-добре	от	мене	
символизма,	експресионизма,	футуризма.	Това	са	нови	течения.	Бомба	в	
сърцето	на	старата	култура.	Младите	ще	тръгнат	с	мене“	—	увещава	
баща	си	младият	Гео.	Възраженията	на	разумния	и	практично	мислещ	
книжар,	че	тези	книги	няма	да	имат	финансов	успех,	остават	напразни.

Колкото	до	постоянната	 естетическа	и	 обществена	трибуна	на	
Гео	Милев,	това	ще	бъде	неговото	списание	„Везни“	—	списанието	на	бъл-
гарските	модернисти,	както	той	сам	го	определя	още	в	първоначалния	
си	замисъл.	Нужно	е	значи	да	се	върне	час	по	скоро	в	родината.	Той	още	
не	знае,	че	за	всичко,	което	мечтае	да	постигне,	му	остават	само	шест	
години,	че	стрелките,	които	отмерват	живота	му	са	неумолими.	Но	знае,	
че	идеите,	които	кипят	у	него	не	му	дават	покой	и	той	трябва	да	запо-
чне	да	ги	реализира.	Според	великолепният	холандски	хирург	д-р	Йоханес	
Есер	—	един	от	пионерите	на	пластичната	хирургия	—	за	да	се	възвърне	
напълно	„хубостта“	на	ранения	български	офицер,	са	нужни	малки	опера-
ции	в	течение	на	още	две	години.	Но	пациентът	му	не	може	и	не	желае	да	
чака.	Майка	ми	си	спомня:	„Един	ден	Гео	ми	каза:	—	„Нали	така,	като	си	
спусна	косата	над	загубеното	око,	няма	да	изглеждам	много	грозен?	—	Аз	се	
съгласих	и	той	веднага:	Баста!	Никакви	операции	повече.	Заминаваме	си!“

През	януари	1919	г.	в	празната	орбита	поставят	синьото	стъклено	
око,	за	което	гръцкият	поет	Янис	Рицос	ще	напише	своята	„Поема	в	синьо“.

Той обичаше света,
но бе с едно око — виждаше
половината ден син, половината черен.
А той искаше целият ден да бъде син,
целият свят да бъде светъл...
Това око не се затваря никога.
Това око бди над София.
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Това око е една синя звезда за всички нощи.
Това око вижда, осветлява и съди...
Който погледне това око, придобива очи,
който погледне това око, вижда света...
Янис	Рицос	видя	това	око	във	витрината	на	софийски	музей,	където	

бе	изложено	през	1954	г.	Защото	трийсет	години	след	„безследното	изчез-
ване“	на	Гео	Милев,	истината	за	неговата	гибел	излезе	наяве.	Неговият	
череп	бе	намерен	в	обща	яма	на	жертви	на	българския	фашизъм	през	кър-
вавите	години	след	Септемврийското	въстание	от	1923	г.	Изправени	пред	
Върховния	Касационен	съд,	група	бивши	военни	—	физически	убийци,	сами	
посочиха	мястото	на	масовите	безкръстни	 гробове.	Съдебно-медицин-
ските	експерти	не	успяха	да	идентифицират	повечето	от	намерените	
скелети.	Но	черепът	на	баща	ми	бе	разпознат	по	безспорен	начин	—	по	
деформацията,	следствие	на	раняването	му	на	фронта	и	по	запазеното	
в	него	синьо	стъклено	око.

Сп.	„Везни“	излиза	три	години	—	от	1919	до	1922.	Днес	то	е	признато	за	
главния	вдъхновител	и	двигател	на	авангардизма	в	българското	изкуство.	
Но	в	онези	следвоенни	години	то	естествено	не	 се	приема	еднозначно.	
Част	от	интелигенцията,	особено	най-младите,	го	приемат	възторжено.	
Защото	в	брой	след	брой	Гео	Милев	лансира	непознати	у	нас	имена,	издига	
нови	кумири	и	развенчава	признати	величия,	безкомпромисно	отстоява	
нови	естетически	теории	в	името	на	обновлението	и	европеизирането	
на	 българската	култура.	 Традиционалистите	обаче	 го	 приемат	като	
предизвикателство	към	здравия	разум	и	невиждана	екстравагантност.	
Известно	е,	че	патриархът	на	новата	българска	литература	Иван	Вазов,	
преглеждайки	един	брой	на	„Везни“,	възкликнал:	„Тия	хора	трябва	да	са	
луди,	но	какво	съвършенство	във	формата!“

В	трите	годишнини	на	„Везни“	са	представени	близо	хиляда	автора.	
От	тях	почти	половината	са	чуждестранни,	главно	европейски	писатели,	
художници,	философи,	композитори.	Те	присъстват	по	страниците	на	
списанието	със	свои,	преведени	на	български	творби,	с	рецензии	за	техни	
книги	или	със	статии	за	тях,	със	свои	мисли	и	афоризми	за	изкуството,	
а	художниците	и	склупторите	—	с	около	50	репродукции	на	техни	творби,	
много	от	тях	цветни.	Изисканото	полиграфическо	оформление	за	„Везни“,	
особено	през	първите	две	годишнини,	е	истински	подвиг	за	бедна,	разорена	
от	войната	България.

Без	да	си	поставяме	невъзможната	задача	да	изброим	представените	
европейски	имена,	нека	 споменем	 за	 ориентация,	 че	 (освен	вече	 споме-
натите	дотук)	в	списанието	присъстват	по	един	или	друг	начин	още	и	
писатели	като	Рембо,	Блез	Сандрар,	Пол	Валери,	Франсис	Жам,	Анре	Верг-
сон,	Георг	Брандес,	Киркегор,	Август	Форел,	Бенедето	Кроче,	Георг	Тракл,	
Ибсен,	Стриндберг,	Хуго	фон	Хофманстал,	Метерлинк,	Бернард	Шоу,	наред	
с	руски	модернисти	като	Ал.	Блок	и	Маяковски;	художници	като	Гоген,	
Ван	Гог,	Сезан,	Мунк,	Леже,	Пикасо	и	Мазарел;	актьори	и	режисьори	като	
Сара	Бернар,	Гордън	Крейг,	Мейерхолд	и	много	други,	съизмерими	с	тях	
по	значение	в	света	на	модерното	изкуство.	Дори	само	изброените	имена	
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говорят	за	мащабността	на	европейското	присъствие	в	сп.	„Везни“	и	в	
издадените	от	книгоиздателство	„Везни“	книги.	С	пълно	основание	може	
да	се	каже,	че	Гео	Милев	отваря	страниците	на	своите	издания	за	цяла-
та	европейска	култура,	представена	от	имена,	които	и	днес	са	еталон	в	
различните	сфери	на	изкуствто	на	своето	време.

Интересен	щрих	от	периода	„Везни“	е	организираната	от	баща	ми	
изложба	в	редакцията	на	списанието	(която	се	е	помещавала	в	дома	ни).	
Аз	не	си	спомням	тази	изложба,	но	от	съобщението	в	една	от	книжките	
на	сп.	„Везни“	става	ясно,	че	в	нея	са	били	изложени	експресионистични,	
кубистични,	футуристични	и	примитивистични	картини	на	европейски	
художници,	репродукции	и	оригинали	—	60	работи	от	частната	колекция	
на	редактора.	В	семейния	ни	архив	бяха	съхранени	десетина	големи	репро-
дукции	и	няколко	малки	графични	творби,	залепени	върху	картон,	които	
вероятно	са	били	част	от	експонатите.	Сега,	заедно	с	много	книги	от	
личната	библиотека	на	баща	ми,	те	се	пазят	в	къща-музей	„Гео	Милев“	
в	Стара	Загора,	където	е	и	седалището	на	Международната	фондация	
„Гео	Милев“.

Скоро	след	тази	оригинална	и	единствена	по	рода	си	изложба	в	Бълга-
рия,	сп.	„Везни“	прекратява	живота	си,	поради	непреодолими	финансови	
затруднения.

На	негово	място	не	след	дълго	се	явява	ново	възбуждащо	духовете	спи-
сание	—	„Пламък“.	Неговият	главен	редактор	Гео	Милев	вече	е	издал	няколко	
сихосбирки,	между	които	особено	място	заемат	„Жестокият	пръстен“	
и	„Иконите	спят“;	направил	е	новаторската	си	постановка	на	пиесата	
„Мъртвешки	танц“	от	Стриндберг	в	Софийския	Народен	театър,	горещо	
приветствана	от	авангарда	и	театралната	общественост	и	гневно	от-
ричана	от	привържениците	на	закостенелите	традиции,	които	налагат	
тя	да	бъде	свалена	от	репертоара	на	театъра.

Сега	Гео	Милев	хвърля	цялата	си	енергия	в	своето	раволюционно	в	
много	аспекти	списание	„Пламък“.	Защото	обстановката	в	България	рязко	
се	е	променила.	1923	г.	е	година	на	военен	преврат,	на	грубо	потъпкване	на	
гражданските	права,	година	на	Септемврийското	въстание,	потушено	с	
нечувана	бруталност	и	последвано	от	няколко	кървави	за	България	години.

В	тази	нажежена	вътрешна	атмосфера	от	януари	1924	до	януари	1925	
излизат	единадесетте	книжки	на	сп.	„Пламък“.	В	естетически	план	то	
продължава	да	бъде	—	същото	както	„Везни“	—	авангардно	и	новаторско,	
да	представя	съвременни	европейски	и	американски	творци,	но	редакто-
рът	му	сега	все	повече	се	вълнува	от	социалните	проблеми,	от	съдбата	
на	своя	народ.	И	в	изтръпналата	от	ужас	страна	издига	смело	глас	на	
протест.	Позицията	на	„Пламък“	е	граждански	ангажирана	и	открито	
антифашистка.	Още	в	уводната	статия	на	брой	първи	се	заявява:

„Без	да	се	намесваме	в	активната	политика...	ний	—	интелигенцията	
не	можем	да	останем	безпристрастни	към	това,	което	преживя	народа	
през	септември.	Проляната	от	сърцето	на	народа	кръв	пада	като	огнена	
роса	в	нашите	сърца...“

Заради	ярката	публицистика	в	сп.	 „Пламък“,	книжка	шеста	е	кон-
фискувана	от	полицията.	Въпреки	това,	 (и	 въпреки	молбите	на	майка	
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ми	да	почака),	в	следващата	книжка	на	списанието	Гео	Милев	помества	
своето	най-зряло,	най-прочуто	произведение	—	„Септември“.	Посветена	на	
конкретно	историческо	събитие	—	въстанието	от	1923	г.	—	и	на	негово-
то	жестоко	потъпкване,	поемата	е	сложна	и	многопластова	творба,	на	
която	в	България,	и	не	само	в	България,	са	посветени	десетки	—	понякога	
противоречиви	—	изследвания	и	тълкувания.

Забранена	по	време	на	фашистката	диктатура	в	България,	възторжено	
посрещана	след	края	на	Втората	световна	война,	но	и	остро	критикувана	
от	догматично-сектантски	позиции	в	тоталитарните	години,	поемата	
постепенно	намери	своя	верен	прочит	в	родината	си.	А	пътят	£	по	света	е	
открит	още	от	1925	г.	—	с	едно	берлинско	и	едно	парижко	издание	на	българ-
ски	език.	После	започват	да	се	появяват	нейни	преводи.	Досега	са	известни	
преводи	на	28	езика,	като	на	някои	от	тях	поемата	е	пресъздавана	повече	
от	веднъж.	Само	на	гръцки	съществуват	5	превода,	на	италиански	—	4,	на	
английски	—	3.	Това	са	все	отделни	издания,	а	поемата	е	включвана	и	в	не	
една	антология.	И	ако	не	е	учудващо,	че	поемата	е	издавана	многократно	
в	славянските	и	балканските	страни,	то	съществуването	на	нейни	пре-
води	на	японски	и	китайски,	на	арабски	и	португалски,	и	на	фламандски,	
норвежки	и	фински	вече	не	е	съвсем	обичайно	явление.

Някои	от	чуждестранните	издания	са	обособено	изискани	—	например	
италианското	в	превод	на	Луиджи	Салвини	е	с	оригинални	илюстрации	
от	Ренато	Гутузо,	или	гръцкото	издание	в	превод	на	Ели	Пеониду,	илю-
стрирано	с	гравюри	на	Янис	Рицос,	чиято	„Поема	в	синьо“	е	послужила	за	
предговор	към	това	библиофилско	издание.

Поемата	е	вдъхновила	и	две	музикални	произведения	—	първото	е	на	
американския	композитор	Антонио	Модарели,	който	създава	симфонич-
ната	поема	 „Септември“	през	1928	г.	Второто	е	 „Trilogia	umana“	—	 (по	
„Септември“	и	по	друга	известна	поема	на	Гео	Милев	—	„Ад“)	от	Фернандо	
Сулпици	—	пантомимическа	опера	в	две	части,	поставена	на	италианска	
сцена	през	1974	г.

С	какво	може	да	се	обясни	интереса,	който	поемата	„Септември“	буди	
и	до	днес	извън	границите	на	България?	На	този	въпрос	и	на	качествата	
на	различните	преводи	преди	десетина	години	в	София	бе	посветена	една	
международна	конференция.	Участниците	от	12	европейски	страни	бяха	
единодушни,	че	този	неотслабващ	интерес	в	голяма	степен	се	дължи	на	
постигнатата	в	поемата	органична	спойка	на	националното	и	общочо-
вешкото,	на	сплитането	на	конкретното	историческо	събитие	с	един	
голям	хуманистичен	идеал.	Единодушно	бе	и	мнението,	че	предаването	на	
художествената	форма	на	„Септември“	е	истинско	предизвикателство	
за	преводача,	привлича	го	като	висок	и	труднопостижим	връх	със	своята	
експресионистична	фрагментарност,	с	накъсания	си,	разговорен	стих,	
с	особената	си	ритмична	и	музикална	организация,	със	съчетанието	на	
документална	предметност	и	ярка	метафоричност.

„Септември“	е	може	би	най-великата	епическа	революционна	поема	
на	ХХ	век,	а	Гео	Милев	—	един	от	най-забележителните	поети,	свързани	
с	 експресионистичното	движение	 в	Централна	и	ИзточнаЕвропа	 след	
Първата	световна	война“	—	пише	Дейвид	Бейли,	редактор	на	английското	
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издание	на	творби	от	ГеоМилев,	включено	в	Представителната	европей-
ска	серия	на	ЮНЕСКО.

Бурен	и	драматичен	е	бил	краткият	живот	на	моя	баща.
Сложна	и	драматична	бе	съдбата	и	на	неговото	творчество.
Родената	на	неговата	малка	работна	маса	поема	„Септември“	—	хулена,	

отричана,	забранявана	—	поемата,	за	която	заплаща	със	живота	си,	днес	се	
смята	за	едно	от	върховите	постижения	в	националната	поезия	на	България.

Този,	който	прие	като	своя	мисия	да	изгради	мост	между	българското	
и	съвременното	европейско	изкуство,	на	свой	ред	със	своето	творчество	
стана	посланик	на	българската	култура	в	Европа	и	в	света.

	 	 	 Слово, произнесено в Центъра за европейски 
култури във френския град Жекс, 1997 г.

В град Жекс, недалеч от швейцарската граница, през юни 1997 г. е 
проведена литературна вечер, посветена на Гео Милев, организирана 
от швейцарското поетично дружество в Женева и от дългогодишния 
служител в женевската централа на ООН Теодор Димитров. На вечерта 
присъстват френски и швейцарски писатели, журналисти и дейци на 
културата, както и членове на българската колония в Женева.

Сеìеéсòâîòî íà Мèëþ Кàсàáîâ, Сòàрà Зàãîрà, 1915. 
Геî Мèëеâ е прàâèяò âäясíî.
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Гео Милев

Из поемата „Септември“

Крàé äèìà íà пîжàрèòе
се èçäèãà è áèе óшèòе òè
âèêà íà óáèòèòе,
реâà
íà ìъ÷еíèöè áеçáрîé
âърõó êëàäè ãîрящè äърâà:
— К î é?
И ç ë ъ ã à  í à ш à ò à  â я р à? —

Оòãîâàряé!
Тè ìъë÷èш?
Не çíàеш?
  — Нèé çíàеì!
  Еòî âèж:
  с еäèí сêîê
  íèé сêà÷àìе прàâî â íеáеòî:

  ДОЛУ БОГ!

— õâърëяìе áîìáà â сърöеòî òè,
преâçеìàìе с щóрì íеáеòî:

  ДОЛУ БОГ!

è îò òâîя пресòîë
òе çàпрàщàìе ìърòъâ íàäîëó
âäъí âсеëеíсêèòе áеçäíè
áеççâеçäíè,
жеëеçíè —
  ДОЛУ БОГ!

Пî íеáесíèòе ìîсòîâе
âèсîêè áеç êрàé
с âъжеòà è ëîсòîâе
ще сíеìеì áëàжеíèя рàé
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äîëó
âърõó пе÷àëíèя
â êърâè îáëяíèя
çеìеí шàр.
Всè÷êî пèсàíî îò фèëîсîфè, пîеòè — 
ще се сáъäíе!
— Беç áîã! Беç ãîспîäàр!

Сепòеìâрè ще áъäе ìàé.
Чîâешêèяò жèâîò
ще áъäе еäèí áеçêîíе÷еí âъçõîä
— íàãîре! Нàãîре!
З е ì я ò à  щ е  á ъ ä е  р à é —
ще áъäе!

Бр. 7—8 íà „Пëàìъê“, êъäеò е пóáëèêóâàíà 
пîеìàòà „Сепòеìâрè“
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Асен Златаров

ЧОВЕКЪТ

Начетен,	буен	и	вдъхновен,	Гео	дойде	между	нас	и	донесе	тръпката	
на	новото:	той	почна	 да	 славослови	 имена,	 които	 бяха	непознати	 за	
нашата	духовна	общественост,	и	с	това	внесе	сред	спокойствието	на	
традиционните	ни	схващания	за	проблематиката	на	писателя,	на	ху-
дожника,	на	актьора	раздвижване	—	и	нов	хоризонт	почна	да	се	очертава	
пред	техните	замисли.	Спомням	с	какъв	фанатизъм	говореше	за	Оскар	
Кокошка	и	как	дръзко,	уверено	и	с	поток	от	велеречия	развяваше	знамето	
на	едно	новаторство,	което	и	увличаше,	и	смущаваше.

Но	не	само	новите	веяния	в	изкуството	му	бяха	стихията:	Гео	позна-
ваше	и	големите	класици	на	стиха	и	прозата	и	даваше	верни	щрихи,	когато	
говореше	за	тях.	Най-вече	английските	творци	на	палитрата	и	перото	му	
бяха	близки	и	основно	изучени.	А	от	другите	това	бе	Емил	Верхарн,	който	
го	увличаше,	и	от	неговите	поеми	той	знаеше	не	една	наизуст.

Европеизиран	и	космополит,	Гео	бе	наистина	една	живителна	струя	
за	всички,	които	дружеха	с	него,	увличаха	се	по	неговите	видения	за	една	
нова	българска	духовност,	която,	приобщена	към	голямото	изкуство	на	
Запад,	ще	обнови	нашите	национални	заложби	и	образци	и	ще	ни	издигне	
до	равнището	на	тия,	които	трябва	да	догонваме	в	културата.	А	Гео	
имаше	приятели	—	и	днес	не	един	от	тях	е	вече	име,	което	все	значи	нещо	
за	името	на	страната	ни.

През	тежките	и	усилни	години	на	войната	Гео	замина	за	там,	където	
не	бе	неговото	призвание,	но	той	изпълни	достойно	своята	служба:	бе	му	
дадена	да	върши	отговорна	и	опасна	работа	и	той	я	върши	с	всичкото	
решение	на	честен	човек.	Пръсна	се	слух,	че	е	убит.	После	се	научихме,	
че	е	тежко	ранен	и	ще	се	върне	сакат,	негоден	за	работа.	Истината	бе,	
че	той	по	чудо	се	е	спасил	от	смъртта:	откупил	се	бе	от	нея	с	цената	
на	загуба	на	едното	око,	дълбока	черепна	рана	и	страшно	контузване	на	
цялото	тяло.	Как	бе	оцелял,	бе	наистина	чудо!

И	ето	ний	видяхме	всред	нас	пак	нашия	Гео,	осакатен,	но	с	бодър	дух	и	
закалена	воля	за	дело	в	живота.	Страшното,	което	го	бе	възправило	пред	
смъртта,	не	бе	смирило	неговото	сърце,	жадно	за	живот	и	творчество.	
И	той	пое	своя	път:	поет,	драматург,	есеист	и	критик	се	очертаваха	и	
крепнеха	у	него.	Индивидуализмът	му	бе	направил	крут	завой	и	той	се	
приобщи	към	потока	на	многото,	които	войната	събуди	за	друг	поглед	
и	друго	разбиране	задачите	на	живота.	Дързък	и	откровен,	Гео	почна	да	
брани	позиции	и	да	напада,	а	това	го	отдели	от	мнозина	от	старите	му	
приятели.	Но	той	следваше	своя	път.	Поетът	доби	у	него	ударност	и	
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сила	и	той	написа	няколко	работи,	които	ще	пребъдат.	Друг	бе	станал	в	
схващането	си	за	живота	Гео,	но	бе	останал	същият	по	възторженост	
пред	делото	на	духа	и	вярата	в	тия,	които	дават	чрез	своите	видения	и	
творческо	прозрение	смисъл	и	оправдание	на	живота.	Той	се	обърна	и	към	
народното	творчество	и	поиска	да	намери	там	основния	тон	на	нашия	
народ.	Прочете	отново	Вазова	и	го	призна	за	най-големия	от	поетите	
ни,	защото	изтръгна	от	него	това,	което	бе	дълбоко	срасло	с	низините,	
със	съдбата	и	с	неволята	на	народа	ни.	Гео	крепнеше.	Той	се	готвеше	за	
голямо	дело,	което	да	изнесе	в	образи	и	везана	реч:	величието	и	устрема	
на	народа,	търсещ	своето	благополучие	и	пристан	за	своите	сили.	Но	сви	
буря	—	страшна	и	свирепа	—	и	отнесе	Гео:	грабна	го	пред	очите	ни,	за	да	
не	го	видим	повече.

Бях	страшни	дни.	Дано	се	никога	не	повторят.	Много	неволя,	много	
страдания	се	понесоха.	Много	опако	се	бе	очертало	и	бушуваха	зли	сили.	
Днес	това	е	история.	Но	това	е	жива	история,	която	не	може	да	ни	остави	
равнодушни	и	смълчани.	Защото	скъпа	дан	се	даде	—	в	името	на	какво?	Не,	
да	не	възкресяваме	кошмари!...

Минаха	десет	години,	откак	Гео	бе	изваден	от	дома	му,	за	да	не	се	
върне	повече.	И	ето	колко	много	свят	си	спомня	за	него.	Споменът	за	
него	е	жив	и	ще	живее.	В	тая	поименна	книжка	някои	от	приятелите	на	
Гео	дават	израз	на	своето	чувство	към	името	и	делото	му.	Некролог	от	
близки.	Но	Гео	има	близки	и	сред	тия,	които	не	умеят	да	пишат,	а	те	са	
така	много...	Те	знаят	само	да	скъпят	и	да	не	забравят	името	и	делата	
на	тия,	които	им	са	били	учители	и	приятели.

Иç êîëеêöèяòà îò спèсàíèя íà Геî Мèëеâ. 
(Оò èçäàíèе-áрîшóрà íà Къщà-ìóçеé „Геî Мèëеâ“)
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Никола Фурнаджиев

ЗАЩОТО БЕШЕ ГЕО МИЛЕВ

През	тези	 години	 бях	 ученик	 в	 гимназията	и	 както	мнозина	 свои	
другари,	бях	увлечен	от	литературата,	четях	жадно	произведенията	на	
тогавашните	нашумели	писатели,	пишех,	бях	почнал	да	печатам.	Обичах	
Яворов,	Дебелянов	и	Лилиев.	С	голям	интерес	следях	„Везни“	и	всичко,	що	
пишеше	неговият	редактор.	Спомням	си,	че	го	видях	за	пръв	път	през	
учебната	1921—1922	година	в	Чирпан,	гдето	бях	ученик	в	последния	клас	на	
гимназията	и	гдето	той	бе	дошъл	да	говори	за	поезията	на	Яворов.	Прис-
тигна	следобед	сам,	читалищният	салон	бе	препълнен,	слушаха	го	с	голямо	
внимание.	Беше	повече	нисък,	добре	сложен,	възпълен.	Баритоновият	му	
глас	се	къртеше	от	някакви	дълбочини,	но	не	бе	патетичен.	Веднага	след	
сказката	пое	към	гарата	и	си	замина	за	Стара	Загора.	Вървях	подире	му,	
следях	жестовете	му	и	всичко,	което	правеше,	изпратих	го	до	влака,	без	
да	посмея	да	го	заговоря.	Та	това	беше	един	от	първите	поети,	които	
виждах,	та	това	бе	Гео	Милев!

Запознах	се	с	него	наскоро	след	това,	когато	се	записах	студент	в	Со-
фия.	Срещнахме	се	в	Радомирския	хан	на	ул.	„Позитано“,	гдето	ме	заведоха	
приятели,	които	дружеха	с	него.	Приказваше	повече	той,	а	ние	го	слуша-
хме.	Говореше	за	литература,	за	писатели,	за	театър,	за	свои	пътувания.	
Сега	бе	оживен,	дори	буен,	остроумен,	някъде	злъчен.	Държеше	се	просто,	
приятелски,	не	поставяше	никакво	разстояние	между	себе	си	и	другите.

Годините	са	изличили	много	нещо	от	по-сетнешните	срещи	с	него,	но	
добре	си	спомням	една	вечер	в	дома	му,	който	се	намираше	на	четвъртия	
етаж	на	една	голяма	сграда,	 срещу	джамията.	Няколко	млади	хора	му	
гостувахме.	По	него	време	Гео	Милев	се	беше	отвърнал	от	предишните	си	
любимци,	главно	от	Николай	Лилиев,	най-изтъкнатия	поет	в	онези	годи-
ни,	и	се	бе	устремил	към	нови	търсения,	към	нова	поезия.	Не	признаваше	
почти	нищо,	искаше	разчупване	на	старите	поетични	форми,	на	гладкия	
мелодичен	стих,	бореше	се	за	„оварваряване	на	поезията“,	за	актуалност,	
за	проникването	£	до	грубата	действителност.	От	младата	поезия	це-
неше	само	опитите	на	Ламар	и	Николай	Марангозов,	но	чакаше	от	тях	
по-голяма	смелост	и	култура.	По	едно	време	взе	от	етажерката	малка	
книжка	и	почна	да	чете	стихове.	Това	бе	поемата	„150	000	000“	на	Мая-
ковски.	Четеше	с	огнен	патос,	наблягайки	силно	на	ритмиката.	Огромно	
впечатление	ми	направиха	както	стиховете,	които	чувах	за	първи	път,	
така	и	майсторството	на	рецитатора.	Чуха	се	удари	в	стената	—	съседи-
те	в	другата	стая	не	можеха	да	заспят.	Но	Гео	не	се	смути,	а	продължи	да	
чете,	докато	свърши.	Това	бе	времето	преди	„Септември“,	когато	зрееха	
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условията	за	създаването	на	поемата	в	живота	и	в	съзнанието	на	поета.	
Не	бе	случайно,	че	Гео	така	силно	се	увличаше	от	Маяковски,	че	го	сочеше	
като	най-голям	поет	в	тогавашната	руска	поезия.	Разговорът	ни	за	него	
продължи	по-късно	долу,	на	уличката	при	Халите,	и	той	бе	толкова	шумен,	
че	привлече	вниманието	на	полицията.	Когато	тя	приближи,	поетът	се	
дръпна	в	тъмния	вход	на	къщата,	а	ние	прекарахме	остатъка	от	нощта	
в	полицейския	участък.

Гео	Милев	не	се	задоволяваше	само	с	поезията.	Той	бе	човек	с	общест-
вени	интересни,	с	разностранни	способности,	с	голяма	култура	и	кипя-
ща	енергия,	с	невероятна	работоспособност,	вечно	търсещ,	постоянно	
зает.	Бе	поет,	литературен	критик,	публицист,	театрален	режисьор,	
преводач,	редактор,	издател,	сказчик.	В	неговия	характер	имаше	всички	
данни,	които	обясняват	развитието	на	„Везни“	до	„Пламък“.	Разбира	се,	
това	не	е	единственото	обяснение.	Той	заживя	с	политическите	събития.	
Септемврийското	въстание	даде	окончателен	тласък	на	това	развитие.	
Очите	му	 се	 отвориха	пред	жестоките	престъпления	над	народа	ни.	
Погромът	не	го	хвърли	в	отчаяние,	а	го	мобилизира,	защото	той	бе	Гео	
Милев.	Незабравима	ще	остане	неговата	борба.	Статиите	му	в	„Пламък“	
въодушевяваха	борците	срещу	Цанковата	диктатура.	Те,	както	и	цялото	
списание,	бяха	политически	актуални,	смели,	дръзки,	чакаха	се	с	нетър-
пение	от	читателите.

В	такава	атмосфера	Гео	Милев	написа	своята	поема	„Септември“.	
В	нея	той	 вложи	 голямата	 си	 любов	 към	въстаналия	народ,	 възторга	
пред	неговия	подвиг,	вярата	си	в	бъдещата	победа.	В	нея	той	даде	израз	
на	вихрения	си	темперамент.	Бе	написана	свободно,	в	нея	се	говореше	
с	прости,	 дори	 с	нарочно	търсени	 груби	думи,	понесена	 бе	 от	такава	
ритмика,	каквато	нашата	поезия	не	познаваше	дотогава.	„Септември“	
представляваше	новаторско	произведение,	в	което	пролича	творческото	
и	политическо	безстрашие	на	нейния	автор.	Тя	се	разграбваше	и	стана	
крупно	събитие,	което	раздразни	властта.	Привлякоха	го	като	подсъдим	
в	началото	на	1925	година.	Пред	съда	Гео	Милев	защити	себе	си	и	поемата	
така,	както	само	той	умееше,	но	го	осъдиха.

Беше	втората	половина	на	април	1925	година.	След	атентата	в	църк-
вата	„Св.	Неделя“	нашата	столица	приличаше	на	обсадена	от	неприятел	
крепост.	Не	можеше	да	се	влиза	и	излиза	от	София.	Извършваха	се	масови	
арести,	носеха	се	зловещи	слухове	за	убийства.	Десетина	дни	след	атета-
та,	на	другия	ден	след	завръщането	си	в	София	(вестта	за	атентата	ме	
завари	в	Чирпан,	гдето	прекарвах	великденската	ваканция	като	студент),	
видях	Гео	Милев	в	Чипевата	книжарница	на	бул.	„Дондуков“.	Изглеждаше	
смутен	от	кошмарните	 събития.	Излязохме	 вън	 от	книжарницата	и	
дълго	разговаряхе	на	тротоара.	Той	бе	осведомен	за	много	неща,	съобщи	
ми	имената	на	задържани	приятели.	Недоумяваше,	че	още	не	е	потърсен,	
чувствуваше	се	като	че	ли	пренебрегнат.	Пак	приказвахме	за	литература,	
за	последните	произведения	на	наши	познати	писатели	и	поети.	Верен	
на	своите	принципи,	харесваше	излязлата	поема	на	Каралийчев	„Мауна	
Лоа“,	а	мене	съветваше	да	начупя	стиховете	на	„Сватба“.	Не	чувствувах	
никаква	нужда	от	такава	операция,	но	той	настояваше,	искаше	дори	сам	
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да	извърши	тая	работа.	Току-що	бе	излязъл	преводът	му	на	„Хамлет“,	
надписа	един	екземпляр	и	ми	го	подари.	Това	бе	последната	ни	среща.	След	
няколко	дни	ме	арестуваха	и	в	Дирекцията	на	полицията	узнах,	че	той	
бил	вече	задържан.	През	лятото,	след	като	ме	освободиха,	научих,	че	Гео	
Милев	бил	„изчезнал“.

Загина	много	млад,	тъкмо	когато	бе	намерил	вярна	посока	на	своята	
бурна	литературна	и	обществена	дейност.	България	загуби	един	от	най-
одарените,	най-културните	и	най-неспокойните	си	поети,	пред	когото	
стоеше	бъдещето.	Но	варварското	престъпление	не	унищожи	въздейст-
вието	на	поезията	му.	„Септември“	продължи	да	живее	и	се	четеше	от	
новите	раволюционни	поколения.	Тя	 стана	 една	от	най-ярките	 звезди	
в	небето	на	българската	литература	и	заедно	с	цялото	дело	на	поета	
обезсмърти	името	на	незабравимия	си	създател.

Мàëêî èçâесòеí àâòîпîрòреò íà Геî Мèëеâ
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Гео Милев

СТИХОВЕ

ДНЕВНИК

СЕГА Е ТВЪРДЕ КЪСНО, СБОГОМ.
(Зàщîòî ìíîãî òе îáè÷àì!)
Нî íяìà â сòрàсò äà òе îáêè÷à.
(Аç èçáëеäíяë съì. Тâърäе ìíîãî.)
Сеãà е âе÷е êъсíî. Всè÷êî.
Деíяò. Нîщòà. И àç. И òè.
И çàêъсíяëàòà óсìèâêà,
рàçëяíà â сêръá èç âàçèòе
íà òâîя âçîр...

  Беçпëîäíà âе÷ер!
Сърöеòî ìè íе ÷àêà òàéíà.
(Аç èëè òàçè áëеäíà âе÷ер —
íî áëеäíèíàòà е áеçêрàéíà!)
Рàçáèрàì. Зíàя. Няìà òàéíà.
Сеãà е òâърäе êъсíî âе÷е.

ДОКАТО НЕ ОТВЪРНЕШ ТИ ПОГЛЕД 
В САМОТНО СЪМНЕНИЕ
íе рàçòръãíеш òъãàòà íà пîясà äеâсòâеíîáяë —
çà äà âèäèш жеíàòà, êîяòî с ãърäè óìîреíè е
— â îãëеäàëîòî — ãîëèòе âîпëè íà пëъòсêà пе÷àë...

В íеãî äеí ще çàìèíà с пóсòèííà пе÷àë êъì óìîрèòе —
пî реêèòе сòъìеíè, òàì äîëó, êъì íîâè сòрàíè;
âръõ пëàòíîòî ìè —
   ãерáъò òрàãè÷еí íà êîíêâèсòàäîрèòе
Череí Леáеä с ãърäè рàçòîпеíè â ãîрящè âъëíè.
И ще ìèíà ãîрè — â òяõ рàçсеяíè äèâè сеëеíèя,
с пърâîáèòíà óòеõà è сêръá — à пî òъìíèя áряã
ãîëîáеäрè äèâà÷êè, с î÷è óìîреíè â êîпíеíèе,
ще сëеäяò íà áеçóìíàòà яõòà âъçòîржíèя áяã.
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А âèсîêî íàä сèíè ëàâèíè è òяãîсòíè ãëеò÷ерè
òъìíèé сòрàõ íà преêëîííè âóëêàíè ще ãреé 

áеç прèâеò;
è òреâàòà пîâяõíàëà íà áеçпрèþòíèòе âе÷ерè
â ìîéòе пîãëеäè ãîрêî ще ãàсíе — áеç çîâ, áеç çàâеò.
Пëàìâàò рîçè преä íàс è çâеçäè â òîçè ÷àс 

среä òàëàçèòе:
âсеêè съí ще съçре îáещàíèя áяë Хàíààí!
âсяêà çëîáíà ëþáîâ, ëþáîâòà, съ÷еòàíà с îìрàçàòà,
ще рàçëþшêà íà сâîéòе öèìáàëè âъçòîрãà çàсìяí.

Аç прîçèрàì — óòеõà â äóшàòà ìè áóéíî рàçëèсòеíà
è сòрàíà áеç сòрàäàíèе — òàì! — пîä спîêîéíà çîрà, 
äеòî íяìà íè çëî, íè äîáрî, íè ëъжà, íèòî èсòèíà —
сàìî прîсòà äóшà, прîсòà рàäîсò è прîсòà èãрà.

— — — — — 
И сëеä ìíîãî óсìèâêè — рàçãàòíàë сêръáòà 

íà ìèрàжèòе
àç âè пèòàì: — пîäàéòе! пîäàéòе ìè ясíèé пîòèр!
— О êàрòèíè преç пëъò íà жеíà, äàëè âèé ще ìè

 êàжеòе
äóìè òàéíè íà òèõà óòеõà è рàäîсòеí ìèр?

БАЛАДА

МЪРТВЕШКИ ЗЕЛЕНА, СЛОМЕНА ЛЕÆИ
ëóíàòà íàä áеëèя прàã.
Зàпèсàí е òâîяò ìъ÷èòеëеí прèçрà÷еí çíàê —
è â ëóííèя ëеä íàä прàãà òîé ëежè:
сìеë îáрàç, îãëеäàí преç çëîáà è ìрàê.
— Лóíàòà сòóäеíà ëежè.
Ес˜ííèòе ãрîáèщà çеяò —
î сëепè прîçîрöè è ìърòâè âрàòè:
ес˜ííèòе ãрîáèщà çеяò —
óäàâíèöè äреâíè è áëеäíè äеäè,
îáêè÷еíè с îãъí è сìърò, è çâеçäè:
— Ес˜ííèòе ãрîáèщà çеяò.
В ìèã íîжъò сâеòà îáêръжè —
è áëесíà íе÷àêàí â äàëе÷íè î÷è.
В ìèã пèсъê íà íîж òъìíèé съí îáêръжè —
среäíîщíèяò âяòър ãî с пèсъê îòíèсà:
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è êърâàâà äëàí пîä áеçöâеòíè ëъ÷è
çëîâещî íàä áеëèя çèä се èçпèсà.

— Лóíàòà сòóäеíà ëежè. 

 Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами.
      С а ш а Ч е р н ы й

ГЛАВАТА МИ —
 êърâàâ феíер с рàçòрîшеíè сòъêëà,
çàãóáеí преç âяòър è äъжä, è ìъãëà
â пîëóíîщíè пîëя.
Аç óìèрàì пîä êîòà 506
è âъçêръсâàì â Берëèí è Пàрèж.
Няìà âеê, íяìà ÷àс — èìà Дíес!
Нàä пîсëеäíàòà прîëеò
    òè жàäíî è сòрàшíî пèщèш,
î шпàãà, рàçêъсàëà ìрежà îò êърâàâè êàпêè
среä ìрàêà —
  è â ìрàêà
áîã сëяп ãè
съáèрà è ìъëêîì пîâежäàêъì прежíèя прèçрàê...
О, Сфèíêс, с áеçпîщàäíà ãрèìàсà íà прèсìеõ
— çàìръçíàëà, êàìеííà, âе÷íà è çëà —
èçпрàâеí â áеçêрàéíèя, сòрàшеí, âсеìèреí Еãèпеò:
преä òъìíèя прîсеê Еäèп —
çàãóáеí преç âяòър è äъжä, è ìъãëà.

 — УДАРИ ТРЕТА СТРАÆА!
И àç рàçêъсàõ пръсòеíà
   — î çíàì!
è ìîãà âе÷е öяë äà се рàçêàжà.
Аç èçíàìерèõ сеáе сè íàé-сеòíе!
äà —
 àç преä сеáе сè çàсòàíàõ сàì
è â îãëеäàëîòî — рàçяäеíè è áëеäíè —
êîíòóрèòе íà ìîяòà ëъжà!
äà —
 âèжäàì: прîеêòèрàíè сà òàì
пъòеêèòе íà ìîяòà äóшà
è âсè÷êèòе ìè íерâè, âсè÷êè ãъíêè
íà жàäíèя ìè ìîçъê...
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    Мîéòе çëîáè
è ìîéòе съíèщà — àç сàì преç съí ãè
рàç÷èòàì ясíî (àõ è êîé äрóã — êîé áè
áеçсëеäíîсòòà ìè прîсëеäèë îò âъí!)

Нà Исòèíàòà äеìîíъò „ГОРКО ТИ!“
ìè êàçâà — àç съì âèê èç òежъê съí
è ãър÷еíе â пëеíèòеëíèòе íîêòè
íà íяêàêъâ íеâрàсòеíè÷еí сòрàõ —
Нî — àç съì съ÷еòàí îò äèâè òàíöè;
íî — àç съì âъпëъòеí â èãрà è сìяõ
(Чîâеê! çà сìяõ íàä âсè÷êî òè прèçâàí сè)
è ìîяò çëàòеí пъò ìе âîäè пàê,
è âсяêîãà, êъì çëàòíàòà Вàëõàëà,
преä ÷èéòî прàã съäáàòà íà÷ърòàëà
е ìîя сëàäîсòрàсòеí çîäèàê — — —

Нî — äà íе сìееш äà сè êàжеш „Бяëà
е ìîяòà äóшà! ÷èсò — ìîяò çíàê!
àç съì рîäеí â щàсòëèâàòà Вàëõàëà!
àç íяìàì âрàãîâе íà òîя áряã.“

БЪДИ ГОТОВ

Чàêàé сàìî сèãíàëà, äрóãàрþ!
Сеãà âе÷е ìîжеш äà спреш:
спрè ìàшèíèòе òè, óãàсè рàçêàëеíàòà пещ:
íеêà прàçíè îсòàíàò çàâîäè, äепà,
рàáîòèëíèöè, фàáрèêè, ãàрè, ãàрàжè:
÷àêàé сàìî сèãíàëà, äрóãàрþ!
В ÷àсîâíèêà сàìî âíèìàâàé,
äîäеòî сòреëêàòà пîêàже
     XII.
Тîãàâà
 — â òîя äеí —
îòäàé се
 — öяë è ÷ерâеí —
÷ерâеí íà âеëèêàòà прàâäà:
пàрàáеëóì, êàрòе÷íèöà, áрàäâà
 — öяë è ÷ерâеí —
â пърâèя äеí íà ãíеâà.
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ФРАГМЕНТЪТ

Фрагментът	е	рожба	на	новото	време	—	новата	литература,	новото	
изкуство.

Античната	литература	познава	фрагмента	само	като	моралистичен	
афоризъм:	Епиктет	и	други.

Романтизмът	притежава	философско-критичния	фрагмент	на	Но-
валис	и	Фридрих	Шлегел.

Съвременната	епоха	обаче	познава	фрагмента	във	всички	изкуства:	
поезия,	живопис,	музика,	театър.

Фрагментът	е	рожба	на	новото	изкуство.	Новото	изкуство	е	фраг-
ментарно.	Непълно	или:	недопълнено	с	обяснителните	подробности	на	
непосредната	логика.

Ницше:	„Аз	казвам	и	нямам	време	да	доказвам.“	Причина	на	фрагмен-
та.	„Моя	гордост	е	да	казвам	в	десет	изречения	това,	което	всеки	друг	
казва	в	една	цяла	книга	—	което	всеки	друг	не	казва	в	една	цяла	книга...“

Маларме:	 „За	мене	 една	поема	 е	мистерия,	 на	 която	 читателят	
трябва	да	търси	ключа.“	Първо.	И	второ:	„Всъщност	проза	не	съществува;	
съществува	само	азбука	и	после	—	стихове.	Повече	или	по-малко	стегнати,	
повече	или	по-малко	разпространени.

Там,	дето	има	усилие	за	сòèë,	ще	има	стих.“
Стихът	е	фрагмент.	Стилът	довежда	до	фрагмент.	Защото	стилът	

е	синтез.	Синтез	в	мисълта	и	синтез	в	средствата.	Сгъстяване.
За	постигане	на	своята	задача	—	художествения	ефект	—	изкуството	

си	служи	с	минимум	от	средства.
Минимум	от	средства:	сгъстяване:	фрагмент:	стил.
Не	само	една	откъслечна	мисъл	—	афоризъм	—	е	фрагмент.	Днес	цялото	

изкуство	е	фрагментарно.	Стилът	довежда	до	фрагмент.
Стил:	синтез:	фрагмент.
Изкуство:	стил:	фрагмент.
Стилът,	 доведен	 докрай,	 ражда	фрагмент.	Стилът	 създава	 худо-

жествения	ефект.
Оттук:	голямата	сила	на	фрагмента,	на	фрагментарното	изкуство.
Фрагмент	значи:	да	не	кажеш	всичко.	Да	не	свържеш	всички	отделни	

части	с	логични	мостчета.
Логиката	е	анализ.
Изкуството	е	синтез:	фрагмент.	Едно	художествено	произведение	е	

построено	не	върху	ясни	логични	елементи,	а	върху	далечни	психологиче-
ски	асоциации.	Колкото	асоциациите	са	по	далечни,	толкова	изкуството	
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е	 по-фрагментарно.	Повече	 разпокъсано	 —	 от	 логично	 гледище;	 повече	
сгъстено	—	от	стилно	гледище.

Психологическата	основа	на	фрагмента	 е	 асоциацията.	Асоциаци-
ята	предполага	 голяма	 душевна	 чувствителност:	 интуиция.	Слабата	
душевна	чувствителност	създава	близки,	осезаеми	асоциации.	Близките	
асоциации	 са	 логически	продукт:	илюзия,	метафора.	Слабата	душевна	
чувствителност	на	 художника	 създава	изкуство	от	осезаеми,	 логични	
асоциативни	 елементи	на	èëþçèяòà: „реализъм“.	 Голямата	душевна	
чувствителност	на	 художника	 създава	 изкуство	 от	далечни	 алогични	
—	граничещи	с	абстракцята	—	асоциативни	елементи:	изкуство	на	àëþ-
çèяòà:	„символизъм“.

Символът	е	 асоциация	—	 образ,	 създаден	 чрез	 асоциация.	Образът,	
създаден	чрез	логиката	—	ìеòàфîрàòà,	—	е	винаги	образ	на	непосредното	
осезание:	адекват	на	действителността.	Действителност:	не	изкуство.	
Логичният	образ	се	постига	винаги	чрез	непосреден	анализ.	Резултатът	
е:	адекват	на	действителността;	не	изкуство.

Изкуството	дири	и	изтръгва	от	нещата	тяхната	есенция;	не	нещата	
—	а	есенцията	на	нещата;	не	фактите	—	а	смисъла	на	фактите:	синтез.

Заключение:	 изкуството	 е	сóáеêòèâíî.	 В	 противоположност	на	
логичната	действителност	—	обекта	—	и	нейния	аналитичен	адекват:	
обективния	епос.	Изкуството	е	субективно: ëèрèêà.

Епосът	принадлежи	на	примитивните	стари	времена.	Изкуството	
на	старите	времена	е	епос.

Епос:	логика:	анализ:	обективност.
Лирика:	асоциация:	синтез:	субективност.
Лириката	е	изкуството	на	новото	време.	Новото	време	отрича	обек-

тивното	изкуство	на	старото	време.
Хомер	—	Анти-Хомер.
Епическото	изкуство	действува	с	фактите,	нещата	—	и	трябва	да	

ги	свързва	с	логични	връзки.	Обективност,	която	довежда	до	подробност.	
Пъëíà	картина.	

Лиричното	изкуство	дайствува	с	алюзията	на	фактите	—	със	символи,	
свързани	помежду	си	чрез	асоциацията.	Изключена	е	всяка	възможност	
за	подобна	картина.	Фрагмент.	

Днес	поезията	е	лирика.	Епично	творчество	в	поезията	е	една	невъз-
можност.	Защото	съвременната	психея	не	притежава	епичната	обек-
тивност	на	примитивните	хомерически	времена.	(Една	забележка:	Пен-
чо-Славейковата	„Кървава	песен“	е	абсурден	анахронизъм.)	Съвременната	
психея	възприема	всичко	в	света	като	субективна	алюзия	—	асоциация;	
синтез;	фрагмент.

Колкото	 душата	 става	 по-чувствителна,	 по-въприемчива,	 по-из-
тънена,	по-способна	да	свързва	нещата	чрез	асоциации,	чрез	алюзия	на	
техния	смисъл	—	чрез	èíòóèöèя,	—	толкова	по-фрагментарно	ще	бъде	
изкуството.

Една	разгадка:	съвременната	поезия	—	съвременното	изкуство	въобще	
—	изглежда	тъмно,	неясно,	защото	е	фрагментарно	съчетание	на	далечни	
асоциации,	съчетани	въз	основа	на	интуицията.	Съвременното	изкуство	
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е	тъмно	за	тъмните	души	—	за	душите,	лишени	от	интуиция;	за	душите,	
които	могат	да	възприемат	само	фактите	—	веществото	на	фактите,	
но	не	и	смисъла	на	фактите.

А	изкуството	дири	и	изтръгва	от	фактите	—	от	нещата	—	техния	
смисъл	и	превръща	фактите	и	нещата	—	чрез	интуиция	—	в	символи.

Изкуството	—	било	то	„символизъм“	(в	поезията)	или	„експресионизъм“	
(в	живописта)	—	действа	с	нещата	като	с	интуитивни	символи;	символи,	
които	въплъщават	смисъла,	есенцията	на	нещата.	Затова	изкуството	
не	може	да	бъде	никога	„реализъм“	—	те.е	ясно,	обективно,	логично	съче-
тание	на	самите	неща.	То	е	субективно	съчетание	на	символи.	Затова	е	
„неясно“	—	„тъмно“	—	и	фрагментарно.

Само	във	фрàãìеíòà	може	да	бъде	вложен,	синтезиран	—	смисълът	на	
нещата.	Зад	многообразието	и	голямото	число	на	нещата	се	крие	техният	
смисъл;	зад	подробността;	зад	максимума	от	вещество,	форми	и	факти.	
Изкуството	трябва	да	намали	този	максимум,	да	премахне	подробности-
те	—	и	разкрие	смисъла	(платоническата	идея),	скрит	зад	максимума	от	
неща,	и	факти.	Това	значи:	да	намали	числото	на	нещата	и	фактите,	с	
които	ще	действува	—	да	превърне	реалните	елементи	в	символи.

Мèíèìóì îò среäсòâà: фрàãìеíò.
Историята	на	съвременното	изкуство	—	лирика,	живопис	(музиката	

е	сама	по	себе	си	фрагмент!)	—	има	пред	себе	си	само	фрагменти.	Една	
лирическа	поема	е	създадена	от	отделни	—	независими	помежду	си	—	обра-
зи,	коеито	асоциацията	свързва	в	едно	цяло	—	една	идея;	целта	тук	не	са	
образите,	а	èäеяòà	—	образите	са	само	символи	на	идеята.	Абсурдно	е	да	
се	пита	„какво	се	разправя“	в	една	лирическа	поема.	Нищо	не	се	разправя,	
нищо	не	се	описва,	никакви	образи	не	се	рисуват	—	образите	са	само	сим-
воли	и	въплъщават	идеята.	Също	и	в	живописта:	днес	една	картина	не	
„представлява“	нищо	—	никакво	дърво,	нито	кон,	нито	човек,	нито	къща	
—	никакво	 действие	между	това	дърво,	този	кон,	този	човек	или	тази	
къща;	едно	дърво,	един	кон,	един	човек,	една	къща	и	пр.,	нарисувани	в	една	
картина,	 са	 само	 образи,	 символи,	 които	въплъщават	идеята.	 Затова	
една	картина	на	някой	съвременен	художник	изглежда	тъй	фрагментарна,	
съчетание	на	отделни	фрагменти	—	отделни	образи,	които	асоциацията	
—	чрез	силата	на	интуицията	—	свързва	в	идея.	Също	и	в	онова	изкуство,	
което	слива	в	себе	си	поезията	и	живописта	—	словесния	и	пластичния	
образ:	театъра.	В	драмите	на	Стриндберга	(„Мъртвешки	танц“,	„Соната	
на	призраците“,	„Сънна	мистерия“,	„Към	Дамаск“,	„Коронна	невеста“	и	
пр.)	и	Морис	Метерлинк	всеки	словесен	или	пластичен	образ	не	е	самоцел,	
а	символ,	който	въплъщава	идеята.
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ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ 
ПИСАТЕЛ

Писателю,	колега	—	който	и	да	си	ти,	дето	и	да	си	ти	под	зенита	на	
нашето	небесно	полушарие,	—	чуй!

Ти	възпяваш	—	от	много	години	вече	—	всичко	онова,	що	е	красота	за	
тебе:	и	пролетта,	и	есента,	и	любовта,	и	възлюблената	печал,	и	луната,	
и	звездите,	и	цветята,	и	славеите...	Ти	пишеш	гъвкави	стихове,	тънки,	
гладки,	кристални	със	звънки	рими	и	плавни	стъпки	—	стихове,	напълнени	
с	изискани	образи:	прелестните	очи	на	много	жени,	луната,	огряла	над	
спящото	езеро,	слънцето,	захождащо	зад	далечни	лесове,	самотна	палма	
и	птици	във	въздуха,	самотния	гроб	на	кръстопът	посред	полето	и	много	
други	работи,	които	не	си	никога	видял.	О,	да,	твоите	стихове	са	изящни,	
звучни,	блестящи,	знам:	ти	си	жрец	на	Красотата.

Но	Пилат	пита	жестоко:	 „Щî е Крàсîòà?“	Ти	 обаче,	жрецът	на	
красотата,	не	отговаряш.	Защото	не	знаеш	какво	да	отговориш?	Не	—	
защото	Пèëàò	не	съществува	за	тебе.

А	Пилат	е	Æèâîòъò.
Но	ти	не	си	се	никога	замислял:	каква	цена	имат	твоите	стихове	за	

живота?	Зная	твоето	безпощадно	възражение:	изкуството	не	служи	на	
живота!	Съвършено	вярно.	Обаче	има	два	вида	живот:	ежедневният	живот	
на	ежедневната	борба	за	съществование,	живота	на	еãîèсòè÷íèя ÷î-
âеê	—	и	висшият,	вечният	живот	на	духа,	живота	на	àëòрóèсòè÷íîòî 
÷îâе÷есòâî.	А	и	двата	са	свързани	един	с	друг.

Писателю.
Ти	се	отказваш	да	служиш	на	ежедневния	живот,	на	суетния	шум	

на	делничния	ден.	Ти	търсиш	празник.	Изкуството,	красотата	е	за	тебе	
празник.	Но	този	еãîèсòè÷еí	твой	прàçíèê	—	òâîé	празник	—	какво	
общо	има	той	с	алтруистичния	живот	на	човечеството?	С	Живота,	пи-
сан	с	главна	буква?	Защото:	това,	което	ти	наричаш	твое	творчество,	
твоя	поезия	—	то	е	само	частен	твой	дневник,	дневника	на	ежедневния,	
егоистичния	твой	живот.	Дневник	в	стихове	или	дневник	в	разкази.	И	
тия	стихове,	и	тия	разкази	—	ти	ги	съчиняваш	само	за	свое	собствено	
удоволствие.	И	затова	те	не	трогват	никого	освен	тебе	и	твоите	прия-
тели.	И	затова	твоята	литература,	нашата,	българска	литература	не	
играе	никаква	роля	в	българския	живот.

Защото	Животът	е	проблема.
—	А	проблема	няма	в	твоите	изящни,	гладки,	звънки	стихове.
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Защото	ти	си	чужд	на	тоя	Живот.
—	А	животът,	който	живееш	ти,	интересува	само	тебе;	и	стиховете,	

които	пишеш	ти,	интересуват	само	тебе.	Затова	и	те	не	ще	живеят	
повече	от	тебе.

Животът	е	копнеж.	Човечеството,	човешкият	дух	живее	от	своя	коп-
неж.	Вечният	копнеж,	който	ражда	творчеството,	който	ражда	живота.

—	А	твоето	творчество,	а	твоят	живот,	писателю,	е	не	копнеж,	а	
мечтателство.

Копнежът	ражда	творчество.	Творчеството	е	борба.	Борба	със	себе	
си.	Бунт.	Бунт	против	себе	си.

—	А	твоето	творчество,	писателю,	е	не	борба	—	а	леност	в	самодовол-
ния	ъгъл	на	твоето	мъничко	Себе	си;	не	бунт	—	а	подло,	безсилно	дезер-
тьорство	от	всичко;	и	от	живота,	и	от	света.	Дори	от	себе	си.	Дори	от	
Красотата.	Дори	от	Изкуството.

Затова	твоето	творчество	не	е	изкуство.	И	ти	—	íе същесòâóâàш!	
Не	съществуваш	за	изкуството.	Защото	не	съществуваш	за	себе	си;	не	
съществувш	за	живота;	не	съществуваш	за	човечеството.

Ти	не	си!
Що!	Музите,	Аполон,	Парнас?	—	Парнас	е	прах,	а	музите	и	Аполон	са	

отдавна	забравена	лъжа.	Ти	мислиш	себе	си	за	богопомазан	избраник?	За	
изключителна	личност?	Отвори	си	очите:	твоето	избраничество,	твоя-
та	изключитеност	не	иде	от	никакъв	бог.	Тя	иде	от	тебе,	само	от	тебе.

Теáе!	Но	де	е	твоето	òеáе?	Дали	в	повседневните	конверзации	в	
приятелски	кръг	—	на	улицата	или	в	кафенето,	—	дето	пълниш	богоиз-
браните	си	уста	с	простосмъртната	нелепост	на	роклички,	краченца	и	
деколтета?	Или	в	бохемското	подражателство	на	Едгар	По	и	Бодлера?	
Или	в	самотните	часове	на	леност,	когато	ядеш	хартия	и	пиеш	масти-
ло?	—	Дори	без	богата	колекция	образци	за	плагииране	(понеже	чуждите	
езици	са	чужди	за	тебе).	Това	е	твоят	живот	и	от	него	ти	изстискваш	
своята	поезия.

Теáе!	А	това	значи:	÷îâеêъò преäè âсè÷êî!	Защото	има	нещо	по-
голямо	от	твоето	писателско	общество	—	обществото	отвън;	има	нещо	
по-голямо	от	обществото	—	народа;	има	нещо	по-голямо	от	народа	—	об-
ществото	на	народите;	има	нещо	по-голямо	от	обществото	на	народите	
—	човечеството.

А	основен	елемент	на	човечеството	е	Човекът.	Човекът	преди	всичко!	
Оттук	еòè÷есêîòо	обуславяне	на	човека;	което	значи:	едно	върховно	
задължение	на	 човека	 към	човечеството.	Едно	 върховно	и	 единствено	
задължение	(защото	етиката	не	е	законник	на	преходните	добродетели,	
на	това	или	онова	общество,	етика	не	значи	„морал“).	Едно	върховно	и	
единствено	задължение	на	човека	—	преди	всичко:	на	човека	творец;	то	
обуславя	всички	функции	на	човека	—	включително	и	неговите	есòеòè-
÷есêè	копнежи.	Защото	то	—	етическото	задължение	на	човека	към	чо-
вечеството	—	ражда	всеки	копнеж;	копнежа	към	възкачване,	копнежа	към	
светлите	ясли	на	Духа.	Духът	е	човечеството.	Дóõъò	е	човекът.

Духът:	етическият	закон	на	човека.
Духът:	етическата	нужда	на	изкуството.
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Духът:	Върховният	Дух,	Светият	Дух,	който	създава	нуждата	от	
Красота.	Който	създава	нуждата	от	изкуство.

Писателю,	Духът	—	заветният	Ханаан	на	всеки	човешки	копнеж	—	е	
по-голям	закон	за	тебе	от	догмите	на	твоята	шаблонна	красота.	Писа-
телю,	чуй:	Духът	заповядва:	Чîâеêъò преäè âсè÷êî!	Не	„добрият“	човек,	
въоръжен	с	всички	известни	днес	добродетели;	но	Чîâеêъò!	За	духа	няма	
добродетел	—	Духът	е	отвъд	добро	и	зло	Духът	е	само	èíòеíçèâíîсò.

Човекът	Преди	Всичко	значи:	Бъди	цял!
Зная,	писателю:	ти	си	готов	да	се	съгласиш	веднага	с	всичко,	що	ка-

зах	—	и	там	е	твоята	гибел.

Нèêîëàé Дþëãерîâ • Кîíöерò 
(Репрîäóêöèя â сп. „Пëàìъê“, 1924, êí. 4).
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Гео Милев

Поетически преводи

Емил Верхарн

ЗВЪНАРЯТ

Кàòî сòàäî îò сëепè è çëè âеòрîâе,
с ëóäà ярîсò, äъëáîêî â òъìèòе âе÷ерíè,
óрàãàíъò реâе.

И âíеçàпíî, среä сеíêè íеâерíè,
íàä ÷ерêîâíèòе пîêрèâè ÷ерíè,
îçàреíà îò ìъëíèè, пëàìíà çâъíàрíяòà.

Сòàрèяò áеäеí çâъíàр, със сìóòеíà ãëàâà,
рàçòâîрèë óсòà è áеç ãëàс, áеç сëîâà,
пîëèòâà;
áèе êàìáàíàòà с òежêè ръöе
— çâъí è òреâîãà, è óжàс пîä áесíèя рèòъì
íà îò÷àяíî, ëóäî сърöе.

Кóëàòà —
êръсòъò íàä íея ръöе óжàсеíè рàçòâàря —
пëàìеííè áè÷îâе áрóëяò я:
òя ìяòà äàëе÷ êъì прîсòîрèòе õàëþöèíèрàíè
÷ерâеíàòà ãрèâà — îò пëàìъê è жàр — íà пîжàрà.
Нîщíè преäãрàäèя сâеòяò сòрàõîòíî áрîíçèрàíè.
В ìèã ìíîãîëèêè òъëпè
èçáëèêâàò èç óëèöè òъìíè, âе÷ерíè —
рîпîò è сòрàõ òàì êèпè.
Кръâ се èçëèâà â прîçîрöèòе ÷ерíè.
Зâъíàряò, äàëе÷ â рàâíèíèòе áеçêрàéíè,
прàщà с êàìáàííèя çâъí сâîéòе âîпëè îò÷àяíè.

Кóëàòà —
рàсíе òя преä êръãîçîрè сìóòеíè,
ëеòè îêрèëеíà îò áëясъöè ярêî÷ерâеíè,
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äàëе÷ íàä âîäè è áëàòà;
êереìèäè è пëî÷è — êрèëà
îò èсêрè è êрèсòàë — 
ëеòяò êъì ãîрèòе, äàëе÷ преç íîщòà;
пëàìъêъò ëèже íîщòà
è îêîëíèòе õèжè
èçпъêâàò среä ìрàêà — пîäпàëâàò се â ìèã;
с òрясъê — пîäîáíî спîäàâеí, ãëóõ âèê —
рóõâà âèсîêèяò êóпîë íàäîëó â ãîрящàòà пàсò
— è êръсòъò íàä íеãî — íàäîëó â сâèрепàòà âëàсò
íà ãîрящàòà пàсò — òя ãî ëàпâà è сõрóсêâà
êàòî пëя÷êà, çà ìèã.

Бèé, çâъíè è ãърìè òàì с îò÷àяíè сèëè çâъíàряò,
сяêàш сàì áîã èçãàря â пîжàрà.

Кóëàòà —
îãъíяò òàì, ìежäó çèäîâе êàìеííè,
âäъëáàâà се с êîпèя пëàìеííè
è îáçеìà ãреäè, сâîäîâе,
äеòî â çëîáíàòà íеãîâà ярîсò се ëþшêàò êàìáàíèòе.
Кóêóìяâêèòе, âрàíèòе
ëèòâàò с áеçóìíè, прîòяжíè áеçêрàé âèêîâе,
áëъсêàò ãëàâèòе сè сëепè, áеç èçõîä, â прîçîрöèòе,
èçãàряò сè â ãèáеëеí пîëеò êрèëàòà,
áëóäíè îò óжàс, áеçсèëíè îò ëóäè óсèëèя —
è âíеçàпíî, среä áóрíî çàâèëèя
пîрîé íà òъëпàòà
пàäàò ìърòâè.

Нî âèжäà çâъíàряò: ръöе се рàçòâàряò — 
îò çëàòî пëàìòящè —

è ãрàáâà пîжàръò êàìáàíèòе ëóäî êрещящè.

Кóëàòà —
сяêàш ÷ерâеíà, ãîрящà ãîрà,
прîсòряëà äàëе÷ сâîèòе êëîíè среä çëàòíà çàря;
îãъíяò, äèâ â сâîèòе спàçìè, òрîшè è рàçêърòâà
сòъëáè, прîçîрöè, âрàòè,
äъсêè, êîрíèçè, ãреäè — è ëеòè
â жèâè ìîãъщè èçâèâè... О!
Кàê áèяò êàìáàíèòе â сâîéòî пîсëеäíî áеçóìèе!
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Зâъíàряò, äîсòèãíàë äî êрàя íà сòрàõ è òерçàíèе,
çâъíè è âесòè сâîéòà сìърò със преäсìърòíèя сòîí
      íà êàìáàíèòе.

Кóëàòà —
еäèí îще ãрîçеí, решèòеëеí òрясъê
— òóõëè, ìàçèëêà, âàр, пепеë è прàõ —
я рàçсè÷à, îò ãîре äî äîëó, íà äâе.
Кàòî êрясъê,
çàäàâеí îò сòрàõ,
сеêâà ìèãîì òреâîжíèя çâъí — íе рèäàé, íе çîâе.
Сòàрèííàòà êóëà с êàìáàíèòе
— ÷ерíà âíеçàпíî — âèсè, сяêàш â íяêàêъâ съí.
И еòî ÷е — сâîä пîäèр сâîä — â ìèã êàìáàíèòе,
òëàсêàíè с òрясъê è ãръì ìежäó ÷ерíèòе, ãîëèòе
çèäîâе, рóõâàò íàäîëó:

Пîä сâîéòà êàìáàíà çâъíàряò íе òрепíà äîрè.

Кàìáàíàòà яìà âъâ âëàжíàòà пръсò ìó èçрè
è сàìà áе êîâ÷еãъò, щî êîсòèòе íеìîщíè сêрè.

ГОСТИ

— Оòâîреòе ìè, õîрà, âàшòà âрàòà,
àç ÷óêàì íàâреä пî âрàòè è прîçîрè!
Оòâîреòе ìè, àç съì âяòъръò, õîрà,
îáëе÷еí âъâ ìърòâè ëèсòà.

— Вëеçòе, прèяòеëþ, âëеçòе âèé, âяòър,
еòî îãíèщеòî, îãъíяò сâеòè;
ìîëèì, òàì â êъòà сеäíеòе, сеäíеòе,
âëеçòе прè íàс âèé, прèяòеëþ âяòър.

— Оòâîреòе ìè, õîрà, àç съì äъжäà,
àç съì âäîâèöàòà â жàëеéíà äреõà,
äèря çà сâîéòà óìîрà óòеõà
среä ÷ерíà îò сàжäè ìъãëà преç íîщòà.

— Вëеçòе, âäîâèöе, âëеçòе прè íàс,
âëеçòе сòóäеíà è сèâà.
Прîöепè ìíîãî сòеíàòà îòêрèâà
преä âàс, çà äà âëеçеòе — âëеçòе прè íàс.
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— Пîсрещíеòе ìе, õîрà, êàòî âàшà ëþáèìà,
îòâîреòе ìè — àç съì öàрèöàòà сíежíà.
Беëèяò пëàщ ìîé се рàçрîíâà â áеçáрежíîсò
пî пъòя íà сòàрàòà çèìà.

— Вëеçòе, âèé сíежíà, âëеçòе, öàрèöе,
с âàшèòе ëèëèéíîáеëè íîçе,
áеëè öâеòя сеéòе с áеëè ръöе
íàä îãíèщеòî, äеòî ãреé сеòíà èсêрèöà.

Зàщîòî, àõ, íèé сìе çëî÷есòèòе õîрà,
пîсеëеíè â Сеâер пóсòèíеí, сòóäеí,
è íèé âè îáè÷àìе — êàжеòе, îò êîé îще äеí? —
ãîсòè íà íàшàòà сêръá è óìîрà.

ВЯТЪРЪТ

Нàä пîëяòà áеçêрàéíè среä есеíеí çäрà÷
еòî âяòъръò — çëîáеí òръáà÷ íà íîеìâрè, —
íàä пîëяòà áеçêрàéíè
âяòър, âяòър,
êîéòî öяë се рàçêъсâà, îò÷àяíî,
è с пèсъöè òежêè áèé êóëè ìърòâешêè,
âяòър, âяòър,
íîеìâрèéсêèяò ярîсòеí âяòър.

И ферìерсêèòе êëàäеíöè ÷ерíè —
с òежêè рóäàíè, с âъжеòà жеëеçíè —
пèщяò;
è ферìерсêèòе щерíè —
с ìàêàрè è âъжеòà жеëеçíè —
пèщяò è êрещяò êъì сìърòòà
— â сêръáòà сè âèсящè íàä áеçäíè.
Вяòър ëеòящ íàä âîäà è áëàòà,
ãрàáèòеë íà ìърòâè ëèсòà îò áреçèòе —
íîеìâрèéсêèяò ярîсòеí âяòър;
ãíеçäàòà íà пòèöè â ãîрèòе
òîé óáèâà è ãръìêî òерçàé,
è с íîêòè жеëеçíè äъëáàé,
è срèâà äàëе÷íàòà сíежíà ëàâèíà
— с êîëêî ярîсò! — íà äреâíàòà çèìà
— с êîëêî ярîсò! — âяòъръò,
íîеìâрèéсêèяò ярîсòеí âяòър.
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Зеяò рàçáèòè âрàòè è сòъêëà —
âяòър è пëà÷, è ìъãëà —
íîеìâрèéсêèяò ярîсòеí âяòър!
Нàä ìîãèëàòà â ãрîáíè, îòрîâíè òреâè,
ìеëíèöà с ÷ерíè, áеçóìíè êрèëà,
îòäîëó íàãîре — ëóäî, áеç сòрàõ,
îòãîре íàäîëó — с âíеçàпеí рàçìàõ,
êîсè âяòърà — с íеìîщíà çëîáà, óâè! —
ìеëíèöà ÷ерíà, рàçäèрàщà âяòърà,
âяòърà, âяòърà —
íîеìâрèéсêèяò ярîсòеí âяòър.

А сòàрèòе õèжè òъжîâíè
è ÷ерêîâíàòà êóëà среä òяõ
ìрàò среä áеçпàìеòеí шеìеò è сòрàõ,
сòàрèòе õèжè è òеõíèòе сòреõè ãрîáîâíè
пëà÷àò пîä âяòърà —
íîеìâрèéсêèяò ярîсòеí âяòър!
И ÷ерíèòе êръсòîâе â сòàрèòе ãрîáèщà
(ръöеòе íà ìърòâè îòâъí íàä çеìяòà)
пàäàò âíеçàпíî, òъé êàêòî îò÷àяíî яòî,
пàäàщî, ÷ерíî, íàä áеçäíè âе÷ерíè.
Нîеìâрèéсêèяò ярîсòеí âяòър,
âяòър.
Не сòе ëè âèé срещàëè âяòърà
íà êръсòîпъòя íà пеòсòîòèí пъòя,
пèщящ îò сòóä — ãíеâеí è ëóä,
íе сòе ëè âèäеëè âèé âяòърà,
âяòър íà пëà÷ è пе÷àëè,
êîéòî áрóëè óìряëè ãîрè è сеëà,
íе сòе ëè âèäеëè
êàê õâърëя òîé áесеí ëóíàòà â ìъãëà,
â прîпàсòè áрàííè íà áóрíè пе÷àëè?

Нàä пîëяòà áеçêрàéíè среä есеíèé çäрà÷ —
еòî âяòъръò, с пèсъê è пëà÷,
еòî âяòъръò, çëîáеí òръáà÷ íà íîеìâрè.
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Хайнрих Хайне

ТЪКАЧИТЕ

В î÷èòе èì òъìíè íе áëясâà съëçèöà,
òе ìяòàò íà сòàíà с ãíяâ жèöà сëеä жèöà:
„Сòàр âеê, íèé òъ÷еìе òè сìърòеí сàâàí,
òъ÷еì òрîéíà êëеòâà íà íàшèя сòàí —
  òъ÷еì íèé, òъ÷еì!

Прîêëеò äà е Бîãà, êîãîòî ìîëèëè
сìе â çèìíèя сòóä, èçãëàäíеëè, íеìèëè;
íàпрàçíî с íàäежäà сìе âярâàëè âсе,
òîé преçря íè, îсìя íè, îпëþ íè â ëèöе —
  òъ÷еì íèé, òъ÷еì!

Прîêëеò äà е öàряò, âëàäеëеö âсеâëàсòеí,
êъì íàшàòà ìъêà сòóäеí, áеçó÷àсòеí,
òîé, êîéòî èçсêóáíà íè сеòíèя ãрîш
è прàòè êóршóì íàì è прàòè íè íîж —
  òъ÷еì íèé, òъ÷еì!

Прîêëеòà äà áъäе è íàшòà рîäèíà,
äе â срàì è пîçîр âсè÷êî ÷èсòî çàãèíà,
äе рàíî преêършеí óìèрà öâеòъò,
äе ÷ерâея ãíèëîсò è пëесеí ãîяò —
  òъ÷еì íèé, òъ÷еì!

Сíîâàëêàòà õâърêà, òрещè сòàíъò ìîщеí,
òъ÷еì íеóìîрíî íèé, äеíеì è íîщеì.
Сòàр сâяò! Нèé òъ÷еì òè íàäãрîáеí сàâàí,
òъ÷еì òрîéíà êëеòâà íà íàшèя сòàí —
  òъ÷еì íèé, òъ÷еì!“
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Рихард Демел

РАБОТНИК

Нèé сè èìàìе рîжáà è пîäсëîí, è ëîже,
 î жеíà,
è рàáîòà äàже çà äâàìà;
è èìàìе сëъíöе, äъжä, âяòър — è çíàé,
 ÷е ìàëêî íàì ëèпсâà íè сàìî,
çà äà áъäеì сâîáîäíè êàòî пòèöèòе áîжè —
 пîòрàé!

Кîãàòî â íеäеëя âърâèì преç пîëеòî,
 î äеòе,
à íàä íèâè êëàсèëè преõâръêâà, èãрàé
â сèíè êръãîâе рîé ëясòîâè÷êè — î çíàé:
íе с äреõè, íе с íàêèò ще ìîжеì
äà áъäеì êрàсèâè êàòî пòèöèòе áîжè —
 пîòрàé!

О òрàé! Нèé преäóсещàìе áóряòà ìîщíà,
íèé íàрîä.
Сàìî ìàëêî, î ìàëêî пîòрàé!
Еäíî ëèпсâà íà íàс, î жеíà, î äеòе:
íà òрóäà íè сâещеíèя пëîä —
çà äà áъäеì щàсòëèâè êàòî пòèöèòе áîжè...
 Пîòрàé!

    

Геî Мèëеâ • Тàíöóâàщà фèãóрà, 1919
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Кирил Кръстев

КЪМ „ПЛАМЪК“  
И ГОЛГОТАТА НА „СЕПТЕМВРИ“ 
(Спомен)

Широката	гама	на	литературно-художествени	интереси	и	прояви	у	
Гео	Милев	отначало	и	за	известно	време	може	да	имаше	чисти	естетически	
подбуди	и	интонации.	Гео	обаче	притежаваше	обществен	и	социален	заряд.	
Още	в	епохалната	1921	г.	се	учудвахме,	че	авторът	на	емоционално-инди-
видуалистичния	„Жестокият	пръстен“	и	редакторът	на	експресионис-
тичното,	антиреалистично	„Везни“	в	излязлото	през	същата	година	ми-
кроскопично	„Експресионистично	календарче“	издигаше	социални	лозунги,	
подхващаше	червеното	знаме	на	протеста.	Смятахме	това	едва	ли	не	за	
революционно	кокетство,	за	скрити	социално-борчески	кълнове	у	сложната	
личност	на	Гео.	Тогава	още	не	знаехме,	че	при	лекуването	си	през	1918	г.	в	
Германия	той	е	бил	свидетел	на	спартакистките	революционни	бунтове,	
в	които	взема	участие	и	живеещият	в	Мюнхен	наш	художник	новатор	
Георги	Папазов;	още	не	ни	беше	известно,	че	в	същата	година	значителни	
германски	експресионисти	основават	групата	на	милитаристично	и	соци-
ално	бичуващите	„Социално	ангажирани	художници,	веристи“	—	Георг	Грос,	
Кете	Колвиц,	Ото	Дикс,	Макс	Бекман,	двамата	Грундиг	и	др.	Смятахме,	
че	Гео	в	своето	„Експресионистично	календарче“,	„Грозни	прози“,	„Ден	на	
гнева“	(„Кормило“,	1922)	и	постановката	на	„Маса-човек“	от	Ернст	Толер	
в	софийския	театър	„Ренесанс“	даваше	може	би	още	злободневен	израз	на	
впечатленията	и	отраженията	у	него	на	германо-европрейските	тен-
денции	и	обществени	следвоенни	и	революционни	реакции,	извършвани	в	
самите	среди	на	„чистото	модерно	изкуство“.	Но	постепенно	започнахме	
да	 виждаме,	 че	 индивидуалистичните	тонове	 у	 интелигента,	 който	в	
първата	годишнина	на	„Везни“	(кн.	10)	утвърждаваше,	че	„Изкуството	е	
отражение	на	АЗ	през	света	на	изкуството“,	а	в	трета	година	на	„Везни“	
(1923)	още	говореше	за	„Всечовешката	душа“,	взеха	да	се	смесват	и	про-
пиват	с	борчески	и	колективистични	звучения.	Гео	напусна	самоцелния	
естетизъм	и	мина	на	фронта	на	социалните	идеи	и	борби.	Беше	времето	
на	народното	Септемврийско	 въстание,	 1923.	Пламенният	Гео	Милев	
вървеше	и	узряваше	за	своя	„Пламък“.	Впрочем	той	го	носеше	в	себе	си.	Той	
пише	как	при	срещата	си	с	Емил	Верхарн	в	Лондон	през	1914	г.	започнал	
да	му	говори	живо	за	родствените	неща	между	Белгия	и	България	—	не	за	
Конституцията,	националния	девиз	„L’union	fait	la	force“	—	„Съединението	
прави	силата“,	—	за	електрификацията	и	трамваите,	които	бяхме	заели	
от	Белгия,	а	за	„глухите	полета	на	Тракия,	сродни	с	печалните	равнини	на	
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Фландрия,	под	скръбта	и	томлението	на	небесата,	с	бедняците	и	черните	
селяни,	които	пият	дъжд,	гълтат	вятъра	и	пушат	мъгла...“	„Vous-etes	
pleim	d’ardeur“!“	„Вие	сте	изпълнен	с	пламенност!“,	възкликнал	Верхарн.

Идеята,	тактическата	и	издателската	организация	на	прогресивно-
бунтовното	списание	„Пламък“,	може	да	е	била	подготвена	от	Гео	Милев	
и	близки	нему	съмишленици	—	мисля,	че	с	издателя	и	поет	Лалю	Маринов-
Ламар,	Николай	Хрелков,	Христо	Ясенов	и	други,	не	съм	в	течение	на	про-
цеса.	Обаче	редакторът	Гео	Милев	не	беше	идеолог,	политик,	анархист,	
спидикалист,	марксист,	 социалист,	 комунист.	 „Пламък“	назря	 у	 него	
идейно-метафорично,	като	израз	и	отглас	на	един	безпокоен,	бунтарски,	
народно-патриотичен	и	интернационалистичен	интелигентски	дух	на	
съпротива	и	гневна	присъда	над	буржоазнокапиталистическата	дейст-
вителност:	 войните	1912—1918,	 разгромът	на	Добро	поле	и	Владайския	
бунт,	Октомврийската	революция,	болшевизирането	на	левия	български	
социализъм,	кървавото	Септемврийско	народно	въстание	през	1923,	дик-
татурата	и	репресиите	на	управляващите	режими.	Бяха	излизали	вече	
опити	за	политико-борчески	списания	и	седмичници:	„Смях	и	сълзи“	под	ре-
дакцията	на	Христо	Смирненски,	Христо	Бръзицов	и	Ник.	Фол	(1917—1924),	
„Червен	смях“	на	Кр.	Кюлявков,	Хр.	Ясенов	и	Д.	Полянов	(1919—1923),	„Нов	
път“	на	Георги	Бакалов	(1923—1925),	„Наши	дни“	(1924—1925)	на	Д.	Полянов.

Тези	и	по-късните	краткотрайни	опити	на	прогресивната	фаланга	
писатели	и	общественици	се	третираха	от	официалните	и	традицион-
ните	среди	като	сектантски	прояви	и	издания.	След	експресионистично-
сектантското	„Везни“	Гео	Милев	проектираше	едно	голямо,	непартийно,	
борческо	литературно-художествено	„ляво“	списание	за	всички	интели-
гентски	кръгове,	все	още	гравитиращо	в	новаторско-естетическото	поле	
на	„Везни“.	Забележително	е,	че	тъкмо	в	съдбоносните	20-те	години	у	нас	
започнаха	 да	 излизат	 голямото	 литературно-художествено	 списание	
„Хиперион“	(1922—1930),	закъсняло	знаме	на	символизма,	под	редакцията	
на	Иван	Радославов	и	Людмил	Стоянов;	и	най-солидното	ни	тогава,	„кла-
сическо“	списание	„Златорог“,	което	под	редацията	на	Владимир	Василев	и	
съредакторите	Николай	Лилиев	и	Сирак	Скитник	23	години	(1920—1943),	въ-
преки	идейните	си	противоречия,	обединяваше	и	привличаше	най-добрите	
писателски	сили,	включително	доста	голям	брой	от	социално-борческите.	
Задачата	на	„Пламък“	на	Гео	Милев	беше	да	се	състезава	и	да	обгори	(или	
изгори)	естетските	издания	на	епохата	си	—	сам	под	един	хубав	естети-
чески	 вид,	 какъвто	пролетарските	издания	не	притежаваха.	 „Пламък“	
обаче	нямаше	солиден	политически	ориентир	и	редактор.	Въпросът	се	
разви	и	реши	по	следния	начин.

По	 онова	 време	—	 1922—1924	 г.	 —	 аз	 следвах	философия	 в	Софийския	
университет,	в	сградата	зад	бившия	дворец	на	ул.	„Московска“.	Веднъж	
в	аудиторията	по	естетика,	преподавана	от	проф.	Спиро	Казанджиев,	
седнах	на	задните	чинове	до	един	все	още	млад,	меланхоличен,	малко	по-
прегърбен	човек,	със	среден	ръст	и	вглъбен	орлов	поглед,	облечен	в	хубав	
син	костюм.	На	въпроса	ми	„Свободно	ли	е	мястото,	мога	ли	да	седна“,	ми	
отговори	глухо:	„Да,	заповядайте,	ние	сме	съграждани,	аз	ви	познавам.“	И	
продължи	шепнешком,	без	да	ме	гледа:	„Аз	зная	за	вас,	за	вашата	честност	
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и	ще	бъда	откровен:	аз	съм	Георги	Шейтанов.	Идвам	да	слушам	лекциите	
по	естетика.“	Георги	Шейтанов	—	известният	водач	на	ямболското	анар-
хокомунистическо	движение,	който	беше	в	нелегалност!

После	открих,	че	този	„страшен	човек“	се	хранеше	във	весела	компа-
ния,	масата	на	„анархистите“,	съседна	до	нашата	—	през	малка	стенич-
ка	—	в	дъното	на	тогавашната	голяма	вегетарианска	гостилница	на	ул.	
„6	септември“	(сега	офицерски	стол).	Тя	беше	сбирило,	можем	да	кажем	
конгресен	салон	или	парламент	на	всички	идейници,	повечето	студенти,	
идваха	и	професори.

Не	мога	да	си	спомня	точно	кой	—	Гео	Милев	или	Шейтанов	—	имаше	
идея	за	една	среща	помежду	им	във	връзка	с	„Пламък“.	Трябва	да	е	бил	
Гео.	Свързочникът	трябваше	да	бъда	аз.	В	една	есенна	топла	вечер	на	
1923	година	се	отправихме	с	Шейтанов	от	Вегетарианската	гостилница	
по	левия	тротоар	на	бул.	„Цар	Освободител“	(„Руски“),	покрай	двореца	и	
тогавашната	улица	„Търговска“,	покрай	банята	и	Баня	баши	джамия	у	
Гео	Милев.	Шейтанов	носеше	меката	си	шапка,	смачкана	в	ръка,	като	
торбичка,	в	която	можех	да	надникна	и	той	ме	предупреди,	че	„за	всеки	
случай“	се	намира	една	бомба	и	пистолет.	И	досега	се	чудя	на	естествения	
си	кураж	за	тази	компания	и	нощна	разходка.	Не	изпитах	обаче	никакъв	
страх.	Гео	ни	прие	сърдечно	и	в	тясното	коридорче	кабинет	започна	
разговор	по	въпроса.	Беше	интересно	на	първо	място	да	се	слуша	как	
се	разминават	в	революционния	си	патос	двата	„огнени	духа“,	защото	
разговорът	не	беше	чисто	организационен	—	за	списанието,	—	а	полити-
чески	—	за	съвременното	положение.	Шейтанов,	който,	както	твърдеше,	
че	е	в	отлив	от	динамичната	практика,	говореше	бавно	и	кротко,	със	
затаен	в	гласа	заряд.	Той	заявяваше,	че	се	отказва	от	концепцията	за	
терористичните	методи	(повтори	ми	го	вън	на	изпращане)	и	прегръща	
идеята	 за	 любов	към	човека.	Спомена	 се	 думата	 „човечество“,	 която	
Милев	преди	много	обичаше	да	употребява.	Сега	Гео,	чиито	революционни	
чувства	бяха	в	настъпление	и	ескалация,	говореше	с	повишена	пламен-
ност.	„Извинявайте,	възкликна	той,	но	Цанков	не	е	човечество,	Русев	не	е	
човечество!“	Разбирайки	дълбоко	в	себе	си	добре	своя	събеседник,	Шейта-
нов	се	усмихваше.	Не	зная	каква	беше	програмираната	в	ония	критични	
години	борческа	тактика	на	левите	сили	и	писатели,	но	пламъкът	на	
Гео	за	издаване	на	борческо	литературно-художествено	списание	„Пла-
мък“	му	харесваше.	Тази	вечер	се	уговори	сътрудничеството	на	Георги	
Шейтанов	като	неофициален	съредактор	по	идейно-политическата	част	
под	бащиното	му	име	Георги	Василев.	Шейтанов	беше	известен	между	
познатите	си	с	литературните	си	способности.	Написал	е	първата	си	
статия	против	войната	във	в.	„Работническа	мисъл“	през	1914	г.	От	1914	
до	1917	г.	лежи	в	Пловдивския	и	Софийския	затвор,	където	организира	
бунт	и	избягва.	През	1918	г.	емигрира	в	Москва,	където	публикува	четири	
статии	във	„Всемирная	революция“.	През	1920	г.	издава	у	нас	в	Стара	
планина	нелегален	вестник	„Бунт“,	който	играе	роля	в	подклаждане	на	
Септемврийското	въстание.	Оставил	е	и	четири	стихотворения:	„Вя-
търът“,	„Морето“,	„На	баща	ми“,„Аз	чакам“:
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Вериги в нощта коваха нищи духом
със закана злобна срещу мен
и налетяха те яростно и вкупом,
но аз останах несломен.
Затуй аз вярвах в бъдеща зорница
и лижех раните с език,
а страдна участ в стоманена десница
развявах като пряпорец велик.
И днес аз страдам, гнетен от сиво време: —
замлъкна бойната тръба —
че съм метежен син на робско племе,
аз чакам бъдеща борба.

В	настоящата	книга	 „Спомени	 за	 културния	живот	между	двете	
световни	войни“	не	влиза	литературен,	художествен,	студиен	и	библи-
ографски	разбор	на	ничие	творчество	от	разглежданите	личности.	Това	
може	да	се	намери	другаде.	Статиите	на	Георги	Шейтанов	в	„Пламък“	и	
другаде	могат	да	се	прочетат	в	„Избрани	статии“	(1944),	а	стихотворе-
нията	му	в	сборника	„Писатели,	загинали	в	борбата	против	фашизма“,	
изд.	„Български	писател“,	1967.

След	описаната	среща	Гео	Милев	—	Георги	Шейтанов	изпратих	малко	
последния	към	църквата	„Св.	Крал“	(„Св.	Неделя“)	и	се	разделихме,	за	да	
не	го	видя	повече.	В	1925	г.	той	става	активен	борец	за	Единния	фронт	и	
повежда	една	от	първите	чети	на	съпротивата	в	Балкана,	но	е	заловен	
в	Новозагорско	и	 убит	през	историческата	мартирологична	 година	 за	
прогресивните	интелигенти	на	връх	Ботевия	ден	—	2	юни	1925	—	на	гара	
Белово.	През	1948	г.	костите	му	бяха	пренесени	в	родния	му	Ямбол	и	с	об-
ществена	подписка	му	се	издигна	паметен	бюст.

Идейно-политическата	или	по-скоро	идеологично-борческата	еволю-
ция	на	Гео	Милев	от	„Експресионистично	календарче“	(1921)	до	„Пламък“	
и	„Септември“	(1924)	не	е	проучена.	Впрочем	не	са	проучени	тематично	
многостранните	му	дейности	на	поет,	прозаик,	критик,	публицист,	ре-
дактор,	преводач,	театрал;	както	и	поотделно	експресионистичната	му	
и	борческата	му	поезия,	художествената,	литературната,	театралната	
и	социалната	му	критика.	Не	са	проучени	съдържанието,	тенденциите,	
структурата	на	„Везни“	и	„Пламък“,	чисто	художествените	и	револю-
ционните	материали	в	„Пламък“.	Не	са	изучени	точните	германски	извори	
и	доктринерски	моменти	на	неговия	експресионизъм.	С	това	сега	по	моя	
идея	и	позапазената	му	библиотека	се	заеха	двама	млади	германисти	от	
Великотърновския	университет	—	преподавателят	д-р	Екхард	Гутсел	и	
възпитаникът	му	Николай	Кателиев	(които	отпечатаха	една	публикация	
в	немското	сп.	„Маргиналиен“,	бр.	4,	1981).	Дано	успеят.	Но	не	са	изследва-
ни	и	руските	влияния	върху	поезията	му,	специално	на	символиста	Алек-
сандър	Блок	(от	който	Милев	превежда	„Дванадесетте“	(апостола)	и	на	
футуриста	Владимир	Маяковски	(„150	милиона“,	„Наш	марш“),	който	дава	
значително	динамичната	структура	и	„освободеното	слово“	със	стихийна-
та	поточност,	дисклокации,	градации	и	ударни	акценти	на	„Септември“.
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„Пламък“	отговори	на	един	обществено-политически	момент	и	има	
голям	успех	и	търсене.	Първата	му	книга	излезе	на	15	януари	1924	г.	и	при-
ключи	с	двойната	книга	7—8	през	септември-октомври,	същата,	в	която	
излезе	„Септември“	и	предизвика	спирането	му	и	процеса	срещу	Гео	Милев.	
Като	прост	показател	за	интензивната	роля	и	интерес	към	„Пламък“	ще	
приведа	обстоятелството,	че	например	в	родния	ми	град	Ямбол	„Везни“	
имаше	само	един	абонат;	Гео	изпращаше	по	100—120	екземпляра	от	„Пла-
мък“,	който	баща	ми	Васил	Кръстев,	радикал	и	републиканец	по	убеждение,	
държеше	в	избата	ни	и	скришно	разпродаваше	на	жадните	му	читатели.

Въпреки	че	в	съда	Гео	Милев	формално	бе	оправдан	за	„Септември“	
—	като	поетично-емоционална	и	метафорична	творба,	тя	го	доведе	до	
кръстна	съдба	и	безсмъртие.	Имах	впечатление,	че	можеше	да	бъде	спасен,	
но	бе	„повикан	за	справка“	по	вторични	причини.

По	време	на	 „Пламък“	и	съдебното	дело	срещу	Гео	Милев	аз	почти	
нямах	вече	контакти	с	него,	защото	„пламъчната	жар“	го	откъсна	от	
връзките	му	и	аз	тъкмо	по	това	време	заболях	от	стомашна	язва,	която	
тогава	беше	рядка,	но	трагична	болест,	и	прекъснах	за	една	година	след-
ването	си,	като	се	прибрах	на	диетичен	живот	в	Ямбол.

Геî Мèëеâ • 
Пîрòреòíè 
сêèöè íà пîеòè 
îò сáîрíèê 
„Иçêóсòâî“, 1914
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ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ „ПЛАМЪК“

Димитър Стефанов

НОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ВРЕМЕТО ДНЕС

Мрà÷íà óòрèí.
Сèòеí äъжä âàëè.
Деíяò се îäъжäè пî àíãëèéсêè...

Не сòèãà, ÷е íà àíãëèéсêè
сà íàäпèсèòе îò áèçíесà
пî фèрìè è ìàãàçèíè
èç öяëàòà íàшà óëèöà,
àìè сеãà
è òîçè àíãëèéсêè äъжä...

Аìà çàä сèâèòе îáëàöè
сëъíöеòî се пîêàçà.
Иçâè се ясíà íеáесíà äъãà.
Нàé-пîсëе áъëãàрсêî âреìе!

ПЪРВОМАЙСКИ РЕДОВЕ

Нàé-íàпреä òîé сè áе óâеí÷àí
Прàçíèê íà öâеòяòà.
Пîсëе ãî îãëàсèõà фàíфàрè
çà Прàçíèê íà òрóäà.
Нî íещàòà íàëè
се пîëóпрîìеíèõà,
òîé сòàíà прèòèõíàë прàçíèê
íà òрóäà è öâеòяòà.
А íàé-äîáре íе е ëè
äà сè èìàìе âе÷е
Прàçíèê íà òрóäà çà öâеòяòà?...

Писано днес, 1 май, 2017 г. 
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БРАТСКИ

З î р à.
Със същèòе áóêâè
îò рîäíàòà êèрèëèöà
èçпèсâàì äрóãîòî èìе:
Р î ç à.
Дâе сесòрè, ëèêà-прèëèêà.
Сàìî êàê ãè îáè÷àì è äâеòе!
Сàìî êàê è íà äâеòе се рàäâàì!

ДОМАШНА ПЕПЕЛ

Тàçè пепеë я âçеõ îò îãíèщеòî
íà сòàрàòà êъщà
â рîäíîòî сеëî Деí÷еâöè.
Нàпъëíèõ êîфàòà,
сëîжèõ сè я â êîëàòà
è сëеä ÷еòèрè ÷àсà
âе÷е сè áяõìе
â сîфèéсêàòà ìè ìàíсàрäà,
íà пîсëеäíèя сеäìè еòàж
(ìîеòî сеäìî íеáе).

И òóê пепеëòà
се îêàçà íà сâîеòî ìясòî.

Сóòрèíòà íîâèíèòе áяõà
çà îòâîреíè ãрàíèöè
è çàòâîреíè áîëíèöè.
О÷àêâàõ íещî пî-äрóãî,
íî рàíî-рàíî се прèìèрèõ:
Тóрè ìó пепеë!
И ìó я òóрèõ.

Пî îáяä â êàфеíеòî äî÷óõ,
÷е ãîспîäàрè еäíè è същè,
íеèçâесòíè è íеäîсеãàеìè,
пëàщàëè еäíîâреìеííî
íà сâеòîâíèòе òерîрèсòè
è íà сëóжáèòе
çà áîрáà с òерîрèçìà.
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Вçеõ íàóì äà сè пîâòàряì
òеçè îпàсíè äóìè,
íî è îòâъí íà пëîщàäà
ìъë÷àõ преäâèäëèâî,
íà óëèöàòà се îãëеäàõ
íяêîé íе ìе ëè сëеäè,
à âêъщè сàìî сè êàçàõ:
Пепеë òè íà еçèêà!
И пîсеãíàõ êъì êîфàòà пàê.

Ве÷ерòà се íàòрóпàõà
äíешíèòе íепрèяòíîсòè:
íеíóжеí сáëъсъê,
íерешеíè прîáëеìè,
òъжíè еâрîсрàâíеíèя...
С êàêâî пîìîãíàõ äíес 
íещè÷êî äà се îпрàâè?
И сè пîсèпàõ ãëàâàòà с пепеë
îò сòàрàòà âъçрîжäеíсêà êъщà.

Е, çíàя, ÷е âèе íе ìîжеòе,
íяìà êàê
îò пàрíîòî äà сè âçеìеòе пепеë!

ДРУГОТО ИЗМЕРЕНИЕ

  На Велислава, Дими и Коста

Æèâееòе (íеêà âè èçíеíàäàì)
êàòî шâеäè, êîèòî íà сеëî
áяãàò îò шóìíèя ãрàä.

Не сòе íà õëàäеí îсòрîâ èëè фèîрä,
à â íàше áàëêàíсêî сеëöе.

А прè÷èíàòà áеше ÷èсòî áъëãàрсêà:
Всяêî çëî çà äîáрî...

И ìîяò пîãëеä òóêà се прîясíè.

Сàìî êàê îò áëèçêèя сòръìеí сêëîí
íàäíè÷à áîрîâàòà ãîрà
преç þжíèя âè прîçîреö (äî êàфеâàрêàòà)!
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Сàìî êàê âè îòêреõâàò áеçêрàя 
пëàíèíсêèòе âърõîâе
преç çàпàäíèя прîçîреö (íàä êîìпþòърà)!

Сàìî êîëêî пî-сâежè îò âъçäóõà
сà âàшèòе íîâè ìèсëè!

Сàìî äеòî íеíóжíà е òóêà
ãрàäсêàòà сóеòà
îò ìîèòе жъëòè âесòíèöè,
êîèòî çàõâърëèõ íеáрежíî
çàä âàшèòе жъëòè ëàëеòà...

ИРОНИЯТА

В òîçè ìè сеëсêè äâîр
çрее àрîíèя,
âе÷е ÷ерíеяò çеëеíèòе êè÷óрè.
В òîçè ìè ãрàäсêè ÷îâеê
(ясíî е, ÷е съì àç)
съçряâà èрîíèя:
Мîé ÷îâеê, íàé-äàëе÷ îò äàëе÷èíèòе
íе сè ëè â рîäíîòî ìясòî?...

А òóê се óсìèõâàì íà сеáе сè:
Аìà с èрîíèяòà âíèìàâàé,
è íеéíèòе пëîäîâе сà çреëè,
íî íяìà äà áъäàò сëàäêè.

НОВОСТИШИЯ

Т е ò р à ë î ã è я

   ЕДНОСТИШИЕ
Беëè сíежèíêè, çàщî сèâее íеáеòî âè?

   ДВУСТИШИЕ
Кà÷èõ се íà пîêрèâà, à îòòàì
íà îáëàêà íе ìîжàõ.
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   ТРИСТИШИЕ (ХАЙКУ)
Зäрàâèсàõ се âе÷е
с òреòèя прàâíóê — 
íîâèя ìè áàсòóí.

   ЧЕТИРИСТИШИЕ
Нà ìàãèсòрàëàòà âе÷е íе съì, íî
òóê е — 
ìàêàр è сòръìíî —
пъòеêà áеç çëîпîëóêè.

Дâàìà íàшè 
пèсàòеëè, 
рàáîòèëè â 
прîäъëжеíèе íà 
ìíîãî ãîäèíè â 
реäàêöèîííèя 
еêèп íà 
спèсàíèе 
„Пëàìъê“ — 
ëèòерàòóрíèяò 
êрèòèê 
Дèìèòър 
Тàíеâ (âëяâî) 
è пîеòъò 
Дèìèòър 
Сòефàíîâ
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Паруш Парушев

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВРЕМЕТО

Нèе ãóáèì сеáе сè äеí пîäèр äеí
â еäíî пîсòîяííî срàжеíèе
è сêîрî, ìíîãî сêîрî
êîсòèòе íè ще áеëеяò пîêрàé íяêîé õрàсò
êàòî пъòеí çíàê íà âреìеòî
çà òеçè, êîèòî èäâàò сëеä íàс...
Дî òóêà сòèãíàõìе íèе.
Пî-íàòàòъê äрóãè ще прîäъëжàò
с íàшèòе àìáèöèè, сòрàсòè è ãрешêè —
áеç íèòî еäíà пе÷àëáà,
êîяòî ìîже äà íàсèòè íàшèя ãëàä.
Тàçè áèòêà е çà сàìèòе íàс,
çàщîòî âреìеòî íèêîãà íе е çàпî÷âàëî
è íèêîãà íяìà äà сâършè.
Нèе прîсòî се íîсèì â òîçè êръãîâрàò
îò öъфíàëè êëîíè, îò ëеòíè пîëя,
îò ëèсòîпàäè è çèìíè âèõрóшêè
è èìàìе сàìî еäíà íàäежäà,
 сàìî еäíà ëþáîâ,
 сàìî еäíà сìърò
 è еäíî íîâî çà÷àòèе...
Нèе — íеóìîрíèòе õàìàëè íà âреìеòî
êрàé пëîщàäèòе íà òàçè еäèíсòâеíà ãàрà — Зеìяòà.

1984
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ОТКРИТО МОРЕ

Хèëяäè îòâîреíè âрàòè —
âîäà, äîäеòî пîãëеäъò òè сòèãà
è îще пî-íàòàòъê... И íàâсяêъäе.

Тàì íяêъäе сà ìîéòе êîрàáè îò äеòсòâîòî.
Кîãàòî ãè èçпрàщàõà, прàщяõà òрþìîâеòе èì 
   преòъпêàíè,
íî è äî äíес îò íèêîе прèсòàíèще
íе èäâà âесò çà òяõíîòî прèсòèãàíе.
Дàëè ìîряöèòе èì се çàпèõà â êръ÷ìèòе,
çàáрàâèõà ëè âàжíàòà сè ìèсèя
èëè îòäàâíà âе÷е сà íà äъíîòî?
А òряáâàше äà се çàâърíàò, çà äà ìè рàçêàжàò
èìà ëè çàä õîрèçîíòà îáеòîâàíà çеìя,
äàëе÷е ëè е, êàê äî òàì се сòèãà,
êъäе çèìóâàò äеòсêèòе ìè съíèщà?

Сèãóрíî е êъсíî è íе òряáâà
äà ãè ÷àêàì îще, äà се пèòàì:
êъäе се сêèòàò è çàщî íе срещàò áряã?
Иìà ëè â пëàòíàòà èì пîпъòеí âяòър?

Вîäà, âîäà — èçòеêëî îò реêèòе âреìе...

1977

СЪДБАТА

Неâеäîì ãëàс âещàе áъäещèòе òàéíè.
Дîêàòî прàâèш пëàíîâе çà óòре,
съäáàòà âе÷е äрóãî е решèëà.
Тàêà óâëе÷еí, ще се óпреêâàш íяêîãà
÷е íе сè óсеòèë áърçèòе £ сòъпêè, пîëъõà íеâèäèì
íà шëеéфà £, êîãàòî пîêрàé òеá е преëеòяëà,
шепîòà çàäъõàí, сòрàсòеí.
О, съäáà!
Сеãà сòîèш с èçòръпíàëà äóшà â среäàòà íà íîщòà
с èçòрèòà пàìеò, âíеçàпеí сòîí пîòèсíàë
è âãëеäàí âъâ äàëе÷íèòе çâеçäè —
сèяéíè, òрепêàщè...

Август, 2012, София
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ЗА МАМА

Бяëî îáëà÷е íàä ãрàäèíêàòà ìàìèíà
сâîяòà ëеéêà íàâежäà.
Бîже, êîëêî е õóáàâî!
Ве÷е îòäàâíà ìàìà я íяìà,
íî èìà êîé öâеòяòà £ äà пîëèâà.

Септември, 2012

СЕЛЦЕ

Кàêâà äъëáîêà íîщ. Сеëöеòî се óäàâè
íà жàáешêèя õîр â òреâîжíèòе îêòàâè.

Реêè÷êàòà, äîëъò, шîсеòî, ìàíàсòèрà —
сеãà сà сàìî прàõ â áеçêрàя íà Всеìèрà.

Среä ìрàê è пóсòîòà, áеç ãëàс, áеç пòè÷à песеí
÷îâеê е âсе òàêà íàä Сìèсъëà íàäâесеí.

Зàщî сà ìó пàрè, âëàсò, пî÷есòè, îìрàçè,
щîì òъé сèрîòíà е äóшàòà â íîщè êàòî òàçè?

Исêрèöà â пóсòîшòà — êъäе â íîщòà îòèâà?
Нèìà сëеä сêръá, ëþáîâ със Нèщîòî се сëèâà?

А шепîò íà çâеçäè прîсòîръò сàìî íîсè —
îòãîâîр еäèí íà âсè÷êèòе âъпрîсè.

Август — Септември 2007
Игнатица
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Румен Леонидов

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПСАЛМ

Няêîé íè îòó÷è äà ëеòèì.
И пîсеëè íè íà ÷óжäî ìясòî.
И â ãърëàòà íè íàсèпâà пясъê.
И â прàõòà íè êàрà äà пъëçèì.

Няêîé íè е сòèсíàë êàòî â äëàí.
И â яéöеòî íà съíя íè съсêà.
И êрèëàòà íè â çàрîäèш êъсà.
Сìó÷е îò жъëòъêà íè áеç сâяí.

Няêîé íè âêîпàâà преç íîщòà.
И ìъë÷èì çàрîâеíè äî шèя.
Реже îò äóшèòе íè с áè÷êèя.
Гîëè íè рàçрàâя сóòрèíòà.

Няêîé прèçеìè íè äî еäèí.
Бèе с ÷óê äърâîòî íà жèâîòà.
И съáàря пòè÷еòî с ãíеçäîòî.
И íîçеòе ìó çàâèíòâà с âèíò.

Кîé се рàçпîрежäà â Тâîя äîì?
Кîé âърëóâà â Тâîяòà ãрàäèíà?
Гîспîäè, îсòàíà áеç Рîäèíà!
И рàçêръсòеí сòеíе Тâîя сîíì.

Тîëêîâà äóшè, à íяìà äóõ.
Няìà èçõîä, íяìà î÷èщеíèе.
Ве÷íîòî ëеòеíе е спàсеíèе —
Беше ãрешêà êàöàíеòî òóê.

Оíçè, êîéòî пърâè òе преçря,
íèщèяò, с êîãîòî сè ãëàãîëèш,
íеãî óòре çà ëþáîâ ще ìîëèш,
щîì äî íàс, Спàсèòеëþ, îпря.
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ПОСЛЕДНИЯТ ЧОВЕК

Пîсëеäíèяò ÷îâеê âърâè êъì íàс.
Беç пîë. Беç Бèáëèя. Беç çíàìе.
Тîé íяìà èìе. Няìà ãëàс. И пàìеò.
Пîсëеäíèяò ÷îâеê íе èсêà âëàсò.

Пîсëеäíèяò ÷îâеê íе èсêà âëàсò.
Не се óсìèõâà. Нèòî íè се сърäè.
Не ÷óâсòâà сòрàõ. И сòóä. И íяìà ãъäеë.
Пîсëеäíèяò ÷îâеê âърâè êъì íàс.

Пîсëеäíèяò ÷îâеê âърâè êъì íàс.
Върâè ÷îâеê, à âèжäàш — ãîëà êóêëà.
Върâè áеç срàì. Върâè — è сè пèóêà.
Пîсëеäíèяò ÷îâеê íе èсêà âëàсò.

Пîсëеäíèяò ÷îâеê íе èсêà âëàсò.
Пîсëеäíèяò ÷îâеê е пърâè ìежäó рàâíè.
Пîсëеäíèяò ÷îâеê е òóê îòäàâíà.
Пîсëеäíèяò е пърâè ìежäó íàс.

Пîсëеäíèяò е пърâè ìежäó íàс.
Чîâеê áеç рîä. Беç äеòсòâî. И áеç ìàéêà.
Върâè среä íàс. Беç÷óâсòâеí êàòî òàéíà.
Пîсëеäíèяò ÷îâеê íе èсêà âëàсò.

Пîсëеäíèяò ÷îâеê íе èсêà âëàсò.
Яäе òîé îреõè è ìеä è äъâ÷è ëàпàä.
А рîжáàòà, êîяòî е íàëàпàë,
е âреìеòî, êîеòî áеше â íàс.

ИСКАМ ПОВЕЧЕ

Исêàì пîâе÷е îò пîçâîëеíîòî
èсêàì пîâе÷е
çàщîòî пîçâîëеíîòî е çà âсè÷êè
è ìíîãî ìàëêî е îсòàíàëî
îò пîçâîëеíîòî

Исêàì íàé-ãîëяìîòî îò ìàëêîòî
èсêàì ìàëêî пîâе÷е îò âàшеòî
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âèе õè÷ íе се îпèòâàéòе äà âèеòе
âèе áърêàòе â íепîçâîëеíîòî
âèе áърêàòе

íî âъçìеçäèеòî е çà âè÷êè
âèе пëþсêàòе à пëàщàò âсè÷êè
âèе пèеòе à пëàщàò âсè÷êè
âèе áèеòе à съäяò âсè÷êè
âèе! âèе! âèе!

èсêàì пîâе÷е îò пîçâîëеíîòî
èсêàì пîâе÷е
èсêàì è сè пîçâîëяâàì âсè÷êî.

ИМАЛ ЗАПОВЕД

Щîì èìà çàпîâеä — äà çàпîâяäà
äà çàпîâяäà — íеêà çàпîâяäà
àç èìàì íàâèêà äà èçпîâяäâàì
àç èìàì íàâèêà — äà çàпîâяäà
è âëèçàéêè âъâ сеáе сè äà се íàâèâàì
èçëèçàéêè îò сеáе сè äà се îòâèâàì
òîé èìàë íàâèêà äà èçпъëíяâà
òîé èìàë íàâèêà äà èçпъëíяâà
òîé èìàë
рîëяòà íà áъäещîòî íèщî.
Щîì èìà çàпîâеä äà èçпъëíяâà
äà èçпъëíяâà — íеêà çàпîâяäà.
Аç èìàì çàпîâеä äà èçпîâяäâàì.
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Георги Ангелов

СТИХОТВОРЕНИЯ

АВТОПОРТРЕТ

Нàä òрîсêîòà äà áëъсêàì äî жèâîò.
Дà õâърëяì áèсерèòе преä сâèíеòе.
Дà ÷àêàì çíàê îò сêрèòèя íè êîä,
çàòрóпàí пîä пръсòà íà âеêîâеòе.
Дà âярâàì, ÷е Бъëãàрèя âсе пàê
ще íàäжèâее è рàè, è þäè,
ìàêàр ÷е пîä жеëеçеí пîõëóпàê
äържè íè шепà îâëàсòеíî-ëóäè.
 
Дà âèêàì: — Брàòя, íяìà äяë сìърòòà
íàä Оòе÷есòâîòî âеëè÷àâî.
Нà êâàêàщèя фîí íà âе÷ерòà
âъâ еõîòî сè äà се прèпîçíàâàì.
 
И íàé-íàêрàя, íяêъäе íà пъò,
среä õîрàòà îáëъсêàíè è ãрóáè,
äà рóõíà, áеç äà ÷óя êàê шепòяò:
  — Дîáре ãî âèжòе! Бè се è çàãóáè!
 

•
Не ìе òърсеòе. Ве÷е съì îòâъä.
Аêî ìе èìà, същесòâóâàì сàìî
â преäсòàâàòà çà прîäъëжàâàщ пъò
преç ÷èсòèòе ãîрè íà пàìеòòà ìè. 
 
  Въâ òяõ — êàêâà рîìàíòèêà! — ãъìжè 
  îò âîеâîäè è îò áàéрàêòàрè.
И пàê îреëъò áъëãàрсêè êръжè 
íàä пàäíàëèя ìëàä Сòîяí, óäàреí
 
îò çàáëóäеí êóршóì, êóршóì íà сâîé...
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И пàê äîсòîéíèòе се âъпëъщàâàò
â äеöàòà íè — çà сëеäâàщèя áîé
с îòрîäíèöè, рîäеíè çà çàáрàâà...
 

•
  Няêîãà,
äîêàòî ìе èçпрàщàõà 
êъì Зеìяòà,
 
сâàрèõ äà сè íàпрàâя
пъòеêà îò êàìъ÷еòà,
 
çà äà íе се èçãóáя íà âръщàíе.
 
Сëеä òîëêîâà ãîäèíè
ãëеäàì íеáеòî — 
 
íèêîé пъòеêàòà ìè íе âèжäà, 
 
íî áóреíясàëà,
çàòреâеíà,
 
òя ìе íàпîìíя, âъпреêè âсè÷êî,
 
è сè ìе ÷àêà
ìежäó çâеçäèòе.

 

•
Не âярâàì â áеçíàäежäíèя Тè съä.
Щîì âсè÷êî сè прèòеãëèë, èìàì прàâî
äà Те пîìîëя — òръãíà ëè îòâъä,
äà áъäà ãëóõ
çà сìеòêè
è ãъë÷àâà.
Ще се çàсеëя â Лèì, ãрàäà íеçрèì,
â ãрàäèíèòе, среä çäрà÷à прèòàеíè — 
пîсìърòíàòà съäáà íà пèëèãрèì,
âèäяë рîäèíàòà сè
рàçрóшеíà.
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•
Аç сеãà âè рàçãëежäàì преç òесíèя прîöеп îòâъä.
Ряäêî èäâàì прè âàс, à è âèе сòе ìíîãî çàеòè,
áèя пеш äî сърöàòà âè — êîëêî ìъ÷èòеëеí пъò — 
è се рàäâàì äî съëçè, êîãàòî îòêрèя, ÷е сâеòè
îíя ìъíè÷ъê, ìàëêèяò òàéíсòâеí сâеòëèê, 
íàрè÷àí рàçëè÷íî â äíè íà òъãà: съпрîòèâà,
çàä êîяòî çàсòàâà äîрè è еäèíсòâеí âîéíèê;
íîщ преä èêîíà сòàрèííà èëè преä сòàòèâà;
òàíöóâàщà, äръçêà пîõîäêà среä ìрà÷íèя сâяò;
рèöàрсêè жесò êъì ÷îâеêà, îò сèëíèòе сìàçàí;
пîëеò âèсîê íàä прèâè÷íî çàспàëèя ãрàä...
И íà áëèжíèя шепíà: Дîрè äà óìреш íепîçíàò,
с òîçè ãëàä çà íеáе òè сè, áрàòêî Иêàре, áеëяçàí.

Геî Мèëеâ • Рèсóíêà
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НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Божидар Томов

Из „Записки на соцреалиста“

СЛЕД ИЗНЕВЯРАТА
			
Тя	пише	много	хубави	стихове.	Тя	пише	страхотни	стихове.	Най-

често	за	любовта.	Дори	само	за	любовта.	Вдъхновението	£	трябва	да	се	
захранва	непрекъснато.	Заради	това	изневерява	на	мъжа	си.	Съгласете	се,	
че	никоя	жена	не	може	да	издържи	и	толкова	години	да	възпява	любовта	
си	към	един-единствен	човек,	нали?	Не	че	не	го	обича	този	свой	мъж,	но	го	
обича	някак	си	вече	не	стихотворно,	а	по-скоро	домакински	—	да	му	изпере	
чорапите	там,	да	му	отвори	една	биричка	сутрин,	ако	го	е	налегнал	мах-
мурлука...	Но	как	после	да	седнеш	и	да	положиш	на	листа	това:

   „Изпрах чорапите ти мили от сърце
   и бира ти отворих, а пък ти —
   захапа гърлото, не мойто,
   на шишето...
   И жаждата ти щом се утоли,
   ми каза, че щастлив си вече, ето...“ 
Да	 се	 изневерява	 в	 днешно	 време	не	 е	 чак	толкова	 лесно.	Мъжете	

са	капризни	и	мухльовци.	Гледаш	го	някакъв,	отвратителен	такъв	и	си	
мислиш	—	ей	сега	с	този	ще	трябва	да	изневеря.	Искам-не	искам.	От	три	
дни	кьораво	стихотворение	не	съм	написала.	Ще	се	влюбя	и	толкова,	като	
едно	нищо	ще	се	влюбя.	И	почва	да	се	влюбва.	Мъжът	отначало	не	е	много	
склонен	да	отвърне	на	страстния	неин	поглед.	Някак	си	не	може	да	го	
улови	изцяло.	Защото	поетесата	е	кривогледа	и	не	можеш	да	разбереш	
тебе	ли	гледа	или	някого	на	отсрещния	тротоар.	Тя	има	брадавица	на	
носа	и	мустачките	£	не	са	епилирани	кой	знае	от	кога,	просто	време	не	£	
остава.	Но	мустачките,	тъкмо	те,	особено	събуждат	вълнение	у	случай-
но	срещнатия	човек,	защото	не	щеш	ли,	той	е	чувал	от	свой	приятел,	че	
тъкмо	такива	жени	са	особено	страстни	в	леглото.	Приятелят	на	човека	
миналото	лято	брал	мандарини	в	Гърция	и	в	селото,	където	бил,	повечето	
жени	били	с	мустачки.	Та	там,	от	един	грък	научил,	че	тези	жени	били	
страстни	в	леглото.	И	извън	него.	Сутиенът	на	поетесата	бил	първи	
номер,	това	веднага	си	личало	под	горното	облекло,	но	пък	също	така	от	
пръв	поглед	си	личало,	че	обувките	£	са	номер	44,	в	което	за	всеки	мъж	има	
нещо	перверзно-привлекателно:	когато	обувките	ви	седят	чифт	до	чифт	
край	леглото	и	твоите	са	по-малки	с	два	номера	от	нейните.	Изглеждат	
като	сирачета...
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Поетесата	чете	разни	вестници,	списания	и	сайтове,	където	авто-
рите	се	изразяват	малко	странно	и	неясно	—	пишат	за	случването	на	
другостта	в	маргиналиите	и	по	тази	причина	веднага	 си	помисля	как	
ето	сега	ще	се	случи	другостта	не	като	вкъщи,	а	в	някаква	маргинална	
таванска	квартира.

Добре	де,	случва	се.	Мъжът	е	малко	изненадан.	Новата	му	позната,	
въпреки	мустачките,	не	изразява	страстта	си	в	леглото,	а	рецитирайки	
стихове.	Той	от	стихове	не	разбира	и	само	мучи.	Тя	излита	от	другостта	
и	се	прибира	вкъщи,	мъжът	£	пита	какво	ще	вечерят,	тя	изръмжава	да	
я	остави	на	мира.	Той	си	налива	ракия,	реже	салата	и	също	си	срязва	и	
пръста,	насмалко	да	остави	парче	от	него	в	салатата.

После	тя	му	чете	новото	си	стихотворение.	За	любов.	Лъже	го,	че	е	
посветено	на	него.	Той	не	вярва.	Помисля	си,	че	му	е	изневерила	пак.	И	се	
опитва	да	я	бие.	Но	тя,	нали	е	с	мустачки	и	страстна,	също	почва	да	го	
бие.	За	да	отмъсти,	поетесата	нарочно	загаря	яхнията,	която	и	без	това	
е	от	миналата	седмица	останала,	но	съпругът	трябва	да	я	яде,	защото	
нова	скоро	няма	да	има.

После	поетесата	бели	глава	чесън	и	я	изхрупва	с	цел	да	постави	мъжа	
си	на	мястото,	т.е.	далече	от	нея.

Тогава	сяда	пред	компютъра	и	пуска	новото	си	стихотворение	във	
фейсбук.	Приятелите,	които	никога	не	е	виждала	и	които	също	не	са	я	
виждали,	ахват	от	възторг,	лайкват	и	вместо	коментари	цитират	от-
късчета	от	творбата.	Тя	им	съобщава,	че	е	докосната	от	Бога.	И	дума	
не	споменава,	че	и	тази	вечер	Бог	се	е	явил	в	образа	на	съпруга	£	и	от	
докосването	я	боли	долната	устна.

БИЗНЕС

Понякога	на	срещи	с	читатели,	понякога	в	интервюта	за	някой	почти	
нелегален	вестник,	понякога	в	някоя	кръчма,	току	ме	попитат	как	съм	
стигнал	дотук.

—	Докъде?	—	интересувам	се	аз.
—	Ами...	до	положението,	което	заемаш...
Не	знам	как	го	виждат	те	това	мое	положение,	но	щом	питат,	значи	

трябва	да	има	нещо.	Положително...
—	Да	си	толкова	известен	—	уточняват	читателите	или	журнали-

стите	от	нелегалния	вестник,	или	онези,	които	пият	с	мен	в	кръчмата.	
Не	знам	много-много	как	да	им	обясня,	но	се	опитвам.
Най-обичам	да	обяснявам	това	на	някой	млад	писател,	който	е	тръг-

нал	сега	към	високите	върхове	на	литературата	и	те	му	се	струват	въз-
можни	за	превземане	само	като	гледа	моя	пример.	И	си	мисли	той	така:	
„След	като	тоя	мухлясал	тип	го	е	направил,	защо	да	не	мога	и	аз?	Сигурно	
има	някаква	хватка,	но	каква	е	тя?...“

И	аз	обяснявам.
От	1969	до	2004	съм	издал	двайсет	книги	на	български	и	четири	книги	

на	чужди	езици.	
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Резултатът	е	такъв	—	срещат	се	в	Центъра	на	София	двама	чита-
тели	и	единият	пита:

—	Ти	познаваш	ли	Божидар	Томов?
А	другият:
—	Кой?	Божидар	Томов?!	Че	кой	не	го	познава!	Един,	дето	се	разхожда	

тука	с	три	кучета.
И	си	викам	сега:	Не	е	лошо	да	има	нещо,	което	да	те	прави	известен.
Работата	около	книгите	прилича	на	една	такава	история	с	по-

коен	вече	мой	приятел.	Беше	известен	артист	навремето.	И	някакъв	
фактор	по	партийна	 линия.	Като	избухна	 свободата	 зае	 и	 едното,	
и	другото	и	взе	да	прави	бизнес.	Откъде	му	идваха	парите	за	този	
бизнес	можем	само	да	се	досещаме.	Офисът	му	бе	под	нас	и	там	се	
пиеше	денем	и	нощем.	По	стълбите	често	срещах	влиятелни	в	близ-
кото	минало	личности.	

Приятелят	ми	беше	много	добро	момче.	По	едно	време,	докато	бях	
в	чужбина,	ми	разбиха	апартамента,	но	нищо	нямаше	вътре	за	крадене.	
Приятелят	обаче	 веднага	предложи	неговите	 гардове	 да	 охраняват	и	
моето	жилище.	Съвсем	безплатно.	

А	пък	веднъж	и	аз	си	бях	пийнал	и	се	реших	да	го	попитам	как	така	
върти	толкова	успешен	бизнес,	след	като	няма	никакъв	опит,	никога	не	
е	правил	това,	артист-човек	и	т.н.	

Той	ми	каза,	че	работата	е	много	проста.	
—	Отиваш	някъде	—	обясни	ми,	—	купуваш	един	параход	захар	и	го	до-

карваш	тук....	
—	И	го	продаваш	—	вмъкнах	аз.	
—	А!	—	тъй	възкликна	бившият	актьор.	—	Точно	така.	Продаваш	го.	

Виждаш	ли,	че	никак	не	е	сложно...	
Та,	нека	не	ви	впечатлява	броят	на	моите	книги.	
Принципът	е	същият.	
Сядаш.	
Написваш	няколко	книги.	
Носиш	ги	в	издателствата.	Те	ти	ги	издават.	
А	ти	си	пиеш	денем	и	нощем,	докато	там	ги	чете	редакторът,	докато	

ги	набират	в	печатницата	и	докато	се	продава	тиражът.
После	пак.	
Никак	не	е	сложно.

КОШМАРЪТ НА ГЕНИЯ

Животът	е	такъв,	че	непрекъснато	плаче	да	бъде	описван.	Все	нещо	
става	около	вас	и	не	може	да	го	отминете,	не	може	да	не	го	плеснете	
върху	хартията	или	в	паметта	на	компютъра	си.	И	все	едно	дали	ще	
бъде	публикувано	някога	или	не.	Знаете	си	—	то,	станалото,	независимо	
дали	е	значително	или	незначително,	но	преминало	през	сетивата	ви,	се	
превръща	в	художествен	факт,	който	до	последната	ваша	дума	трябва	
да	има	значение	за	бъдещите	поколения.
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Защото	независимо	от	компютърните	игри,	един	ден	бъдещите	по-
коления	отново	ще	почнат	да	четат.

И	като	прочетат	редовете	ви,	те	ще	ахнат.	Първо	—	ах	—	как	гениално	
го	е	разказал	авторът!	Второ	—	ах	—	друг	никой	не	би	забелязал	това	нещо	
(този	образ,	това	петънце,	тази	цялостна	картина)!	Трето	—	ах	—	как	
от	дребните	неща	се	е	получила	панорамата	на	онази	епоха,	обитавана	
от	автора.

Авторът	съм	аз.
И	тук	настъпва	кошмарът.	Да,	гениално	съм	го	разказал.	Да,	друг	

никой	не	би	забелязал.	Да,	панорамата	се	е	получила.	
Защото	след	като	съм	свършил	тази	работа,	аз	си	лягам	с	предчувст-

вието,	че	членовете	на	Шведската	академия	вече	се	вълнуват	за	утреш-
ната	си	сбирка,	където	ще	присъждат	известната	награда.	Звънят	си	
по	телефона	един	на	друг.

—	Боже	мой!	Прочете	ли?...
—	Тъкмо	щях	да	ти	се	обадя...	Изумително!
—	Епохално!
—	Не	вярвах,	че	ще	доживея	да	видя	с	очите	си...
Събуждам	се	сутринта.	Заедно	с	членовете	на	Шведската	академия.	

Те	си	взимат	душ,	сядат	да	закусват	и	казват	на	жените	си:
—	Ингрид!	Отивам	да	гласувам	за	един	фантастичен	българин.
Или:
—	Марта,	като	се	върна	от	заседанието,	ще	ти	дам	да	прочетеш	

произведението	на	един	изумителен	българин.
—	Стоичкофф?	—	пита	Марта.
—	Не!	Може	да	ти	се	стори	странно,	но	в	тази	малка	страна	има	и	

друг	гениален	човек!	Томофф!
Аз	душ	не	си	взимам,	понеже	няма	вода,	не	съм	я	платил.	Отварям	

компютъра,	за	да	прочета	онова,	което	съм	написал	снощи.	За	мен	това	е	
привично	действие	—	да	чета	онова,	което	съм	написал.	Защо	по	принцип	
чета	само	онова,	което	аз	съм	написал	и	нищо	друго.	Първо,	за	да	не	се	
влияя,	второ,	защото	съм	убеден,	че	да	се	четат	чужди	текстове	е	празно	
губене	на	време.	И	се	улавям	за	главата:	

—	О,	нееееее!...
„To	be,	or	not	to	be:	that	is	the	question:
Whether‚	tis	nobler	in	the	mind	to	suffer
The	slings	and	arrows	of	outrageous	fortune,
Or	to	take	arms	against	a	sea	of	troubles,
And	by	opposing	end	them?	To	die:	to	sleep;...“
	 	 („Да	бъдеш	или	не	—	туй	е	въпросът:
	 	 дали	е	по-достойно	за	душата...“)
Оказва	се,	че	ето	това	съм	написал	снощи.	(Не	го	цитирам	тук	цяло-

то...	Има	и	още:	„No	more;	and	by	a	sleep	to	say	we	end...“).
Ясно	ми	е	откъде	е,	защото	преди	да	почна	да	пиша,	четях.
Но	кое	е	най-интересното,	кое?
Ами	това,	че	аз	изобщо	не	знам	английски!	Ама	хич.	Нито	дума!
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ГОСПОЖА ИВАНОВА 
Разказ 

Когато	Антоний	ме	покани	на	вечеря,	изпаднах	в	състояние,	близко	до	
плътна	паника.	Презимето	му	беше	Алтънов;	господинът	принадлежеше	
на	известно	във	финансовите	среди	семейство,	дало	на	Европа	поне	дузина	
видни	теоретици	на	банковото	дело.	Колата,	дрехите,	козметиката,	с	
която	този	човек	освежаваше	безупречната	си	фигура	и	лице	на	джентъл-
мен,	получил	образованието	си	—	както	усилено	се	говореше	—	във	Виена,	
ракетите	му	за	тенис,	всичко	в	личността	му	искреше	с	белезите	на	из-
тънченост,	която	се	постига	с	много	пари	и	професионални	масажисти,	
работещи	върху	плътта	му	всеки	божи	ден.

Предполагах,	че	се	бе	досетил	за	мене	като	възможна	гувернантка	на	
дъщеря	си,	едно	бледо	дванадесетгодишно	девойче,	което	вече	бе	уволнило	
осем	гувернантки	заради	грубото	им	поведение	по	време	на	учебния	про-
цес.	Аз	приказвах	английски	добре,	немският	ми,	въпреки	че	не	блестеше	
ослепително,	бе	подкрепен	с	висок	сертификат	за	владеене	на	чужд	език,	
издаден	от	Goethe	Institut,	България.

Рехавите	ми	разкази,	както	се	ласкаех	да	си	напомням	—	макар	и	да	
не	печелех	пукната	стотинка	от	тях	—	се	появяваха	от	дъжд	на	вятър	в	
бледи	литературни	издания	на	България,	ала	вече	имах	няколко	публикации	
в	Германия,	копия	от	които	бях	изпратила	до	Антоний.	Вероятно	това	бе	
причината	той	да	ме	покани	на	тази	вечеря,	за	която	се	наложи	да	взема	
дрехи	на	заем	от	една	моя	братовчедка	с	внушителен	личен	гардероб.

Чувството	на	напрегнатост	се	увеличаваше	от	тъмните	легенди,	
които	се	носеха	за	Алтънов	из	домовете	на	моите	частни	ученици.	Цената	
ми	като	частен	учител	по	английски	едва	ли	докосваше	небесата;	все	пак	
един	от	атестатите	за	благополучие	на	елитните	столични	семейства	
беше	именно	аз	да	обучавам	младите	наследници	в	умения	по	писане	на	
есе	и	слушане	с	разбиране	на	езика	на	Шекспир.	Никоя	личност	не	беше	
обект	на	толкова	напрегнати	и	страстни	коментари	във	високите	кръ-
гове,	както	Антоний.

Джентълменът	имал	обичай	да	подмята,	че	жената	вдига	глава	един-
ствено,	за	да	не	се	забелязва	двойната	£	брадичка	—	наблюдение,	което	оче-
видно	бе	заимствал	от	прелестния	английски	разказвач	Самърсет	Моуъм.

Съпругата	на	Антоний,	която	не	познавах,	била	изтъкната	балерина;	
до	ушите	ми	долитаха	внимателни	намеци,	че	бившата	балерина,	вече	
поизхабила	огъня	на	прелестите	си,	не	съумявала	да	предоставя	достойни	
теми	за	разговор	на	своя	знаменит	съпруг.	Тоест	—	била	одъртяла,	ето	
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защо	 естетическото	чувство	на	финансиста	 се	 отклонявало	 в	посока	
търсения	на	талантливи	и	крехки	дарования.	Преди	по-малко	от	година	
бях	правила	плахи	опити	да	предложа	професионалните	си	умения	като	
редактор	на	издателството,	което	притежаваше	Антоний	Алтънов.

Той	категорично	ме	отряза,	заявявайки,	че	възрастта	ми	е	смехот-
ворна	за	такава	отговорна	работа.	Тогава	бях	на	33.	Той	имал	нужда	от	
млади,	амбициозни	кадри.	По-плосък	и	безцеремонен	отказ	не	бях	получа-
вала	никога	през	живота	си,	което	в	моя	случай	наистина	означава	нещо.	
Предлагам	разказите	 си	по	 разни	 редакции	 и	 издателства	 в	 различни	
държави	и	повярвайте	ми,	никакви	откази,	 колкото	и	 грозни	да	 са,	не	
бяха	в	състояние	да	разклатят	душевното	ми	равновесие.	Уверявам	ви,	
че	редакторите	не	са	от	най-внимателните	човешки	екземпляри.

Ала	тогава	Антоний	направо	ме	разстреля.	Изтъкна,	 че	 освен	на-
предналата	ми	възраст,	аз	 съм	била	една	дръзка,	нахална,	хайде	да	не	
казваме	каква	още	тения,	която	имала	наглостта	на	него!	—	джентъл-
мена,	чистата	вода	ненапита!	—	да	пробутам	вече	публикуван	разказ!	Да	
измъквам	незаслужени	хонорари	на	неговия	честен	джоб.	Той	можел	всичко	
да	понесе,	но	лъжа	и	безчестие	никога.	Истината	беше,	че	великият	тип	
забави	разказа	ми	до	Второто	пришествие	—	 ако	 въобще	има	такова.	
Писна	ми	да	чакам	и	продадох	разказа	на	един	друг	надут	тип.	Ето	защо	
Антоний	в	никакъв	случай	не	можеше	да	се	включи	в	числото	на	хората,	
които	обожавах.

Дългото	ми	влачене	по	разни	редакции	ме	бе	научило	да	не	отделям	
никакви	чувства	—	нито	бурна	любов,	нито	черна	омраза	—	на	индивиди,	
на	които	отново	можех	да	предложа	някой	текст.	Ето	защо	след	месец	
изпратих	нов	разказ	на	Антоний,	който	той	безпощадно	оплю,	ала	това	
не	ми	попречи	светкавично	да	му	изпратя	копие	от	шведски	вестник,	в	
който	същият	разказ	излезе	придружен	с	пищна	илюстрация.

Такива	бяха	нашите	взаимоотношения	преди	момента,	когато	бляс-
кавият	господин	ме	покани	на	вечеря	в	ресторант	„Фара“	—	едно	заведение,	
чието	име	хвърляше	съзнанието	ми	в	гастрономически	екстаз.	Бях	се	убе-
дила	с	очите	си,	че	цената	на	един	джин	с	тоник	възлиза	на	месечната	ми	
учителска	заплата	в	елитното	частно	школо,	където	работех.	Понякога,	
за	да	демонстрират	доброжелателност,	родителите	на	моите	частни	
ученици	ме	канеха	във	„Фара“,	откъдето	си	отивах	сита	и	възхитена.

Антоний	беше	запазил	маса	в	едно	от	сепаретата	и	за	мое	изумление	
си	направи	труда	да	изпрати	при	мен	сервитьор	с	цветя	в	мига,	когато	се	
появих	на	вратата.	Веднага	отбеляза	колко	добре	изглеждам,	въпреки	че	
скъпите	ми	дрехи	не	компенсирали	липсата	на	елегантност,	с	каквато	за	
жалост	Господ	пропуснал	да	ме	надари.	Според	него	костите	в	организма	
ми	били	прекалено	много	на	брой	и	твърде	широки	по	размер.

След	това	се	осведоми	какво	ще	ям	и	отбеляза,	че	към	деловата	част	
ще	пристъпим	едва	след	като	удовлетворя	в	задоволителна	степен	лако-
мията	си,	за	която	се	говорело	из	София.	Ала	не	се	сдържа.	Не	бях	приклю-
чила	със	плодовата	салата,	когато	безапелационният	му	глас	започна	да	
разплита	кълбото	на	загадката:

—	Искам	една	млада	госпожица	да	усвои	основите	на	английската	гра-
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матика	за	двеста	дни.	Имам	предвид	двеста	дни	непрекъсната	заетост	
за	Вас,	госпожо	Иванова.	Десет	часа	на	ден.

—	Освен	частните	си	ученици	и	работата	в	училище,	аз	имам	три	
собствени	деца	—	позволих	си	да	информирам	своя	събеседник	аз.

—	Вашите	собствени	деца	са	ваш	собствен	бизнес	—	срази	ме	с	логика-
та	си	Антоний.	—	Като	казвам	двеста	дни,	имам	предвид	младата	дама	
за	двеста	дни	да	започне	да	приказва	правилен	английски.	Аз	лично	давам	
гаранция	 за	нейния	 буден	интелект!	Тя	има	блестящ	усет	към	 езика.	
Говори	малко	италиански	и	немски.

—	Двеста	дни	е	твърде	кратък	срок	—	изрекох	замислено	аз.	—	Не	ми	се	
иска	да	загубя	работата	си	в	елитното	учебно	заведение.	Самият	факт,	
че	работя	там,	привлича	към	мен	частни	ученици...

—	Имам	предвид	привлекателно	заплащане	за	вас	—	заяви	Антоний	
и	назова	една	сума,	която	ме	накара,	въпреки	цялото	ми	самообладание	
да	изплюя	ягодата,	която	току-що	бях	сложила	в	устата	си.	—	Освен	
това,	ако	младата	дама	те	хареса,	—	изведнъж	се	обърна	към	мене	на	
„ти“,	което	ме	подразни,	ала	имам	ли	друг	избор,	освен	да	преглътна	
възмущението	си?	—	Ще	я	придружиш	за	пет	месеца	в	САЩ,	естествено	
всичките	ти	разходи	ще	бъдат	за	сметка	на	организацията,	която	те	
изпраща	—	тоест	за	моя	сметка.	И	ще	получаваш	по	120	долара	дневно	
за	дребни	разходи.

За	да	не	проличи	бясното	ми	нетърпение	веднага	да	изкрещя	„да“	в	
отговор	на	предложението,	замислено	започнах	да	дъвча	нещо	от	плодова	
салата.	Плодовете	бяха	извън	сезона	и	сигурно	струваха	колкото	годиш-
ната	ми	заплата.

—	Добре	направи,	че	не	взе	да	разпитваш	за	младата	дама	—	подхвана	
Антоний.	—	Засега	искам	да	знаеш,	че	аз	изключително	държа	на	нея.	Ако	
приемеш	предложението	ми,	преди	да	си	тръгнеш,	ще	ти	дам	нейния	адрес.	
Искам	да	започнеш	обучението	след	три	дни.	—	Не	бях	очаквала	толкова	
спешна	поръчка,	ала	на	плахия	ми	опит	да	отложа	поне	седмица	началото	
на	занятията,	Антоний	просто	не	си	направи	труд	да	отговори.	Небрежно	
отбеляза:	—	Чух	да	се	говори	за	ръкописа	на	новия	ти	роман.	Ако	младата	
дама	наистина	одобри	твоите	методи	на	обучение,	имаш	думата	ми,	че	
за	два	месеца	ще	ти	издам	книгата,	от	която	ще	получиш	—	при	спомена-
ването	на	хонорара	въобще	не	се	наложи	да	плюя	ягодата,	която	отново	
бях	налапала	—	глътнах	я	заедно	с	дръжката;	ала	следващите	му	думи	ме	
свалиха	от	коня:	—	Ще	направя	така,	че	и	в	най-затънтеното	село	хора-
та	да	научат	името	ти.	Ти	наистина	проявяваш	голяма	наглост,	ала	си	
талантлива	досадница,	госпожо	Иванова.

Младата	дама,	с	която	се	запознах	след	три	дни,	беше	досадно	кра-
сива.	Казваше	се	Десислава,	със	сини	очи,	които	биха	накарали	синята	
вода	на	Седемте	рилски	езера	да	изглежда	като	олио,	в	което	са	се	пър-
жили	тиквички.	Устните	£	бяха	огромни	и	алени,	тялото	£	—	перфектно.	
Девойчето	очевидно	никога	не	бе	изпитвало	нужда	от	учебници,	грама-
тически	правила	и	английски	език.	Едва	ли	щеше	да	изпита,	докато	не	
навърши	65	години.

—	Чувала	съм,	че	докато	чете,	човек	обтяга	лицевите	си	мускули	и	
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получава	бръчки	—	заяви	ми	Деси	и	за	нищо	на	света	не	можех	да	я	накарам	
да	гледа	в	учебника	повече	от	десет	минути	на	ден.

Наложи	се	аз	да	£	чета	на	глас.	Пишех	думите,	докато	тя	лежеше	и	
наблюдаваше	отражението	си	в	стенното	огледало,	което	Антоний	беше	
монтирал	в	мезонета	на	малката.	Всъщност	той	£	беше	купил	този	ме-
зонет,	за	да	може	нервната	£	система	да	релаксира,	докато	я	обучавам.	
През	половин	час	я	пусках	да	взема	вана	и	висях	до	разкошните	руси	къ-
дри,	наливайки	в	главата	£	разликите	между	сегашно	просто	и	сегашно	
продължително	време.	Това	също	се	оказа	нетърпимо	тежко	за	будния	£	
интелект,	наложи	се	често	да	прекъсваме	занятията;	една	възрастна	
масажистка	долиташе	и	по	спешност	раздвижваше	кръвта	в	артериите	
на	очарователната	ми	ученичка.

Дните	минаваха,	а	ние	все	още	клечахме	на	сегашно	продължително	
време.	Трябваше	да	се	харесам.	За	нищо	на	света	нямаше	да	отлепя	и	педя	
напред	от	сегашно	продължително	време,	ако	прелестната	Деси	сама	не	
изявеше	болезнено	остро	желание	за	това.	На	два	пъти	Антоний	ме	при-
зова	по	телефона	и	заяви,	че	малката	просто	ме	боготворяла.	Била	съм	
хипер	педагог,	едно	бижу,	което	си	заслужавало	двустранно	увеличение	
на	заплатата.

Мило	поточе	се	бе	промъкнало	в	гласа	на	финансиста	Антоний,	което	
ме	учуди	немалко.	За	тази	промяна	в	климата	скоро	се	намери	обяснение.	
Възрастната	масажистка	разреди	посещенията	си	в	мезонета	на	моята	
талантлива	обучаема.	Вместо	нея	започна	да	се	появява	Антоний,	който	с	
царствен	жест	на	ръката	подхвърляше	петдесетачка	към	мен	с	думите:

—	Иванова,	иди	да	отдъхнеш	за	половин	час.
Какво	правеха	двамата	въобще	не	бе	предмет	на	моя	интелектуален	

интерес.	Често	половината	час,	който	ми	отреждаха	за	отдих,	се	про-
точваше	цял	ден,	явление,	което	не	влияеше	зле	на	педагогическото	ми	
самочувствие.	Антоний	сияеше,	беше	изключително	доволен	от	напредъка	
по	английски	на	моята	ученичка.

Придоби	приятния	навик	при	всяко	от	посещенията	си	да	ми	носи	
малък,	ала	изискан	подарък,	който	аз	съумявах	да	продам	на	по-заможните	
си	колежки,	например	на	математичката	и	философката,	чиито	съпрузи	
бяха	видни	бизнесмени.	Стигна	се	до	положението,	че	малката	закачливо	
започна	да	ме	пита	дали	съм	си	стегнала	вече	багажа	за	САЩ.	Антоний	
редовно	ме	обливаше	с	топлото	поточе	от	гласа	си,	пръскаше	похвали	
относно	моите	огромни	знания	за	сегашно	продължително	време	и	цене-
ше	факта,	че	никаква	информация	за	усилените	му	занятия	по	английска	
граматика	не	изтича	във	времето	и	пространството.	Сподели	с	мен,	че	
бил	щастлив	като	юноша.

Ала	нашето	 съвместно	блаженство	 скоро	 беше	нарушено	 от	едно	
ужасно	събитие.

Беше	мрачен	предобед,	сряда.	Валеше	студен	дъжд.	Малката	Деси	
заяви,	че	£	се	ревяло	от	скука	и	мразела	английския	с	цялото	си	сърце.	
Изпратих	я	да	вземе	вана	за	десет	минути,	което	означаваше,	че	ще	
я	взима	поне	два	часа,	а	аз	можех	да	си	мисля	за	всичко	под	слънцето	
и	ако	имах	късмет,	можех	дори	да	го	напиша	на	компютъра	£.	Тя	го	
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обожаваше	и	по	самоинициатива	почистваше	праха	от	монитора	два	
пъти	на	ден.

Може	би	щеше	да	работи	с	лаптопа	си,	ако	не	знаеше,	че	този	скъп	
механизъм	влияе	зле	на	тургора	на	кожата	£.	Тъкмо	бях	измислила	едно	
хубаво	заглавие,	когато	звънецът	на	външната	врата	експлодира.	Сякаш	
някой	го	бе	ударил	с	чук.	Антоний	звънеше	съвсем	различно	—	спокойно,	като	
император,	триумфирал	на	бойното	поле.	Масажистката	пък	масажираше	
звънеца	и	той	едва	проблейваше	от	страх	да	не	наруши	спокойствието	
на	великолепната	Деси.

Учудено	тръгнах	към	входната	врата	и	като	я	отворих	се	почувст-
вах	като	човек	с	цев	на	пистолет,	опрян	в	челото	му.	Срещу	мене	стоеше	
много	красива	жена,	далеч	не	в	първа	младост,	коженото	палто	хвърляше	
скъпи	салюти	от	рамене	£,	фигурата	£	беше	божествено	стройна,	лека;	
изглежда	не	притежаваше	кости,	 а	паяжина.	Веднага	ми	 заприлича	на	
знатна	балерина,	 в	 която	доколкото	 знаех,	 навремето	Антоний	 се	 бе	
влюбил	и	бе	направил	своя	жена.

—	Може	ли	да	вляза!	—	попита	разярено	посетителката.
—	Коя	сте	вие?	—	с	най-благата	възможна	интонация	в	гласа	си	се	по-

интересувах	аз.	Предчувствието	ми	не	ме	беше	излъгало.
—	Аз	съм	г-жа	Алтънова	—	уби	ме	с	презрението	си	дамата	и	мина	край	

мен	като	сянка	на	птица,	без	въобще	да	поглежда	в	моя	посока.	—	Къде	е	
онази	уличница?

Може	би	предполагаше,	че	Деси	е	уличница,	но	момичето	не	беше.	Га-
рантирам,	че	то	рядко	стъпваше	на	улицата.	Антоний	винаги	изпращаше	
шофьор,	който	я	вземаше	пред	самия	вход	на	блока.	Представих	си	какъв	
скандал	щеше	да	се	разрази,	щом	дамата	зърнеше	Деси	във	ваната!	Крах	
на	мечтите	ми	да	отида	в	Ню	Йорк,	Ню	Джърси	и	Лос	Анджелис!	Изведнъж	
ме	осени	безумна	идея.

—	Тук	няма	никой	друг	освен	мен,	госпожо.	Аз	живея	тук.
—	Глупости!	—	презрително	отряза	дамата.
—	Намирате	се	в	къщата	ми,	госпожо,	и	моля	да	се	държите	учтиво!	

—	обявих	тихо,	но	твърдо	аз.	След	като	отново	ми	беше	обърнато	внима-
ние,	колкото	на	ръждясала	консервена	кутия,	поривисто	изкрещях:	—	Да,	
госпожо,	вашият	съпруг	наистина	има	отношение	към	мен!	Благодаря	на	
Бога	за	това!	Той	е	най-нежният,	най-блестящият	мъж	на	света!	Вие	не	
заслужавате	праха	под	обувките	му!

—	Какво!	—	прошепна	красивата	дама.
За	миг	 лицето	£	 се	 обезцвети	и	 заприлича	на	керамична	плочка,	 с	

каквито	бе	облицована	тоалетната	в	мезонета	на	Деси.	След	това	гла-
сът	£	се	усука,	изригна	в	нервен,	грапав	смях.	—	Какво!	Ха-ха!	Не	мога	да	
повярвам...	—	смехът,	който	клокочеше	в	гърдите	£	я	задави	и	тя	не	можа	
да	го	погълне.	—	Антоний	е	болен!	Луд!	Да	ме	замени	с	тази	дърта..	с	тази	
тромава...	ха-ха-ха...

—	Веднага	напуснете	къщата	ми!	—	викнах	аз,	като	се	стремях	да	
изглеждам	вбесена.	—	Вън!	Ще	ви	убия!

—	Луд...	Побъркан!	—	разля	се	смехът	изпод	скъпото	£	кожено	палто.	
—	Откачен!	Ненормален!
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Леко	и	грациозно	дамата	събра	паяжината	на	костите	си	и	замина	
към	дъжда	навън,	огласяйки	целия	вход	с	бурен	кикот,	избликващ	направо	
от	жаркото	£	сърце.	Аз	въздъхнах	облекчено.	Максимално	лишена	от	одеж-
ди	—	тук	се	изразяваме	деликатно	—	останала	по	пет	пръстена	и	златна	
верижка,	от	ваната	се	бе	измъкнала	Деси	и	любопитно	душеше	наоколо	с	
мъничкото	си	носле.

—	 За	каква	крава	 е	женен	Антоний!	 —	 въздъхна	момичето.	 —	Хипер	
тъпа!	А	ти,	златце!	—	напоследък	тя	често	ме	наричаше	така.	—	Беше	
супер!	Връх	си!	Хипер	си!	Абсолютно!

След	месец	аз,	великолепната	Деси	и	Антоний	вече	имахме	самолетни	
билети	за	Ню	Йорк.	Единственото,	което	ме	притеснява,	е	моят	подо-
зрителен	съпруг.	Отнякъде	достигнало	до	ушите	му,	че	съм	се	отдала	на	
отношения	с	онзи...	хайде	да	не	казваме	какъв	финансист	Антоний.

Целият	културен	елит	на	столицата	обсъждал	развитието	на	дейст-
вието...	Сто	пъти	казах	на	моя	съпруг	да	не	дава	ухо	на	легенди	и	митове,	
ала	той	упорито	страдаше.	България	приказвала.	В	едно	списание	дори	ме	
били	обявили	за	жена	на	годината...

Геî Мèëеâ • Рèсóíêà
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ВНЕЗАПНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Александра Ивойлова

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЗВЕЗДАТА НА ОТСЪСТВАЩИЯ
 
И íèêîé íà сâеòà íе èäâà —
преäè äà се îòâîрè 
прîсòрàíсòâîòî
                           íà íе÷èе îòсъсòâèе.
Зàщîòî âъçäóõ íяìà äà äîсòèãíе
çà íеãîâèя äъõ.
И ìясòî âъâ пръсòòà,
êъäеòî äà âäъëáàе
                            сâîéòе сòъпêè.
Мъë÷àíèе íà êàìъê è песеí пòè÷à
ще òряáâàò çà сëóõà ìó.
И êъс÷е сèíьî,
сâîáîäíî 
îò пîãëеäà íà âсеêè äрóã ìе÷òàòеë.
 
Тàì âе÷ер ще èçãряâà
íîâàòà çâеçäà —
еäèíсòâеíî çà íеãî
â íеáеòî ще áëесòè
çâеçäàòà íà îòсъсòâàщèя.
 
 

ТЪГУВАТ ПТИЦИТЕ

А ìежäó ëяòîòî è есеíòà
òъãóâàò пòèöèòе.
И пъëеí е с преä÷óâсòâèя
                   äъжäъò.
В çеíèòà спèрà íèсêî сëъíöе
è áърçà äà пîòъíе â çäрà÷èíàòà.
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Ще äîéäе äрóãèяò сеçîí.
Нàé-щеäрîòî сáîãóâàíе със öâеòîâеòе.

Дъõъò íà âяòърà ще сòèíе
è óòрîòî ще îсëàíè ãîрàòà.
Сëеä âсеêè ëèсò îòрîíеí
ще е òèшèíà.
Все пî-âãëъáеíà...

Дîäеòî пàäíеì íàé-пîäèр
               â äъëáîêîòî —
â íàé-áяëîòî, íàé-÷èсòîòî сìèреíèе.

И íещî ще се прîìеíè â òъãàòà,
îсòàíàëà íесеòíî çàä ãърáà íè.
Че ìежäó ëяòîòî è есеíòà
òъãóâàò пòèöèòе.
А â съíèщàòà íà сíеãà
                òреâàòà рàсíе...
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Джина Панчева — Дундова

ДВЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
 

СЛЕДА
 
Върâя пî â÷ерàшíèя сíяã, 
пресêà÷àì сòъпêèòе íà õîрà, 
çàáърçàíè âъâ сâîя áяã 
â пîсîêè рàçíè, áеç óìîрà.
 
Сòîпяâàò се сëеäèòе äíес, 
пîсîêàòà èì е íеясíà, 
íî ãè рàçãëежäàì с èíòерес.
Кàêâà сèìфîíèя преêрàсíà!
 
Беëежàò òîëêîâà съäáè 
сíежèíêèòе, рàçеäèíеíè.
Пî пъòя áеëеãъò сòîè, 
среáреяò õèëяäè âсеëеíè.
 
Зàáърçàí, âсеêè пî сíеãà 
ìó сëàãà сâîя îòпе÷àòъê 
çà òîçè äеí è çà ìèãà.
Нî òîé èç÷еçâà áеç îсòàòъê.
 
Дàëè íà áяëîòî пëàòíî 
сëеäà ще ìîжеì äà íàпрàâèì?
Æèâîòъò е êàòî пèсìî, 
êîеòî âъâ сíеãà îсòàâяìе.

В НАЧАЛОТО НА ЗИМАТА
 
Шóìяò êрàé íàс пîäãîíеíè ëèсòà.
Нàсòèãà ãè çàäъõàíèяò âяòър,
à êëîíèòе äîêîсâàò се â äъжäà.
Те èсêàò íещî òàéíî äà сè êàжàò.
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Въâ ëîêâèòе рàçòàпя се сíеãъò.
Пîäсещà íè — îòíîâî ще е çèìà.
И пîéíè пòèöè âе÷е íе ëеòяò.
Иçпëъçâà íè се сòàрàòà ãîäèíà.
 
Пî пъòя òесеí äâèжèì се íàпреä 
êъì áъäеще, íеясíî, среä ìъãëàòà.
Пîä сíежíà пеëеíà è òъíъê ëеä,
çàáърçàíè, îòèâàò сè ëèсòàòà.

Геî Мèëеâ • Рèсóíêà
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Росен Карамфилов

ВЪПРЕКИ БУРИТЕ

РОЗА: НАЧАЛО

рîçà прîáîäеíà îò съëçà
рîçà прîáîëà съëçà
рîçà èçáяãàëà äàëе÷е
рîçà êîяòî óâяõâà âе÷е
рîçà â ÷àшà âîäêà
рîçà â ÷àшà äжèí
рîçà â прàçíà ÷àшà
рîçà íà сòрàõà
рîçà íà съìíеíèеòî
рîçà íà ìъë÷àíèеòî
рîçà íà êîëеáàíèеòî
рîçà íà рàçäâîяâàíеòî
рîçà íà ìèíàëîòî
рîçà íà рàäîсòòà
рîçà íà сêръáòà
рîçà íà ãíеâà
рîçà íà îáè÷òà
рîçà çà пîêîéíèòе
рîçà çà çеìяòà
рîçà íà êрàсîòàòà
рîçà прîíèçâàщà
рîçà прîíèêíàëà
рîçà çàáрàâèëà
íеçàáрàâеíà рîçà
рîçà â äепресèя
рîçà íà рîçèòе
рîçà îò äèì
рîçà îò êîсìîсà
рîçà îò êрясъöè
рîçà прîíèçàëà
рîçà преãръщàëà
рîçà â äâîрà íà ÷ерêâà
рîçà â ãрîáèще



76 ÏËÀÌÚÊ

рîçà â сòîìàõà
рîçà â ãърëîòî
рîçà íà äъíîòî
рîçà çà äрóãèòе
сëîé сìîëà
пî ръöеòе ìè
рîçà çà äрóãèòе
îòêъсíàõ я
прîсòеòе ìè.

ДЕÆАВЮ

èçãóáèõ спîсîáíîсòòà сè
äà пëà÷à íà пîãреáеíèя
прîсòî çàщîòî íяêîãà
прèсъсòâàõ íà сâîеòî сîáсòâеíî

òè áеше òàì — преç яíóàрè
áäяõ îòãîре è съçряõ êàê
çàпàëè с êëе÷êà êèáрèò
пîреäíèя фàс è çàпëàêà

êàê еäíà òâîя съëçà
äîêîсíà îãъí÷еòî è òî
óãàсíà âеäíъж è пîâе÷е
íе äръçíà äà çàсâеòè

à òè сеòíе сòъпêà фàсà è ãî
õâърëè îòëяâî äî êîâ÷еãà
êîéòî çà íещàсòèе áе прàçеí

ВСЕ ЕДНО НИКОГА

íàáëþäàâàì я
âсе еäíî íèêîãà
íе съì я пîçíàâàë
âсе еäíî íèêîãà
íе сìе èìàëè îáщî
âсе еäíî íèêîãà
íе сìе îáèòàâàëè
Аäà êàòî ìàíсàрäà
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âсе еäíî íèêîãà
íе сìе пîãреáâàëè
еäèí пîäèр äрóã
сâîèòе áëèжíè
âсе еäíî íèêîãà
íе съì £ пîсâещàâàë
íèòî еäíà сòрîфà
âсе еäíî íèêîãà
íе съì я íеíàâèжäàë
âсе еäíî íèêîãà
íе сìе èçпàäàëè â èсòерèè
âсе еäíî íèêîãà
íе сìе ãàсíàëè â ìъë÷àíèя
âсе еäíî íèêîãà
íе сìе пîäîçèрàëè
çà пîсëеäèöèòе...
íàáëþäàâàì я
âсе еäíî íèêîãà
íе съì я âèжäàë
íе се âëþáâàì
íè îò пръâ пîãëеä
íè îò âòîрè
èäâà прè ìеí
êàçâà ÷е òръãâà
áîëè я ãëàâà —
êèìâàì с ãëàâà
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Рада Добриянова

ЛЮБОВТА Е РАВНА НА ЛЮБОВ

НОЩНО БДЕНИЕ

Нàрèсóâàé, çîãрàфе, прèсъсòâèе
пîä сàëêъìèòе öъфíàëè
â òîâà çâеçäíî íеáе
íеéíèòе прàçíè ръöе
è ëóíà äà се ÷óâà,
óсòíèòе £ öеëóâàé
â òъìíîòî íà ãреõà
преçãëàâà áèе сърöеòî
è се äâèжàò ръöеòе,
срещàш се сàì,
êъäеòî íе èçпîëçâàò äóìè
â сòеíîпèсà íеäîрèсóâàí —
âèäèìî перфеêòíà,
жеíàòà íà Сеâàсòîêрàòîрà
сëó÷àéíî ìèíàâà
пî сяíêàòà íà öърêîâíèя çèä,
пîä сàëêъìèòе öъфíàëè
â òîâà çâеçäíî íеáе,
рèсóâàш с áîèòе, çîãрàфе,
сâеòàòà сâеòà îáèòеë,
à íàä èêîíîсòàсà
áеçпрèçîрíà ãóãóòêà е êàöíàëà
с пèсìî â êëþíà сè:
ëè÷íî
è препîръ÷àíî.

ЛЮБОВТА
се íàäâесè âъâ âрàòàòà ìè —
èсêàше äà âëеçе...
„Тъêìî сеãà, íяìàì âреìе!“ —
îòãîâîрèõ.
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„Тè íяìàш íèщî äрóãî,
îсâеí âîäà,
сîëеíà âîäà è âяòър,
— êàçà òя.
Аç íîся çâóêъò íà íеáеòî.“

ЛОТАРИЯ

Зàòâîрè î÷èòе сè, çà äà òè êàжà,
÷е àç èçãóáèõ пе÷еëèâшèя áèëеò,
÷е â íеãî áеше âреìеòî преìèíàëî,
áеç äóìèòе çàпàçеíè â îòряçъê âçеò.
Зàòâîрè î÷èòе сè, çà äà òè êàжà,
÷е íîщòà рàçпàäà се â êàпàí âъпрîсè
êàòî îсà, çàáèòà â сëепîî÷èеòî.
Съíóâàì âîéíàòà è пàê,
îòíîâî âîéíà,
è àç êрещя íàèсòèíà òàêà,
÷е âсеêè ìîже äà ìе ÷óе.
Прîìеíя âсеêè äеí сâеòà,
äîêàòî Сòрàшíèя съä
пîäреäè еäíà èсòèíà.
Зàòâîрè î÷èòе сè, çà äà òè êàжà,
÷е íе сêîрîсòòà óáèâà,
à îëîâíàòà £ ìèрèçìà.
Нèìà íе сè пîìèсëяë
êîëêî е сòрàшíî äà сáъäâàò ìе÷òèòе,
áеç íèêàêâà ãрешêà сëеä òîâà?
Зàòâîрè î÷èòе сè, çà äà òè êàжà,
÷е èçâъí âсè÷êèòе òеçè íещà,
ëþáîâòà жèâее âе÷íî.
Дîрè àêî сâеòъò е ìèçерèя,
àç íе съì â съсòîяíèе
äà пîâòîря ÷àсòèöà сеáе сè.
Зàòâîрè î÷èòе сè, çà äà òè êàжà,
÷е íеëîãè÷íî сè еäèíсòâеí,
íî пе÷еëèâшèяò áèëеò,
пî пъòя е èçãóáеí.
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Гергана Хрисчева

СЛЪНЦЕСТОЕНЕ

СВОБОДА

Сâîáîäàòà — îòêъсíàòà ìèсъë
îò êàëеíäàрà íà äóшàòà.
Сâîáîäàòà — сëъí÷еâî çàé÷е
íà âърõà íà îáóâêèòе.
Сâîáîäàòà — íе ìîãà äъõ äà сè пîеìà
îò îáè÷. Кàê èíà÷е.
С â î á î ä à ò à — íеâèäèìèòе îêîâè,
êîèòî ìè пîäàрè
â èìеòî íà сâîáîäàòà.

ВЪПРОС

Не íàсòîяâàé äà òè êàжà пърâà „Дà“.
Търся пъò â äóшàòà òè.
Не èсêàé äà прîсòя съëçà.
Търся сèëà çà äâàìà.
Търся спряëà сëеäà.
Търся фîрìà íà äóìèòе.
Дà рàçòеãëя ìèãà.
Не íàсòîяâàé.
Няìà äà óìрà.
Дîрè с íèщî äà íе сè съãëàсеí.
Нî çàщî
íе пîпèòà äóшàòà сè?

ДЪГА ЛИ Е?

Дâà ãîëеìè îáëàêà се срещàò
è рàçãîâàряò —
пîсëе áëесâà сâеòêàâèöà,
пëèсâà äъжä
è се рàжäà äъãà.



  Гергана Хрисчева  81

Нèе çàсòàâàìе преä íея
è íе ìîжеì äà решèì —
äàëè äà ìèíеì пîä íея
èëè äà я íàрèсóâàìе,
èëè â сърöàòà сè
äà я съõрàíèì?

УТРО

Еäíî âрàá÷е ìè êàçà:
— Дîáрî óòрî!
— Гîспîäè — îòâърíàõ
è àç съì òâîе äеòе!

Геî Мèëеâ • Зîäèàêàëíè îáрàçè êъì „Еêспресèîíèсòè÷íî 
êàëеíäàр÷е“ 1921 ã.
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Добромир Георгиев, Варна

СТИХОТВОРЕНИЯ

НЕ Е САМ ДОБРИЯТ СТАРЕЦ

Уâè,
íе сàìî
с еäíî
äîсòàòъ÷íî
àëеíî
öâеòе 
сòîпëèõ
èçäъõíàë
÷îâеê.
А âреìеòî,
íяìàщî
âèíà,
áе прîëеòíî
преç пîсëеäíèя
÷еòеí 
сеçîí
íà ãîäèíàòà.
Нî çèìàòà
прîäъëжàâà
â сëеäâàщàòà
със сíяã —
çàпî÷âàì
íîâàòà,
пîрóìеíяë
îò íеãî
è îò âèíîòî
íà Бîã
çà „Нàçäрàâе!“

А пî ÷ерòèòе
çà ãîрäîсò
îò пîрòреòà
è пеéçàжà
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íà ìîеòî
Оòе÷есòâî
ìè преäсòîè
âíèìàòеëíî
äà âäèãíà
îò äъëáîê съí
è срещà
Бàáà Мàрòà
с áîр,
âъçìъжàë
â òàçè
Зеìя —
Зеìяòà
íà рîçèòе, —
çà äà съì
äèпëîìàò
íàâсяêъäе,
à íе õàìеëеîí,
íî îперèрàì
íеîòëîжíî —
áеç äà òреперя
îò âъëíеíèе —
â èìеòî
íà áъëãàрсêèòе
êîреíè,
еçèê
è çíàìе, 
÷èеòî прîсòрàíсòâî
е с ìèсèîíерсêè
êóрс
îòреäеíî
â ежесеäìè÷íèòе ìè
прîãрàìè
çà äàр
íà óрîöè
пî Рîäîëþáèе,
êîеòî
íèêîãà 
íе е прîсòî!...
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НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Калин Терзийски

ДВА РАЗКАЗА

ПРОСЯК

Докато	вървим	 с	 дъщеря	ми	по	 „Иван-Асен“,	 аз	 оглеждам	къщите.	
Къщите	в	София	са	грозни,	защото	са	стари	и	старостта	не	ги	облаго-
родява,	а	само	съсипва	мазилките	им.

Заглеждам	се	и	в	една-две	жени,	но	жените	са	с	широки	тазове,	тесни	
рамене,	преднамерено	сексуални.	Все	едно	искат	веднага	нещо	лошо	—	предна-
мерено	да	се	оженят	за	богат	мъж	и	да	му	родят	деца	от	мъжки	пол,	които	
да	станат	добри	войници	и	да	убият	някой	невинен	човечец,	докато	обядва.	

Затова	вървя	и	гледам	всичко,	все	едно	е	нищо.	Това	се	постига	трудно,	
но	всеки	несъзнателно	го	прави	всеки	ден.

—	А	може	би	искаш	пица?
—	М-м,	да...	—	отговаря		провлачено	дъщеря	ми.
Много	ме	дразни,	когато	гледа	встрани,	унесена	в	някакъв	неин	си	мо-

мичешки	транс.	Блее.	Аз	съм	същия.	Тя	също	гледа	всичко,	все	едно	е	нищо.
—	Ама	ще	я	ядеш,	нали?	—	питам,	като	я	подръпвам	за	ръката.	
—	М-м,	да...	—	и	пак	гледа	в	невидимото	пространство,	унесена.
Знам	този	унес.	Когато	не	мислиш,	не	чувстваш,	не	виждаш	и	не	чуваш.	

Само	си	жив.	Нещо	като	лесно	постигната,	детска	Нирвана.
Вървим	си	към	павилиона,	където	продават	пици,	аз	внимавам	да	не	

ни	блъсне	кола,	дъщеря	ми	е	отпуснала	ръка	в	моята	и	се	побутва	леко	в	
крака	ми,	защото	не	гледа	къде	ходи.

Аз,	докато	внимавам	да	не	ни	блъсне	кола,	си	мисля	за	детството.	
Дали	през	своето	детство	съм	се	чувствал	добре?	И	въобще,	дали	нещо	
съм	чувствал?	Дали	съм	изпитвал	постоянно	тая	смес	от	чувство	за	вина	
и	раздразнение	от	постоянно	напиращите	задължения?	Естествено,	че	
не.	Ето,	откакто	станах	възрастен,	все	такива	неща	чувствам.	А	като	
дете	сигурно	съм	чувствал	някакви	детски	глупости.

Дъщеря	ми	се	сепва	и	ме	дръпва,	защото	до	нея	минава	едро	куче.	Сега	
аз	съм	се	унесъл.

—	Къде	гледаш...	уж	си	възрастен	—	дърпа	ме	тя	за	ръката.	
Да,	възрастен	съм.	Толкова	е	тъжно	това.	Но	май	като	дете	ми	беше	

по-тъжно.	Съвсем	ясно	осъзнавах,	че	съм	зависим	от	всичко	и	всички.	И	че	
всички	истински	удоволствия	са	скрити	от	мене.	В	гардероба,	под	ключ	—	
от	строгата	мама.	Веднъж	намерих	ключ	от	този	гардероб.	Там	покрай	
няколкото	неотворени	бутилки	некачествено	шампанско	—	останали	от	
глупави	семейни	Нови	години	—	там,	сред	разните	сгънати	и	поръсени	с	
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нафталин	тоалети	—	открих	дамски	тампони.	Бях	едновременно	потресен	
и	превъзбуден	от	откритието	си.	Колко	гнусно	и	привлекателно	е	това,	
което	крият	от	мене.	Не	разбирах	точно	какво	представляват	тези	ци-
линдърчета,	но	интуитивно	усещах,	че	влизат	някъде,	и	това	някъде	е	
храма	на	моя	срамен	и	таен	култ.	

Мисля,	че	за	да	се	отърва	от	детството	си,	пораснах.
—	Татеш	(Кой	знае	откъде	ми	измисли	това	унгарско	име	дъщеря	ми)...	

тука	сме.	Какво	мислиш?
—	Нищо,	глупости	си	мисли	татко.	
Влизаме	в	ресторантчето	и	аз	с	досада	гледам	изложените	парчета	

пица	—	тънки,	неапетитни	—	вял	опит	да	бъдат	подлъгани	гладни	кли-
енти.	Дъщеря	ми	ги	харесва,	защото	имат	царевица.	Откъде	пък	се	взе	
тая	царевица?	Дали	не	я	тъпчат	навсякъде,	за	да	ни	приучат	на	фуражна	
храна?	И	без	друго	истинската	храна	по	света	намалява.	Дечицата	вече	са	
пристрастени	към	царевицата.	И	глупавичките	жени,	които	си	мислят,	
че	от	нея	ще	им	изчезне	целулита	и	в	тях	ще	се	влюбят	най-богатите	и	
красиви	мъже.

—	Едно	парче	с	царевица	—	подръпва	ме	дъщеря	ми.
—	Едно	парче	с	царевица	—	повтарям	аз	и	подавам	парите.
Чувствам	се	слаб	и	недоволен,	защото	не	мога	да	влияя	на	собстве-

ната	си	дъщеря.	Не	мога	да	я	науча	на	това,	което	смятам	за	добро.	Тя	
е	на	седем,	а	вече	знае	всичко	по-добре	от	мене.	Готова	е	да	спори.	А	аз	
нямам	енергия	да	споря	с	нея.	Пък	и	би	било	смешно	—	възрастен	мъж	и	
малко	дете	да	се	препират	на	улицата.	Искам	тя	да	не	яде	макдоналдс	и	
царевица.	Искам	да	има	естетическо	отношение	към	храната.	

Искам	да	има	по-голям	интерес	 към	миналото	и	 към	истинските	
неща	(тия,	които	аз	си	мисля	за	истински)	—	струва	ми	се,	че	сегашните	
деца	дотолкова	не	се	интересуват	от	миналото,	че	то	сякаш	престава	
да	съществува.	

Иска	ми	се	да	имам	власт	над	това	мъничко	човече	—	добра	и	благо-
родна	власт,	за	да	я	науча	на	добри	неща.	Но	нямам.	

Пък	и	на	какви	добри	неща	бих	я	научил?	Ако	беше	момче,	щях	след	
години	да	я	науча	да	се	бръсне.

Тя	си	взема	пицата	и	започва	да	я	яде.	Яде	я,	сякаш	поглъща	нещо	
непригодно	за	ядене.	Не	си	личи	да	£	е	вкусно.	А	аз	съм	лаком	човек.	Стру-
ва	ми	се,	че	новите	поколения	дори	няма	да	разберат	смисъла	на	думата	
чревоугодничество.	Ще	се	хранят	с	водорасли	и	рециклирани	боклуци,	за	
да	не	изпитват	това	досадно	нещо	—	как	се	казваше	—	а,	да	—	глад.

И	когато	тя	изяжда	толкова,	колкото	побира	малкото	£	стомахче,	
а	коричките,	твърдите	и	почернели	тестяни	парченца,	ги	изяждам	аз	
(защото	съм	добър	и	жертвоготовен),	си	тръгваме,	бършейки	уста	със	
салфетки.	

Аз	пак	мисля,	тя	ме	води.	Мисля	си	за	храната.	Храната	е	удоволст-
вие,	което	ще	стане	по-срамно	и	от	секса,	когато	стане	недостатъчна.	
Да,	да!	Не	яжте	масло	—	има	холестерол...	както	и	месото.	Хлябът	е	това,	
което	ни	убива.	Алкохолът	ни	прави	дебели	и	тъпи,	накрая	също	ни	убива.	
Виното	—	кръвта	Христова,	ни	убива.	Ех.
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—	А	ти	харесваш	ли	Шакира?	—	пита	дъщеря	ми.
—	Да,	много...
—	И	аз,	само	че...	вече	не	толкова
—	Защо?
—	Защото	харесвам	Пинк...
—	И	аз	много	я	харесвам
Мисля	си	за	Бийтълс.	Те	много	ми	харесваха	преди.	И	сега.	Като	на	

всеки	застаряващ	глупак.	Защо	ми	харесват.	Сигурно,	защото	родите-
лите	ми	не	ги	харесваха.	Колко	досадно.	А	защо	не	—	защото	са	велики	и	
талантливи?	Не,	просто,	защото	родителите	ми	не	ги	харесваха,	те	не	
харесваха	никаква	музика.	Харесваха	песните	на	Лили	Иванова,	харесваха	
да	разказват	клюки	за	нея	и	да	обсъждат	подробности	от	личния	£,	най-
вероятно	глупав	като	техния	живот.

И	ни	пресрещна	просяк.	Едър,	почти	колкото	мене.	По-пълен.	Възрас-
тен	човек	—	около	шейсетгодишен.	Със	синя	униформа	на	кондуктор,	но	
така	преправена,	че	да	изглежда	просяшка.

С	торба	през	рамо	—	толкова	бутафорна,	че	ме	ядосва.	Все	едно	иска	да	
ми	докаже,	че	е	просяк,	че	в	торбата	му	има	парчета	стар	хляб,	с	който	
ще	храни	гладни	деца.

—	Господине,	не	съм	просяк.	Немам	пари	да	се	върнем.	От	плевенско	
съм.	Честен	кръст,	нема	да	поискам	от	никой,	но	ти	си	добър	човек,	за	вла-
ка	ми	требват.	Аз	не	съм	просяк	и	нема	да	поискам.	За	влака	ми	требват.	
Дай	три	лева	да	се	приберем.	Господ	да	те	поживи.	Да	им	ебем	майката	
на	просяците	мръсни.	Аз	искам	за	влака,	да	се	приберем.	В	плевенско	ме	
чакат.	Внучета...	да	ти	е	живо	и	здраво	детето,	дай	три	лева.

А	аз	искам	да	покажа	на	дъщеря	си,	какво	представлява	милосърдието.
Мисля	си:	ето,	той	е	противен,	прилича	на	измамник,	но	тя	—	малката	

и	невежата,	ще	разбере,	че	добрият	човек	не	се	интересува	как	и	на	кого	
дава.	Ще	научи,	че	важни	са	състраданието	и	милостта.

А	в	устата	на	просещия	има	златен	зъб,	който	ме	вбесява.	И	аз	си	
казвам:	Смири	се	и	не	съди	за	хората	по	златните	им	зъби.	Нека	види	
малкото	момиче	как	се	дава	и	как	се	прави	добро.

И	изваждам	от	джоба	си	четири	лева	—	една	двулевка	и	две	еднолевки.	
Отброявам	три	лева	и	посягам	да	му	ги	дам.	Той	някак	прекалено	грубо	и	
сръчно	ги	взема	и	издърпва	и	останалата	еднолевка.

—	Да	хапнем	нещо,	не	съм	ял,	нищо	не	съм	ял	цел	ден.
Още	по-добре,	мисля	си.	А	дъщеря	ми	ме	гледа	малко	уплашено.
—	Защо	му	даваш	пари?	Той	е	циганин.	
—	Как...	какво	като	е	циганин...?	Нали	е	човек	и	има	нужда...	не	разбра	

ли,	че	няма	пари	да	се	върне	вкъщи...	и	не	е	ял.	Не	е	важно	на	кого	даваш...	
важното	е,	че	като	дадеш...	ставаш	по-добър.	

И	£	говоря	още	пет	минути	неща,	на	които	трудно	вярвам,	но	много	
ми	се	ще	тя	да	повярва.

	
Но	в	главата	ми,	в	сърцето	ми	се	поражда	гняв.	Гнева	на	излъгания	човек.
И	заставам	на	ъгъла	на	улицата,	наблюдавам	какво	ще	прави	прося-

ка,	след	като	вече	има	моите	четири	лева.	Дъщеря	ми	е	неспокойна	и	ме	
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подръпва,	иска	да	си	ходим.	Но	аз	я	дръпвам	по	силно	за	ръчичката	и	тя	
разбира,	че	сега	съм	сериозен	и	нещо	не	е	хубаво	като	преди.

Просякът	се	върти	две-три	минути	напред-назад.	Аз	ясно	знам,	че	
чака	нов	глупак,	нов	благороден	мухльо,	когото	да	излъже.	Аз	не	съм	бла-
городен	мухльо.	Аз	само	исках	да	покажа	на	малката	си	дъщеря	каква	е	
благостта	на	себераздаването.	Да	£	покажа,	че	е	добре	да	даваш...	и	когато	
дясната	ръка	дава,	лявата	да	не	знае	за	това.	Искам	тя	да	е	благотвори-
телна	и	мила,	а	не	озлобена	като	всички.	

И	се	чувствам	вбесен	от	глупостта	си.
Дъщеря	ми	ме	гледа	объркано,	не	може	да	разбере	нито	какво	правя,	

нито	какво	мисля.
Просякът	ме	вижда.	Засуетява	се	и	отива	до	лавка	за	алкохол	и	ядки.	

Прави	съвсем	нелепо	движение,	все	едно	ще	си	купува	нещо.	Ха,	сигурно	
кашу	и	бърбън.	

Защо	не	отидеш	в	някоя	хлебарница,	глупако	—	мисля	си	—	поне	да	съм	
излъган	както	трябва?	

Той	отново	ме	вижда	и	ми	кимва	с	глава	—	на	двайсет	метра	съм	от	
него	—	и	пак	имитира	купуване	на	нещо.	И	очаква,	че	аз	ще	се	откажа	да	
го	наблюдавам.	Но	аз	го	наблюдавам.

Той	имитира,	че	си	тръгва.
Аз	дръпвам	дъщеря	си,	повличам	я	към	вход	на	къща,	където,	тя	съв-

сем	объркана	ме	пита?
—	Следим	ли	го?
—	Да...	той	ни	излъга...	той	нямаше	нужда	от	пари	за	влак...	сега	ще	

видиш,	ще	поиска	и	от	други.
—	Ми...	да	си	ходим	тогава...
—	Не...	не	бива	лъжците	така...	няма	да	го	оставя	да	лъже	и	други...
—	Ми...	ти	защо	му	даде?
—	Защото	му	повярвах...	важното	е	да	даваш	на	тия,	които	ти	искат,	

без	непрекъснато	да	мислиш,	че	те	лъжат.
—	Хайде	да	си	ходим...
—	Не...	ще	ни	върне	парите,	ако	е	лъжец!
И	наблюдавам	просяка.	А	той,	усетил,	че	е	свободен	да	действа,	спира	

момче	и	момиче.	Не	го	чувам,	но	по	мимиките	му	разбирам,	че	повтаря	
същите	неща,	които	е	казал	и	на	мене.

Изпитвам	силно	пулсиране	в	слепоочията	—	този	вид	гняв,	който	по-
някога	води	до	мозъчен	удар	или	до	убийство.	Не	мога	да	си	обясня	защо	
—	не	—	обяснявам	си	веднага.	Защото	с	тези	пари,	с	тези	четири	лева	щях	
да	купя	на	дъщеря	си	темперни	бои.	Исках	да	ми	нарисува	портрет	—	та-
къв,	какъвто	съм	—	с	брада	и	обичан	от	нея.	А	сега	се	чувствам	измамен.	
Но	нали	съм	добър?	Нали	не	се	интересувам	от	това,	къде	ще	отидат	
дарените	от	мен	пари?	Нали	не	съм	зъл	параноик,	който	прави	сметка	и	
за	парчето	мухлясал	хляб,	което	е	дал	на	бездомно	куче?	

Но	в	ушите	ми	бумти	кръвта,	чак	ми	става	зле	от	гняв	и	злоба.	Стис-
кам	ръката	на	дъщеря	си,	тя	ме	гледа	тревожно.

—	И	да	те	излъжат...	е	много	по-добре,	отколкото	ти	да	излъжеш...	
разбра	ли	—	казвам	тихо	и	дрезгаво.



88 ÏËÀÌÚÊ

—	Ами	защо	да	ме	лъжат?
—	Така...
А	просякът	спира	момче	с	раница,	унесено	—	от	новия	тип	хора	—	кои-

то	живеят	някъде	в	задънените	улици	на	Интернет.	Тогава	аз	излизам.	
В	джоба	ми	има	сгъваем	нож.	Много	тънък	—	доста	дълъг.	Не	става	за	
рязане,	а	за	мушкане.	Сигурно	нещо	в	мене	не	е	наред,	за	да	го	нося.	Тегля	
дъщеря	си	за	ръката	и	приближавам	просяка.	Заставам	пред	него	тъкмо,	
когато	е	взел	поредните	три	лева	от	момчето,	живеещо	в	Интернет.	
Допирам	отворения	нож	в	корема	му.	Той	прави	глупава,	хитра,	уплашена	
и	противна	физиономия.

—	Върни	ми	парите!
—	Защо...	господине...	аз	за	влака	ти	ги	поисках...
—	Лъжеш	—	казвам	грубо,	а	дъщеря	ми	нервно	ме	дърпа.	Тя	вече	се	е	

уплашила	много.
—	Не	те	лъжем...	Господине,	честен	кръст...
И	лицето	му	става	толкова	нагло,	че	чак	се	стъписвам.	Той	гледа	

през	мене.	Вижда	колко	съм	нищожен.	Само	имитира,	че	се	е	поупла-
шил.	Знае	добре	такива	като	мене.	Щом	дават	пари,	няма	да	убият	
човек.	Лицето	му	от	секунда	на	секунда	става	все	по	твърдо	и	в	очите	
му	вече	няма	дребнава	хитрина	—	само	грубо,	свирепо	презрение.	Бута	
ръката	ми.

—	Аз	не	съм	сам...	от	плевенско	сме...	със	сина	сме	тука...	и	за	него	
требва	билет	да	купувам...	аз	помислих,	че	си	добър	човек...

—	А,	щом	и	сина	ти...	—	не	се	чувам,	какво	говоря.	Ръката	ми	иска	да	
се	върне	при	корема	му,	да	го	убие	и	да	посее	справедливост.	А	устата	
ми	мънка	—	значи	и	сина	ти?	И	ти	затова	ли	от	всеки	срещнат	искаш?	А?

И	гласът	ми	трепери.
—	Абе	я	се	махай	от	тука.	Я!	Какво...	Я	си	бегай...
И	забързано,	ядосано,	просякът	се	обръща	и	тръгва	по	улицата.	А	дъ-

щеря	ми	измъква	ръката	си	от	моята	и	си	я	избърсва.	Стоим	две	минути.	
Аз	сгъвам	ножа,	който	нелепо	е	висял	в	отпуснатата	ми	ръка.

—	Цялата	ти	ръка	е	потна	—	казва	дъщеря	ми.
—	Ми...	ядосах	се...	излъга	ни	тоя	дядо.
—	Нищо,	аз	имам	спестени	петдесет	лева,	ще	ти	дам	четири...
—	Не	е	там	работата.
Гледам	след	просяка	и	ми	става	толкова	тежко,	толкова	гнетаво	—	все	

едно	съм	глътнал	цялата	му	мръсна	торба	и	сега	тя	ме	души.	Опитвам	се	
да	предизвикам	смирение	у	себе	си	и	не	мога.	Дъщеря	ми	ме	поглежда.	Да!	
Искам	да	бъда	всеопрощаващ.	Силен	като	океански	прилив	и	добър	като	
майка	към	детето	си.	И	не	мога.	Сърцето	ми	бие	силно	и	злобно,	лицето	
ми	се	поти.	

—	Излъга	ни...	и	аз...
—	Какво?	—	пита	дъщеря	ми
—	Нищо	не	направих.
—	А	какво	да	направиш?
—	Уф...	де	да	знам...	нещо...
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Но	когато	поглеждам	към	нея,	виждам,	че	тя	пак	се	е	унесла	в	своята	
детска,	чудесна	Нирвана.	Гледа	всичко,	все	едно	е	нищо.	

Аз	мисля	пет	минути	за	случилото	се,	след	това	се	отнасям	нанякъ-
де.	И	двамата	с	нея	продължаваме	да	вървим	по	улицата,	всеки	унесен	в	
своя	невидим	свят.

	

МЕЧКАТА

Тя	се	наведе	към	него,	протегна	врат	и	източи	устните	си	напред	—	в	
неприятна	фунийка.	

Защо,	по	дяволите,	прави	така?	—	за	миг	си	помисли	той	и	също	се	
наведе	напред,	обзет	от	недоволство.	

Докато	главата	му	се	приближаваше	към	нейната,	той	притвори	очи,	
защото	беше	от	хората,	които	се	страхуват	твърде	много	от	това	да	
не	видят	нещо	грозно,	от	което	да	ги	боли	дълго	в	бъдещите	дни.	

Има	такива	хора,	които	възприемат	себе	си	като	страничен	човек,	
към	когото	трябва	да	 бъдат	особено	 внимателни.	Все	 едно	този	друг	
човек	е	някакво	малко	детенце.	Което	трябва	да	бъде	пазено	извънредно	
грижливо	от	всякакви	грозотии	и	ужаси	в	живота.	Треперят	над	душите	
си,	така	да	се	каже	—	да	не	вземе	да	ги	повреди	нещо.	Все	едно	са	чужди.

Той	се	замисляше	понякога	за	душата	си	като	за	извънредно	фина	
вазичка,	направена	от	изсушени	сълзи,	нежна	и	крехка;	но	на	всичкото	
отгоре	и	обладаваща	някаква	неестествено	голяма	способност	да	страда	
и	да	се	мъчи.	Особено	от	грозните	неща.	

Че	какво	пък	чак	толкова?	—	навеждаше	се	той	напред	и	издаваше	също	
устните	си,	но	едва-едва,	внимателно	и	стараейки	се	да	не	прави	грозна	
гримаса	(защото	ако	чуждата	грозота	го	измъчваше	много,	то	това	—	са-
мият	той	да	се	усети	грозен	—	можеше	да	го	доведе	до	отчаяние)	—	какво	
толкова?	Ще	я	целуна	ей	така	—	мимоходом!	Съвсем	леко!	

Защо	е	тая	моя	направо	зловеща	погнуса	от	некрасивите	действия,	
от	некрасивите	Неща?	Та	това	ме	смазва!	

И	освен	това...	това	ми	пречи	да	съм	свободен!	Движа	се	като	слон	в	
стъкларски	магазин	в	тоя	пълен	с	възможности	за	грозноправене	 	свят!	
Всяко	мое	действие	е	ограничено	от	това	—	да	не	взема	да	видя	или	недай	си	
Боже	—	самият	аз	да	направя	нещо	грозно...	или	да	изглеждам	грозен	или	да...

А	сега	една	мечка...
...	Сега	и	една	мечка	не	мога	да	целуна...
А	тя,	дявол	до	го	вземе,	о	Боже	прости	ми,	какви	ги	говоря	(какви	са	

тия	дяволи?!),	тя	ми	е	приятелка!	
И	ми	направи	такава...	огромна	услуга...
Ох,	Боже,	какви	ги	говоря!	Наистина	съм	се	побъркал	от	това	си	ка-

чество...	или	да	го	кажа	направо	—	от	тоя	дефект!	
Не	мога	даже	наум	да	кажа	нещо,	което	ми	изглежда	грубо	или	грозно	

(примерно	тия	ругатни	с	дяволите,	които	без	да	искам	изричам	наум)!	
Та	така	де	—	тя	ми	спаси	живота...	или	всъщност	—	да	речем	—	аз	£	

спасих	живота...
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Давехме	се	двамата	в	една	река...	Господи	какво	чудо	беше!	По	бързеи-
те...	отстрани	изглежда	някак	плитко...	все	едно	дъното	е	на	един	лакът	
—	виждат	се	камъни,	които	водата,	разбита	на	пяна,	облива...	водата	все	
едно	кипи	и	се	издига	на	вълни	над	тях...	Обаче	ако	си	в	средата	на	тая	
планинска	река,	оказва	се	съвсем	различна	работата...

Оказва	се,	че	дори	да	можеш	да	докачиш	дъното	с	крак	—	това	въобще	
не	ти	върши	работа!	Водата	е	толкова	мощна,	потоците	ледена	пяна	
така	те	блъскат,	теглят	и	повличат...	че	изведнъж	от	човек	се	превръ-
щаш	в	коркова	тапа!

Да,	като	коркова	тапа	в	пълна	мивка,	на	която	запушалката	е	изва-
дена!	

Водата	те	подмята,	залива,	задавя	и	завърта.	В	един	момент	даже	
ми	се	струваше,	че	реката	иска	да	ме	съблече.	

По	едно	време,	почти	се	бях	удавил,	а	мечката	въобще	и	не	я	виждах	
—	и	тя	се	бореше	за	живота	си	някъде	сред	бучащата	пяна...	—	та	в	миг	
си	помислих,	че	ако	човек	няма	нужда	от	въздух,	ако	има	хриле	като	риба,	
би	било	вълнуващо.	Може	би	даже	би	било	и	приятно.	Защото	водата	те	
подхвърля	като	някаква	невъобразима	люлка.	Забавно	е	за	миг.	Докато	не	
усетиш,	че	си	загубен.	

И	двамата	с	мечката	се	потапяхме,	изплувахме	и	се	давехме	—	от	
скала	на	скала	(добре,	че	скалите	бяха	загладени	от	водата!).	От	скала	на	
скала.	Страшно	беше,	въобще	не	мога	да	си	спомня	всеки	момент	поот-
делно.	Ту	главата	над	водата,	ту	под	водата...	звученето	на	света	силно	
се	променя	—	под	водата	звуците	стават	някак	плътни...	светът	бучи...

Бях	се	предал	вече,	направо	се	бях	отказал.	
И	изведнъж,	както	бях	изплувал	за	миг	—	вдигнах	глава	и	видях	някакъв	

клон.	Клон,	надвиснал	над	реката.	Успях	да	се	хвана.	Тялото	ми	продължи	
да	плува	по	течението,	но	целият	аз,	така	да	се	каже,	самата	ми	воля	се	
вкопчи	в	клона.	И	се	задържах.	

Миг	по	късно	усетих	как	мечката	се	 вкопчи	в	 крака	ми,	после	и	 в	
другия...

Тогава...	Честно	казано	може	и	да	съм	я...	хм,	защо	е	нужно	сега	да	се	
самозалъгвам?	—	Да!	Ритнах	я!	Но	леко,	по-скоро	се	опитах	да	си	освободя	
краката.

Но	тя	ги	стискаше,	здраво	стискаше,	на	живот	и	смърт.	И	слава	Богу	
—	защото	така	—	лека-полека	—	като	ме	сграбчваше	все	по-нагоре,	тя	накрая	
стигна	до	клона.	И	изведнъж,	с	някакъв	страшен	замах	се	оттласна	от	
мене.	Заболя	ме,	но	не	се	изпуснах.	И	аз	стисках	здраво.	Тя	захапа	клона.	
Захапа	го...	И	нали	е	страшно	силна	—	с	едно	мощно	движение	се	изтегли	
от	водата.	Добре,	че	не	изтръгна	цялото	дърво...

Но	след	това	за	мен	стана	трудно.	Аз	се	държа	за	клона	с	все	сила,	
но	водата	ме	завлича.	Някак	—	на	една	страна.	Тоест,	аз	си	се	държа	за	
клона,	имам	опора,	но	понеча	ли	да	си	приближа	краката	и	тялото	към	
брега	или	въобще	към	нещо,	от	което	да	се	оттласна	и	да	изляза	—	усещам,	
че	не	мога.	А	и	краката	ми	—	вече	замръзнали!	Чувствам	се	като	някакъв	
парцал	—	единият	му	край	е	закован	за	клона,	а	другият	безсилно	се	носи	
по	течението.	
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Набирам	се	с	ръце	до	мястото,	където	клона	се	съединява	с	дърво-
то	—	и	после	—	какво?	Безизходица!	Ако	опитам	да	обхвана	дървото	—	то	
е	дебело,	хлъзгаво	—	ще	се	изпусна,	ще	ме	дръпне	реката	и	съм	мъртъв!	
А	краката	си	не	мога	да	придвижа	по	никакъв	начин	към	брега	или	към	
каквото	и	да	било...	Носи	ги	пустата	вода!	Пък	те	и	замръзнали...	носят	
се	по	течението...

И	тогава	мечката...	Тогава,	няма	как	да	не	го	призная,	започнах	да	
викам...	не,	не	да	викам,	ами	да	крещя,	даже	да	врещя	—	това	е	по-точната	
дума...	врещях	като	яре,	като	коза...	Грозно	и	ужасно	врещях,	въобще	не	
си	спомням	какво.	Но	се	молех	де,	това	съм	врещял!	Молех	се	на	мечката.	
Само	няколко	секунди,	но	ми	остана	много	лошо	чувство...

Това	грозно,	унизително	врещене!	А	се	оказа,	че	било	излишно.	Защото	
мечката	нямаше	намерение	да	ме	изостави.	Тъкмо	се	беше	закрепила	на	
брега,	още	даже	не	се	беше	отърсила	от	водата	и	веднага	се	спусна	към	
мен.	Тя	нали	има	едра	задница	и	това	я	прави	доста	устойчива.	Протегна	
се	навътре	в	реката,	страшно	силно,	чак	не	е	за	вярване	колко	силно	се	
наклони	напред...	и	замахна	с	лапа!

Причерня	ми	и	пуснах	клона.	А	тя	—	с	един	замах	ме	закачи	(а	ноктите	£	
—	всеки	по	десетина	сантиметра!)	и	като	с	кука	ме	подхвана.	И	направо	ме	
изхвърли	от	водата!	Добре,	че	не	ме	закачи	за	месото,	а	за	якето	—	отзад.

В	миг,	докато	летях,	си	спомних,	че	някога,	отдавна,	бях	гледал	по	
телевизията	как	мечките	ловят	риби,	големи	риби.	С	лапа	ги	подхващат	и	
ги	мятат	навън	от	водата.	Така	и	аз.	Като	голяма	риба	се	озовах	на	брега.	

И	така.	Всичко	мина	благополучно,	така	да	се	каже...	Стоим	ние	на	
брега,	дишаме	тежко.	И	внезапно,	явно	водени	от	някакво	много	силно	и	
спонтанно	чувство,	се	прегърнахме.	Аз	май	даже	заплаках.	А	ми	се	стори,	
че	и	тя	заплака...	защото	нещо	топло	се	стече	по	бузата	ми,	както	беше	
мокра	от	студената	вода...	Такива	ми	ти	работи...

Но,	 естествено,	 след	първия	момент	на	спонтанност	идва	и	едно	
отрезвяване,	така	де	са	каже.	

Много	ми	е	приятно,	наистина	се	чувствам...	някак	жив.	Свободен	
се	чувствам	в	тия	редки,	ама	наистина	редки	моменти...	в	които	правя	
нещата	съвсем	спонтанно.	И	тогава	чак	се	разплаквам...	Да	—	сериозно	—	
когато	усетя,	че	съм	толкова	спонтанен	и	свободен	и	така	леко	изразявам	
чувствата	си	и	въобще	не	мисля	дали	тоя	срещу	мене	е	грозен,	или	лош,	или	
добър...	и	не	мисля	даже	за	това	дали	аз	не	изглеждам	грозно	или	нелепо...	
в	такива	моменти	направо	се	разплаквам.	Разревавам	се	от	едно	такова,	
особено	щастие...	щастието,	че	съм	свободен	да	си	изразя	душата.	Без	да	
мисля	как	изглеждам	и	тям	подобни...

Но	после	естествено	пак	се	замислям.	И	се	връщам	в	старото	поло-
жение.	Да.	

И	след	това	дойде	време	да	се	разделим.	Естествено,	първо	си	бяхме	
поговорили	хубаво,	бяхме	си	разказали	животите	един	на	друг,	бяхме	се	
доста	приятно	посближили...

И	ето,	като	£	казах:	„Аз	ще	тръгвам“,	тя	каза:	„Знаеш	ли,	искам	да	
те	целуна!“.	

Аз,	естествено,	се	усмихнах	много	мило	и	направих	всичко	възможно	
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да	изглеждам	приятно	изненадан	от	такава	идея.	Направо	се	разтопих	
(тоест,	направих	всичко	възможно	да	изглеждам	„разтопен“).	Заразмахвах	
ръце,	закимах	с	глава...

А	каква	вътрешна	тревога	и	неприязън	ме	обхвана!	Да	ми	прости	
Господ,	ама	направо	ми	се	доповръща	от	мисълта	да	целуна	мечката!	

Ще	кажа	така:	 като	излязохме	 от	реката,	 аз	 бързо,	 но	много	 де-
ликатно,	без	въобще	тя	да	ме	забележи,	я	бях	огледал	(обяснявам	колко	
тактично	съм	я	огледал,	защото	съм	извънредно	грижовен	не	само	към	
своите	чувства,	ами	и	по	отношение	на	чувствата	на	другите).	Да.	И	си	
казах	„Не	е	неприятна	тая	мечка“.	

Но	естествено	—	не	е	неприятна	за	мечка.	Именно	като	мечка	не	е	
неприятна,	даже	е	хубава	за	мечка...	но	като	човек?!	Човек	обикновено	це-
лува	хора...	И	в	краен	случай	—	котенца,	кученца...	Но	човек	не	целува	мечки!

Дявол	да	ме	вземе	—	помислих	си	за	миг,	че	на	стената	в	нечий	кабинет	
главата	£	би	изглеждала	даже	красива!	Като	трофей.	Но	на	възглавницата	
до	теб,	като	се	будиш	сутрин	—	никак	не	би	изглеждала	добре!	Нали	така?	
В	света	всичко	е	въпрос	на	правилно	подреждане	и	комбиниране...	Нещата	
изявяват	качествата	си,	когато	биват	съпоставени	с	други	неща...

Примерно	една	красива	женска	ръка	на	фона	на	снежнобял	болничен	
чаршаф	не	е	красива	и	бяла,	а	просто	неприятно	жълтее	—	не	е	ли	така?	

И	сега	—	аз	да	целувам	мечка?!	
Оставете	това	с	главата	на	стената	—	аз	ужасно	мразя	всяко	наси-

лие...	Никога	не	бих	и	си	помислил	за	никакви	глави	на	никакви	стени	и	за	
никакви	трофеи...

Но	все	пак	—	целуване?!	По	устата!	
Не,	не	го	приемам	като	добра	комбинация!	Моята	малка,	гола,	лише-

на	от	козина	глава...	розова	и	човешка.	И	тая	грамадна,	кафява,	зверска	
муцуна...	С	козина,	пълна	със	ситни	бодли	и	заплетени	тревички.	Даже	
ми	се	стори,	че	видях	в	козината	£	малка	мравка,	която	си	имаше	свой	
живот	и	пълзеше.

Та	мечката,	с	тая	огромна,	рунтава	глава,	прилича	не	на	живо	създа-
ние,	подходящо	за	целуване,	а	на	нещо	повече...	на	нещо	като...	планина!	

В	самата	нея,	по	главата	и	в	козината	£,	живеят	други	живи	съще-
ства!	

А	устните	£!	Дълги,	източени	напред	и	някак	неприятно	лигави.	И	въ-
преки	че	си	личи,	че	са	чисти,	са	неопределено	противни,	кафяви,	а	отвът-
ре	—	ярко	розови!	Неприятно,	болезнено	некрасиво!	И	освен	всичко	друго...

....
Обзет	от	решителност,	с	припряно	движение	на	главата	и	устните	

—	той	целуна	мечката.	
Беше	затворил	очи	и	то	така	силно,	че	чак	челото	му	се	беше	набър-

чило.	Мечката	го	целуна	някак	естествено,	по	животински,	даже	имаше	
нещо	любовно	в	тая	нейна	целувка.	Кой	ги	знае	мечките?

Целувката	трая	не	повече	от	две	секунди	и	той	се	отдръпна.	Не	рязко,	
някак	неуверено,	но	явно	воден	от	силно	желание	да	се	отдръпне.	

Боже!	—	каза	си	той,	—	преживях	го!	Дано	не	съм	изглеждал	прекалено	
глупаво	и	противно...
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То	никой	не	ме	и	гледа,	естествено...	но	това,	всъщност,	има	ли	зна-
чение?	Грозното	не	бива	да	съществува!	Та	дори	и	никой	да	не	може	да	го	
види...	Дано	и	тя	не	е	забелязала,	че	така	бързо	се	отдръпнах!

Но...
Но	има	едно	нещо,	което	много	ме	измъчи...
Докато	поднасяше	устата	си	към	мен,	аз	не	бях	запушил	ноздрите	

си...	нали	знаете	как	човек	може	да	притисне	корена	на	езика	си	към	неб-
цето	отзад	и	така	да	блокира	достъпа	на	въздух	към	ноздрите...	няма	
нужда	да	запушва	носа	си	с	ръка...	А	аз	си	знаех,	дявол	да	ме	вземе,	че	така	
трябва	да	направя.	Да	си	запуша	носа	и	да	не	вдишвам	през	него,	докато	
целувам	мечката...

Знаех,	че	тя	няма	да	има	хубав	дъх...
Че	как	животно,	което	никога	не	си	е	мило	зъбите,	ще	има	хубав	дъх?	

Та	тя	яде	каквото	намери	в	гората!
Но	аз	не	си	запуших	носа,	даже	без	да	искам	леко	вдишах,	вдишах	през	

носа...
Даже...	Даже,	воден	от	някакво	болно	любопитство	 (да	ми	прости	

Господ!)	аз	подуших дъха	£!	
Да	ме	вземат	дяволте!	Уж	съм	деликатен	човек	и	се	пазя	от	грозното...	

пазя	се	да	не	изкуша	душата	си...	да	не	я	вкарам	в	излишно	отвращение	
и	излишни	лоши	чувства...	Аз,	разбирате	ли,	правя	всичко	възможно	да	не	
намразя	другите,	да	не	се	погнуся	от	тях!	Уж	така	внимателно	пазя	ду-
шата	си	от	греха	на	омразата,	грозотата	и	погнусата...	Защото	да	те	
е	гнус	от	съществата	и	от	света	въобще...	това	е	грях,	това	не	е	добре,	
нали,	Господи?	А	пък	няма	как,	ако	нещо	си	е	наистина	гадно,	няма	как	да	
не	се	погнусиш.	И	затова	—	за	да	не	вкарвам	сам	себе	си	в	греха	на	отвра-
щението	—	просто	затварям	очи.	Запушвам	нос.	Такива	ми	ти	работи.

Уж	се	пазя,	а	сега	—	подуших	дъха	на	мечката!	
А	тя,	милата...	Ами	да	—	дъхът	£	беше	отвратителен!	О,	Боже,	дано	

не	е	забелязала	каква	гримаса	направих!	Аз	я	направих	само	за	една	стотна	
от	секундата,	но	такива	неща...	такива	неща	за	жалост	се	забелязват.	
Даже	по-скоро	се	усещат.	

И	е	възможно	сега	тя	да	е	отчаяна...	Да	си	мисли:	Аз	му	спасих	живота,	
а	той	прави	гримаси	като	ме	целува...

Боже,	колко	е	объркан	тоя	живот!
Ето	—	сега	ще	се	нахвърля,	ще	я	отрупам	с	мили	думи,	ще	£	наговоря	

куп	баналности,	ще	£	дам	адреса	си,	ще	я	помоля	уж	много	настойчиво	да	
се	видим	отново...

...	защото	изпитвам	срам!	
Чувствам	се	много	гузен	пред	нея.	Мисля	си	—	тая	мечка	е	усетила,	

че	аз	съм	усетил	колко	е	лош	дъхът	и!	
И	сега,	ох,	мъка,	ще	има	да	мисля...	месеци	наред	ще	мисля	и	ще	се	

терзая:	Как	да	£	кажа?...	Как	да	изчистя	тия	неща	между	нас?
Защото	тя	ми	е	приятелка.	И	аз	не	мога	да	оставя	нещата	така!	Да	

ходи	с	такъв	дъх!	Защото	някога	може	да	дъхне	и	в	лицето	и	на	друг	човек...
А	малко	хора	са	така	деликатни	като	мене.	И	тоя	друг човек като	

нищо	ще	£	изтърси	нещо	некрасиво...	Нещо,	което	може	ужасно	да	я	нара-
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ни.	Знаем	ги	ние	хората	какви	са!	Няма	капка	милост	в	тях.	Нараняват,	
нараняват,	нараняват...	А	и	мечките	ги	знаем	какви	са!	Чувствителни,	
склонни	да	се	отчайват	и	от	най-малкото...	уж	са	груби,	а	пък	са	толкова	
раними,	Боже,	една	дума	може	да	ги	съсипе!	

Да,	това	може	направо	да	я	убие.	Няма	да	си	простя,	ако	някой	мръс-
ник	£	каже,	че	устата	£	вони.	

Да.	Тя	ми	е	приятелка.	Сега	ще	трябва	да	помисля,	много	да	помисля.	
Как	да	£	обясня	цялата	тая	работа,	без	да	я	нараня.

А	иначе	—	по	света	има	много	грозни	неща.
И	аз	само	се	пазя	и	пазя,	и	пазя...
....
	
Всъщност	аз	съм	наясно	с	много	неща.	
Това,	че	съм	мечка	не	означава,	че	не	мога	да	мисля.	Напротив.	Това	

ми	дава	по-голяма	свобода.	
Ще	се	запитате:	Как	така?	
Ще	ви	обясня.	
Докато	другите,	хората	да	речем,	като	този	мой	приятел,	който	

сега	страда	от	угризения	и	съмнения,	мислят	от	позицията	си	на	хора,	
аз	нямам	това	ограничение.	Хм.	Може	би	няма	да	ме	разберете,	защото	
вие,	така	или	иначе,	сте	хора.	

Но	нека	се	пробвам:	Като	си	човек,	мислиш	като	човек.	И	само	като	
човек!	Не	само,	че	имаш	в	главата	си	заложени	схеми,	логика,	ценности;	и	
не	можеш	даже	да	си	представиш	как	би	могъл	да	излезеш	извън	тях...	не	
само	това!	Ти,	именно	защото	си	човек,	даже	и	не	смееш	да	излезеш	от	тях!	

Примерно	един	човек	допуска	ли	да	мисли	за	себе	си	като	за	нещо,	или	
по	точно	—	като	за	някой	—	който	би	изял	някой	друг,	подобен	на	него?	

Човек	може	ли	да	мисли	с	пълно	незачитане	на	себичността	си?	
Преструва	се,	че	може!	Но	всъщност	—	не	може!	Да	мисли	така	за	све-

та	и	нещата	около	себе	си,	все	едно	самият	той	не	е	важен,	няма	никакво	
значение?	Може	ли	така?	Мисля,	че	не!	

Човекът	—	даже	да	си	въобразява,	че	мрази	себе	си,	че	се	смята	за	
незначителен	—	пак	—	започне	ли	да	мисли	—	първо	туря	себе	си	в	центъ-
ра!	И	чак	след	това	почва	да	мисли!	Даже	да	казва	за	себе	си,	че	е	презрян	
човек...	даже	да	го	заявява	пред	всички	—	той	пак	някак	извърта	нещата	
и	пак	себе	си	в	центъра	поставя...

Признал	се	е	за	презрян,	жалък,	маловажен...	и	казва:	Трошица	съм	аз,	
прашинка,	незначителна	молекула	съм	аз	в	света,	в	ръцете	на	съдбата...

А	в	същото	време	някак	безнадеждно	(и	в	същото	време	—	с	цялата	
надежда	на	света!)	се	е	пропил	с	чувството,	че	е	център	на	всичко!	И	че	
всичко	започва	и	свършва	с	него!	

И	тъй	като	човек	мисли	за	всичко	през	тая	призма	—	че	е	човек	и	най-
висше	и	важно	нещо	на	света	—	той	мисли	сковано	и	страхливо.	

Особено	пък	като	моралът	му	скове	мисленето...
Човек	не	смее	да	мисли	като	животно,	казвам	ви,	а	това	доста	му	

пречи.
А	аз	съм	мечка	и	туй	то!	Като	си	презрян	звяр	и	от	тебе	може	да	
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се	очаква	всичко	—	вече	можеш	да	мислиш	малко	по-халтаво,	нали	така?	
Малко	по-освободено,	както	казват	хората.	

Ще	ви	дам	пример:	Ако	си	с	много	чистички	дрехи	—	ходиш	като	пре-
париран!	Представете	си	само:	ходиш	из	гората	с	новичките	си	чисти	
дрехи,	накотнен.	И	не	смееш	ни	да	си	опреш	коляното	в	някой	дънер,	ни	да	
седнеш	на	някой	изоставен	мравуняк...	Пфу	—	не	дай	си	Боже	да	има	свеж	
мъх	там	и	да	ти	изцапа	в	зелено	финия	ленен	панталон,	хаха!	

А	като	си	като	мен	със	старо	рухо,	смрадливо	и	пълно	с	клечици	и	
бодли;	и	мравки	и	бълхи	пъплят	из	него;	и	парченца	от	плътта	на	изядена	
отдавна	овца	са	изсъхнали	и	спечени	в	козината;	и	пръст	има,	и	кръв	собст-
вена	и	чужда,	и	семенна	течност	от	отдавна	забравени	мечоци,	и	живи	
неща	има,	и	умрели...	И	като	така	навлечен	бродиш	из	гората	—	никакви	
притеснения	нямаш!	И	се	движиш	свободно	и	сядаш,	където	си	поискаш	
и	лягаш,	където	завърнеш.	Нямаш	никакви	ограничения.	

С	мисленето,	драги	мои,	е	същото.	Ако	мисълта	ти	държи	да	е	након-
тена	(тоест	—	човешка)	—	ще	се	движи	като	препарирана.

Вярно,	със	старото	и	смрадливо	мечешко	рухо	нямаш	достъп	до	някои	
места.	Примерно	—	няма	да	те	приемат	в	изискана	човешка	компания.	А	
и	няма	как	човек	искрено	да	те	заобича.	Ще	те	обича,	защото	е	човек,	то-
ест	—	лицемер.	Ще	зяпа	тайно	грозната	ти	козина	и	ще	си	казва	(лъжейки	
дори	себе	си):	Аз	я	харесвам	не	заради	външния	£	вид,	а	заради	добрата	£	
душа!	Така	ще	си	казва	човекът.	

Но	твоето	тежко	и	вонящо	облекло	винаги	ще	си	стои	пред	очите	му	
и	той	неволно	ще	прави	гримаси	на	отвращение	и	ще	получава	спазми	в	
гърлото.	Позиви	за	повръщане.	

Същото	е	и	с	дъха.
А	аз	много	добре	знам	какъв	ми	е	дъхът.
Но	ще	попитате:	Като	знаеш	—	защо	не	си	направила	нещо,	за	да	го	

промениш?
А	аз	ще	ви	питам:	А	защо	вие	не	сте	направили	нещо,	за	да	си	проме-

ните	обонянието?	Защо	не	сте	направили	нищо,	за	да	се	промените	така,	
че	моят	ужасен	дъх	да	започне	да	ви	харесва?

Моят	дъх	може	да	се	промени	—	това	е	така.	Сега,	забелязвате,	съм	в	
добро	разположение	на	духа...	та	затова	и	въобще	ви	обръщам	внимание.	
Иначе	просто	бих	ви	изръмжала	насреща...	и	вие	бихте	се	пръждосали	с	
ужасени	писъци	от	главата	ми!	Та	ще	ви	кажа:	моят	дъх	може	да	се	про-
мени,	но	аз	не	смятам	за	редно	да	го	променям!

И	чуйте	сега:	аз	не	смятам	за	редно	да	го	променям	не	заради	някакъв	
мой	инат!	Не!	Просто	не	смятам	да	го	променям	заради	такава	глупава	
и	идиотска	причина!	Причината,	че	на	вас	така	ви	се	иска.

Природно	лош	ли	е	моят	дъх?
Ами	как	да	ви	кажа	—	май	да.	Я	да	ви	питам:	Кое	е	природно	и	кое	—	не?	

Вие	първо	ми	кажете:	Кое	е	по-природно	—	моят	дъх	или	вашето	отвра-
щение	от	моя	дъх?	Защото	вие	веднага	сте	си	помислили	(знам	ви	аз	вас!):	
Ама	нашето	отвращение	от	гадни	неща	си	е	в	нашата	природа!	

Е	—	а	моят	дъх	откъде	се	е	взел?	Не	е	ли	той	част	от	моята	природа?
Някой	обаче	ще	викне:	„В	природата	няма	противни	неща!	Господ	не	
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е	направил	нищо,	което	да	е	противно	и	ужасно.	Само	грехът	и	злото,	
само	дяволът	прави	така,	че	да	има	нещо	противно	и	гадно	на	тоя	свят!	
Затова	и	ние	мразим	гадните	неща	—	защото	те	са	от	дявола!	А	Господ	и	
природата	правят	само	хубави	неща!	Само	усмихнати	муцунки,	ягодки,	
сърненца	и	слънчеви	горски	полянки	с	маргаритки	прави	Господ,	а	Приро-
дата	лежи	в	хамак,	гледа	го	и	любовно	му	помахва...“	

Хаха,	така	мислят	някои	идиоти,	май!	
А	на	тях	аз	ще	им	кажа	така:	А	знаете	ли	колко	е	прекрасно	да	по-

паднеш	на	мърша?!	
Хубава,	зряла,	воняща	мърша,	около	която	от	възхитителната	смрад	

даже	въздухът	потрепва?!	
И	 сега,	 избързвайки,	 нека	питам:	А	 кой	 е	 направил	Мършата?	На	

кого	е	хрумнала	чудесната	идея	да	има	Мърша?	Нима	отговорът	не	е:	на	
добрия	ни	Бог?	

А	нима	добрият	ни	Бог	не	е	създал	моята способност	да	се	наслажда-
вам	точно	на	Мършата	и	на	нейния	невероятен,	благ	аромат?!

Мършата...
Примерно	—	знаете	ли?	Какво	е	да	намериш	цял	вол,	умрял	преди	месец	

да	речем,	не	преди	месец,	ами	преди	две	седмици?!	И	то	—	през	лятото!	
Така	подут,	че	ще	се	пръсне!	И	вони,	вони!	

За	нас	—	мечките	—	това	е	парфюм	—	знаете	ли	това?	Който	е	гледал	
куче,	може	и	да	се	досеща.	А	какво	лакомство	е!	Просто	не	можете	да	си	
представите	каква	наслада	е	омекналото	и	скапано	месо,	как	леко	се	е	
желирало	и	наистина	 смърди	 страховито,	почти	смъртоносно.	Това	 е	
благодарение	на	личинките...	Сигурно	знаете,	че	проклетите	муши	личинки	
издават	тая	страшна	воня,	но	всъщност	тя	за	нас	си	е	привлекателна.	
За	нас,	дивите	хищници,	имам	предвид.	За	мен	специално	е прекрасна!	

Трябва	ли	да	се	откажа	от	това,	защото	вие	няма	да	ме	харесвате?	
Може	и	да	се	откажа.
Но	вие	какво	ще	ми	дадете	в	замяна?
Ето	сега	ще	кажа	още	две	три	думи	за	ограниченото	човешко	мислене.	

Човек,	скован	от	новите	си	дрехи...	нали	така	наричам	всички	тия	човешки	
неща,	дето	сковават	мисленето	на	хората...	та	човекът	скован	от	тях,	
от	морала	и	лицемерните	си	правила...	той	е	като	пиле	в	кълчища!	А	аз	
казвам	така:	Всичко	в	тоя	живот	—	нашето	общуване,	нашите	любови	и	
омрази	—	всичко	това	е	икономика!	Взимане	и	даване.	Баланс.	Приходи	и	
разходи.	Както	щете	го	наречете	—	но	си	е	икономика.	Даваш	нещо	—	и	
искаш	да	получиш	равностойното	по	цена.	Често	не	го	получаваш.	

И	оттам	идват	гневът	и	недоволството.	
Ти,	така	да	се	каже,	с	гнева,	който	развиваш	у	себе	си,	сам	се	ком-

пенсираш	за	тая	част,	която	не	си	получил...	доплащаш	си	сам	разлика-
та	между	това,	което	си	дал	и	това,	което	си	получил.	Така	да	се	каже	
Дадено=Получено+Гняв.	

Дал	си	много,	получил	си	малко,	но	го	допълваш,	така	да	се	каже,	с	
нужното	количество	гняв.	

Има	и	друга	възможност.	Дадено=Получено+Радост.	Някои	дават	
много	и	получават	малко.	Да	речем	дават	много	пари.	Раздават	помощи	
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на	тоя	и	оня	—	помагат	на	бедни	и	бедстващи.	А	пари	не	им	се	връщат	
от	това.	Но	те	пък	получават	много	радост	от	цялата	работа.	И	смет-
ката	излиза!	

Ако	обаче	дават,	а	не	получават	радост	—	получават	гняв	и	разоча-
рование.	Но	сметката	пак	излиза!	

Няма	как	да	го	разберете	това	с	човешките	си	чутури	—	но	е	така.	
Сметката	винаги	излиза.	

Ще	кажете:	ама	разочарованието,	гневът,	отчаянието,	които	полу-
чава	някой,	който	само	дава,	но	не	получава	—	те	са	със	знак	минус,	те	не	
са	нещо,	което	е	печалба...	те	са	загуба!	

Да,	да,	ама	не	е	така!	Чиста	печалба	са	си	и	те!	Ще	ви	кажа:	Като	
човек	се	раздава,	както	вие	обичате	да	казвате	—	той	по	едно	време	усе-
ща,	че	все	нищо	не	получава...	често	се	случва	тогава	да	развие	отчаяние.	
И	то	какво	е?	Ами	отчаянието	е	компенсация...	то	е	за	изравняване	на	
сметката!	

Защото	от	очаянието	човек	извлича	доста	ползи!	Примерно	—	то	му	
дава	свобода!	Като	не	си	отчаян	—	към	тебе	има	много	изисквания.	И	самият	
ти	имаш	много	изисквания	към	себе	си.	Пък	като	се	отчаеш	—	отпускаш	се	
—	става	ти	едно	такова	свободно!	И	го	удряш	през	просото	и	чак	ти	става	
смешно...	И	си	викаш:	Абе	аз	защо	не	се	бях	сетил	да	се	отчаям	досега?	Та	
да	се	пусна	напреко	през	нивите	и	да	го	карам	свободно,	както	ми	падне?!	

Икономика...
Та	затова	питам	—	аз,	ако	направя	така,	че	да	си	оправя	дъха	—	вие	

какво	ще	ми	дадете?	
Вашето	харесване?	Ха,	не	ме	карайте	да	умирам	ей	тука	—	до	реката	

—	от	смях!
Сега	ще	ви	дам	един	пример:	Вие	нали	имате	артисти?	Нали	така?	

Хора	на	изкуството,	всякакви?	И	с	тях	—	така:	карате	ги	да	правят	всичко	
възможно,	за	да	ги	харесате.	

А	вие	с	какво	им	се	отплащате?	С	харесване	—	нали	така?	
Но!	Колко	време	ги	харесвате?	По	колко	пъти	на	ден?	Как	изглежда	

вашето	харесване?	Колко	тежи?	Каква	стойност	има?	
Те,	горките	идиоти,	правят	чудеса...	променят	живота	си,	съсипват	

здравето	си,	будуват	по	цяла	нощ,	измъчени	от	съмнения;	пропиват	се,	
разрушават	домовете,	семействата	и	животите	си;	изкачват	върхове	и	
се	спускат	в	бездни!	Само	и	само,	за	да	ви	се	харесат!	

Естествено	—	те	никога	не	 си	признават,	 че	правят	това	 заради	
вашето	харесване!	Никога!	Човекът,	както	ви	е	известно,	е	горд	и	глупав	
паун...	но	е	и	лицемерен	—	даже	пред	себе	си.	Та	те	и	пред	себе	си	никога	не	
признават,	че	заради	вашето	харесване	са	готови	да	умрат!

Казват:	Аз	правя	всичко	заради	своята	вътрешна	потребност!	Ха	—	
смешни,	глупави	деца!	Както	и	да	е!	Мъчат	се,	страдат,	преобразяват	
се,	погубват	се	—	за	да	получат	вашето	прословуто	харесване.	

А	то...	А	то,	като	погледне	човек,	трае	една-две	минути.	И	е	едно	
такова	—	полубезразлично!	

Вие	виждате	артиста	—	примижавате	като	глупачка	пред	витрина	
и	казвате:	А,	браво,	тоя	става!	
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И	с	това	се	изчерпва	вашето	харесване!	
А	той	седи	и	си	казва:	Заради	това	примижаване,	заради	тая	полуус-

мивка,	заради	това	мимолетно	кимване,	заради	това	„Тоя	става“...	заради 
това	ли	аз	изхабих	всичките	си	телесни	сили?	Заради	това	ли	завързах	на	
възел	цялата	си	душа?	Заради	това	ли	се	мъчих?	

Та	и	аз	ви	питам:	Заради	харесването	на	човека	ли	аз	трябваше	да	
си	оправя	дъха?

Това	щеше	да	ми	коства...	хм,	какво	да	ви	разправям?	Това	просто	
щеше	да	означава	да	си	променя	целия	живот.	Най-малкото	—	да	се	от-
кажа	от	мършата!	И	за	какво?	За	да	ме	целуне	той...	и	чуйте	сега:	Не	да	
му	хареса!	Не!

А	просто	за	да	не	му	стане	неприятно!	Да	не	му	стане	противно!	
Не	за	харесването,	това	величайшо	харесване	щях	да	се	боря	аз,	про-

меняйки	целия	си	живот!	А	за	безразличието	му	щях	да	се	боря!
Щях	да	променя	живота	 си,	 не	 за	 да	предизвикам	 взрив	 от	добри	

чувства	у	него!	Не...	а	просто,	за	да	не	предизвиквам	лоши!	Или	както	вие	
казвате,	свини	такива:	за	да	не	му	направя	лошо	впечатление!	С	лошия	
си	дъх!

Да	сменя	целия си живот!	За	да	не	изпита	той моментна погнуса!	
Ама	ще	кажете	—	тая	моментна	погнуса	ще	доведе	до	последствия	

за	цял	живот!	
Хм,	тук	аз	пак	ще	ви	кажа:	А	защо	тоя,	който	се	мисли	за	разумен	

човек,	не	се	размисли	и	не	открие,	мама	му	стара,	че	би	могъл	вместо	да	
очаква	от	мене	да	променя	дъха	си,	тоест	—	природата	си	—	той	да	про-
мени	малко	нагласата	си?!	И	да	се	озапти.	И	да	не	изпитва	чак	такива	
отвращения	заради	един	дъх!	Който,	както	се	разбра,	е	природен?!

Не	може	ли	човекът,	какъвто	е	мъдър,	да	направи	нещо	по	себе	си,	та	
да	се	смири	с	природата?	Ами	природата	трябва	да	се	преобърне	наопаки,	
за	да	се	нагоди	към	капризите	на	човека?	Кажете,	пилета	шарени?

А	накрая	за	капак	ще	ви	кажа...
Да	ви	казвам	ли	въобще?	Нищо	чудно	въобще	да	не	разберете...
Нищо	де	—	ще	ви	кажа!	
Значи...	Аз	бутнах	човека	във	водата.	Вярно	—	на	голям	риск.	Голям	

риск	поех...	Хм,	по-правилно	е	да	кажа:	голям	риск	поемам...	Защото	още	
нищо	не	е	свършило	—	тепърва	всичко	започва...

Голям	риск	поех	като	го	бутнах.	Първо	—	не	беше	ясно	дали	ще	се	спа-
сим.	Айде,	аз	—	със	сигурност.	Мечка	да	се	удави	в	планинска	река!	Това	къде	
сте	го	чували?	Може	би	ние	като	ловим	по	цяло	лято	риба	и	все	удавени	си	
ходим?	Но	той	можеше	да	си	се	удави	човечецът,	така	си	е.	Ама	и	това	не	
беше	голям	риск.	Защото	аз	десет	котила	мечета	съм	прекарвала	ден	по	
ден	през	реката	без	да	се	издавят	(с	изключение	на	едно-две,	но	това	са	
дреболии).	Та	един	възрастен	човек	ли	нямаше	да	опазя?!	

Но	рискът	беше	от	друго	естество	(ха,	как	надуто	започнах	да	говоря,	
като	говоря	на	хора!).	Значи,	аз	бутнах	човека	и	паднах	в	реката,	за	да	
преживеем	всичко	това.	Заедно.	Това,	надявам	се,	го	разбрахте.	Защото	
човек	трябва	да	преживее	именно	такива	неща,	за	да	стигне	до	някакви	
изводи...
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За	да	достигне	до	прозрения,	които	да	го	променят...	Та	рискът	беше	
и	рискът	е	в	това...	че	става	въпрос	за	човек!

Това	е	проблемът	—	че	сте	хора	и	мислите	като	в	калъф.	От	морал,	
лицемерие,	фалшивости,	табута,	предразсъдъци,	суеверия	и	какво	ли	не!	
И	въпреки	че	преживя	всичко	това,	заедно	с	мене,	човекът	може	(той	не	
умря	и	сега	си	мисли,	че	това	е	голям	успех,	егати!)	да	се	провали,	напълно	
да	се	провали...	в	мисленето!

И	вместо	да	стигне	до	мъдрост	и	смирение...	той	да	се	измъчи	до	лу-
дост.	От	мисловно	човъркане,	от	усукване,	от	угризения	и	гузна	съвест...	
А	оттам	—	да	се	развият	в	него	омраза	и	какви	ли	не	други	мръсотии...

А	аз,	да	ви	кажа,	дъха	си	няма	да	променя!
Но...
Защото	съм	мечка...	и	защото	съм	мъдра...	Защото	знам,	че	съм	сво-

бодна...	и	нямам	намерение	да	ставам	роб	даже	на	лошия	си	дъх...	И	знам,	
че	ако	приема	лошия	си	дъх	като	предопределеност,	като	 закон,	като	
непроменима	и	единствена	възможност	за	себе	си	—	това	ще	е	ужасно	
робство!	Роб-ство!

Затова	аз	може	би	все	пак	ще	си	променя	дъха.	
Ще	започна	да	ям	само	малини.	Ще	пия	роса	и	нектар	от	най-фините	

пролетни	цветя.	Ще	се	къпя	по	два	пъти	на	ден	в	най-чиста	вода,	каквато	
и	вие	не	сте	виждали	в	мръсните	си	човешки	обиталища.	Ще	пия	мед	като	
течен	кехлибар	—	направо	от	дървесните	кошери.	Ще	дишам	прозрачен	
и	студен	като	диамант	въздух	на	най-чистите	върхове	и	ще	душа	неза-
бравки	и	теменужки	в	най-нежните	нощи.	

Дъхът	ми	ще	стане	по-чист	от	най-чистото,	което	някога	сте	съ-
нували!	

А	какво	ще	ми	даде	тогава	в	отплата	човекът?
Смея	се	като	се	замисля	за	това.	Защото	аз	от	човека	няма	да	чакам	

нищо.	
Формулата	ще	бъде	такава.	Дадено=Получено	(почти	нищо)	+	Сво-

бода.	Защото	аз	ще	направя	това,	просто	защото	Мога	да	го	Направя.	
Защото	съм	свободна	да	го	направя.	Вие	това,	естествено,	не	можете	да	
го	разберете.	Аз	затова	бутнах	човека	в	реката.	Защото	се	надявам,	че	
ще	се	размисли	и	ще	разбере	всичко	това...

Дано	ме	разбере...
Да	правиш	не	това,	което	мислиш,	че	е	естествено	за	тебе	—	тоест	

—	натрапено	от	природата	или	съдбата...	А	да	правиш,	каквото	си	поис-
каш..=	Това	е	истината!

...
А	сега	да	видим	—	какво	ли	прави	човекът?	
Я	—	гледай	го	ти!	Пакостник!	Седи	и	мисли!
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Хризантемка	съобщи	неприятната	вест.	Нищо	не	съобщи	всъщност.	
Загатна.	Жена	му	отишла	на	преглед.	Ами...	да	пита	лекарите...	Да	обяс-
нят	те.	Ама...	Аз	какво	разбирам	—	имало	нещо	там.	Разнесло	се	като	
мравки	в	лимфите...

***
Гръмна	вестта	—	довел	една	Венко	от	Балкана,	в	неделя	—	сватбата.	

Бреееей,	бързо!	В	неделя.	И	отиде	той	—	един	бръмбар,	да	види	—	сватбата.	
Че	не	знаеше	как	стават	тия	работи	—	и	той	един	ден	с	някоя	отнякъде,	
нали...	А	сега	да	гледа	големите	—	как	го	правят,	как	стават	тия	работи.	
Да	е	наясно!

Шаферки	цял	камион,	брееей!	И	тя	с	тях...	Товарният	ЗИЛ	спря	пред	
вратника.	Сватбари	и	сеирджии	се	втрещиха	нататък.	Канатата	падна,	
под	нея	някой,	никой	не	видя	кой,	сложи	пейка.	Първо	стъпи	младожене-
цът,	след	него	булката.	А	после,	с	изцъклени	очи	гледаха	всички	—	горски	
самодиви	заслизаха.	Или	преоблечени	змеици,	или	млади	магьоснички,	или...	
Не	ниски,	не	високи,	средни.	Хванати	за	ръце.	Булката,	и	тя	с	тях,	средна	
и	тя.	За	хубави,	охооо,	хубави,	да.	Но	имаше	и	още	нещо.	Препаска	през	
тополовите	кръстчета.	Нещо	като	копринена	пребрадка,	препасани	с	тях	
над	таза.	Но	и	това	не	бе	всичко	—	като	на	орисници	—	с	дълги,	разпилени	
до	кръста,	смолисто	черни,	руси,	рижи	и	друг,	неопределен	цвят	коси.	И	
още	нещо	—	неописуемо,	освен	ако	не	се	види.	Бяха	стъпили-нестъпили	
на	земята,	кацнали	над	нея	момите-птици,	русалки	ли,	самодиви	ли?...	
И	хванати	за	ръце,	някоя	да	не	отлитне	ли,	някому	да	не	пристане,	или	
пък	да	не	откраднат	някоя	ли?	Вървяха,	хванати	за	ръце,	в	прилепнали	
рокли,	в	ярки	цветове	и...	Хубави	момета,	ама	много	хубави	—	засенчиха	
двора	с	хубост	май.	Вървят	една	зад	друга,	една	ръка	зад	кръста	държи	
задната,	другата	опъната	напред	—	хванала	се	за	предната,	и	така	—	в	
синджир.	И	тя	с	тях,	булката,	води	ги.	Шашардисани,	сащисани,	онемели,	
оглупели	—	всички	гледат	към	тях,	брееей,	толкова	хубост	на	едно	място.	
Ергените	забравят	любимите	си,	мъжете	—	съпругите	си.	Пронизваха	ги	
отвсякъде	—	замаяни,	зомбирани	погледи,	влюбени	до	несвяст	ли,	със	страх	
ли,	че	няма	да	си	достъпен	за	шаферките-гостенки.

Духовият	оркестър	от	местоживеенето	на	 гостенките-самодиви	
зае	определеното	му	място.	Засвири.	Хоро.	Но	такова,	каквото	никой	от	
местните	не	бе	чувал.	Като	че	ли	създадено	специално	за	шаферките-омай-



  Атанас Славчев  101

нички.	Закърши	се	бясно	хоро.	Самодивско,	какво	друго.	Разноцветните	
им	рокли	се	развяваха,	сякаш	планинска	нега	след	дъжд,	с	тая	разлика,	че	
вместо	сребрист	цвят,	тая	бе	с	цвета	на	дъгата	—	седемцветната.	И	
тя	с	тях.	Ами	тя	все	с	тях,	къде	да	оди	другаде.	Тъй	де.

Младоженецът,	с	него	булката	—	водеха	това	бясно	хоро.	Никой	от	
местните	не	се	хвана	на	хорото	с	невиждан	досега	ритъм,	но	не	само	това	
—	бяха	хипнотизирани:	от	най-сербезлията	ерген	и	нахакана	стрина,	до	
най-стария	жител	—	близо	100-годишен	старец.	И	беснеят	—	като	млади,	
разгонени	кобилки	—	превръщат	се	в	пламъци,	в	жълто,	червено,	турско	
синьо,	не	стъпват	на	тая	земя	—	да	се	чудиш	само	от	що	се	вдига	тая	
прах,	телата	се	гънат	напред,	покланят	се,	на	кого	се	покланят,	как	на	
кого	—	на	себе	си,	равни	нямат	тук.

Духовият	оркестър	обърна	само	на	ударни	инструменти	—	на	тъ-
пана	и	барабана	—	без	да	променя	ритъма,	така	хорото	заизглежда	още	
по-самодивско!...	Една	развърза	от	таза	си	огнената	препаска	и	заигра	в	
кръга.	После	приближи	до	младоженеца,	като	държеше	кърпата	от	двата	
£	края,	и...	я	прехвърли	през	врата	му,	придърпа	го	към	себе	си.	Ударните	
инструменти	промениха	ритъма,	всъщност	вече	не	бе	за	хоро,	а...	преду-
преждение	за	внимание.	Тя	го	придърпа	към	центъра	на	хорото.	Самоди-
вите	преобразиха	китките	на	ръцете	си	на	фунии,	едва-едва	ги	долепиха	
до	устните	си	и	се	чуха	пронизителните	звуци:	и-ййй-ееее...	Сякаш	идваха	
звуците	от	дълбината	на	гора,	всред	озонова	горска	тишина	—	с	тайн-
ствен	екот.	И...	барабанът	даде	отбой,	ударите	на	тъпана	се	разредиха	
на	секунда	интервал,	това	бе	сигнал	за	невиждан	от	местните	интимен	
ритуал:	тя	коленичи,	срещу	нея	и	той,	прегърнаха	се,	допряха	устни	и	
се	унесоха	в	сладостна	целувка.	Самодивите	продължиха	своето	„И-ййй,	
еее-оооо“,	но	сега	ръцете	им	бяха	изпънати	високо	горе	и	ги	размахваха	
наляво-надясно,	надясно-наляво	—	още	малко	и	ще	се	издигнат	горе,	ще	
литнат	и...	в	облаците.	Ритуалът	продължи:	след	целувката,	тя	напра-
ви	движение	като	че	иска	да	легне,	а	той	—	да	легне	върху	£,	а	после	тя	
върху	него.	Но...	наужким	ли?	Кой	как	го	разбра?	Ами	как,	по	свой	си	начин	
всеки...	Предупредително	обаче	прозвуча	кларнетът,	като	че	искаше	да	
каже:	„Ехееей,	вижте	как	ви	гледат,	малко	срама	нямате	ли...“.	Духовият	
оркестър	включи	в	работа	всичките	си	инструменти	и	хорото	продължи,	
все	едно	нищо	особено	не	се	е	случило.	Но	сега	бе	друго,	едно	от	тия,	де	всеки	
го	знае	и	играе.	Един	по	един	се	наловиха	всички	ергени.	Получи	се	голямо	
хоро.	Ритуалът	с	интимния	момент	се	повтори	толкова	пъти,	колкото	
мъже	се	бяха	нахванали.	Не	остана	ерген	нецелувал	и	мома	нецелуната.

Хорото	свърши.	Чудните	моми-другоземки,	а	може	би	и	друговерки,	се	
хванаха	пак	за	ръце,	приближени	плътно	една	до	друга	—	самата	вода	не-
напита,	а	срещу	им	се	изстрелваха	искри	женска	неприязън	от	местните	
моми,	лъстиви	погледи	на	мъже	от	различна	възраст.	Майките	обаче,	на	
ергените	в	селото,	наежени	като	орлици,	чакаха	само	искра	да	пламне	и	
да	скочат	връз	омайничките.	Една,	по-дръзка,	се	пусна	от	разноцветния	
гердан	момета	и	тръгна	нанякъде.	Поглежда	най-личния	и	той	запристъпя	
след	нея.	Запристъпя,	запристъпя,	значи	така	ставало,	погледне	ли	те	
мома	разбесувана	хвърководка,	тръгваш	след	нея.	И	после?	Какво	казваш?	
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И	тръгва	бръмбарът,	момче,	той	пък	след	тях,	но	встрани	някак	—	да	
ги	чуе.	И	чува.	Хубавецът	казва:	„Ми,	може	ли?“.	Трепери	му	гласът.	Тя	
се	извръща,	поглежда	го	пак,	без	усмивка,	забожда	очи	в	земята	и	така,	
в	 движение,	 отговаря	тихо:	 „Може!“.	Какво	 „може“?	Аааа,	 отговаря	 си	
бръмбарът-хлапе,	разбирам	ги	аз	тези	работи.	А	тя	самодива	ли	е	наис-
тина?	Какво	беше	всичко	това?	—	нямаше	обяснение	малкият	любопитко,	
орисници	ли	са,	самодиви,	среднощни	веди,	самовили.	Отговорът	дойде	от	
селския	бръснар.	Съберат	се	в	бръснарницата,	чакат	си	реда	брадати	
чичковци,	те	поставят	въпросите,	всеки	ги	тълкува	кой	както	му	дойде,	
а	бръснарят	се	изказва	последен.	Никой	не	му	оспорва	компетентното	
мнение.	Няма	как,	всеки	ще	седне	под	бръснарския	му	нож,	вижда	страх	
в	очите	им,	само	да	рече...	скръц	и...	без	теб.	Каквото	и	да	каже:	така	е,	
така	е	—	отговарят	му.	И	тъй,	ако	се	ожениш	за	орисница,	да	му	мислят	
другите	—	подчертава	дебело	бръснарят,	—	орисниците	са	магьоснички,	
но	не	те	закачат	тебе	—	и	дълго	ще	живееш,	и	всичко	ще	ти	е	на	кеф.	Ама	
самодива...	Ако	си	£	скрил	венчето,	с	него	тя	лети,	нали	така,	добре	е,	че	
си	го	скрил.	С	венче	ли	е,	прави	и	тя	магии.	Ама	не	си	мисли,	че	ще	я	над-
хитриш,	ааа,	не,	самодивите	са	най-хитри.	Ще	ти	роди	децата,	ще	те	
глези,	ще	те	подмамва,	получи	ли	си	обаче	венеца,	айдеее,	фръква	и	иди	я	
гони.	Не	я	спират	ни	деца,	ни	никой.	Ако	обаче	не	си	скрил	венчето,	тя	
те	обича,	ама	не	забравяй,	че	е	самодива	—	отгледа	ли	ти	децата,	хляба	
да	си	вземат	в	ръка,	и	си	отива.	Оставя	те,	ама	знай,	че	ще	живееш	мно-
го	—	отгоре	те	гледа	и	пази.	Колкото	по-страдаш	по	нея,	толкова	повече	
ти	помага	от	облаците	и	се	грижи	за	тебе	оттам.	Това	са	самодивите.	
„Брееей,	бря,	бря,	бряааа“	—	чешат	се	брадатите	старци	и	чичковци.	—	А	
на	Венко	от	кои	е,	а!?“...	Самодива	е,	от	тия,	от	последните,	добре	си	е	
той	с	нея,	много	си	е	добре,	да	е	спокоен	Венко.	

Кукурякът-бръмбар,	прехласнат,	като	че	ли	сънува	—	очите	широ-
ко	отворени,	пърхат	в	тях	грозни	и	красиви	орисници,	стари	и	млади,	
лошави	и	добри,	а	самодивите	—	те	са	все	млади,	но	не	само	млади	—	и	
хубави	 са,	 като	тия,	 от	незнайното	 село	 дошли,	 де	няма	на	картата	
такова	село,	така	казват.	И	слуша	ли,	слуша,	с	отворени	уста:	брееей,	
че	умен	бил	чичкото-бръснар,	ц-ц-ц-ц-ъъъъ...	Самодива	ще	си	избере	като	
порасне,	самодива.	Ей	така,	на	едно	хоро	ще	я	погледне	точно	три	пъти,	
тя	ще	се	пусне	от	хорото,	а	той	ще	я	попита:	„Може	ли?“,	и	тя	ще	му	
каже	засрамено:	„Може!“	След	още	време	оная,	дето	все	„и	тя	с	тях“,	ще	
дойде	да	му	съобщи,	че	вече	като	мравки	ония	отровни	туморни	работи	
са	попъплили	по	лимфните	възли	на	неговата	хвърковата	избраница.	Да	
отлитне	във	облаците	после	—	да	го	гледа	оттам	и	да	го	пази.	И	колкото	
по-страда	по	нея,	порасналият	бръмбар,	толкова	по-зорко	 бди	 за	него	
оттам...	А	долу	хорото	ще	се	вие	и	извива,	то	няма	да	има	свършване,	та	
нали	така,	хората	никога	не	свършват,	и	бръмбарите	не	свършват,	а	после	
тия	бръмбари	стават	старци,	тъжни	и	самотни,	защото	самодивите	
им	отдавна,	отдавна	са	се	заселили	в	облаците	и...	си	гледат	оттам	и	
страдат	с	тях,	защото	бившите	момчета-бръмбари	много	плачат.	Без	
глас	ронят	сълзи	и	мълчат.	Или	се	скрият	някъде	и	с	дебелите	си	гласове	
реват	като	магарета.	Това	е	мъжкият	плач,	мъжки...	А	когато	чуете	да	
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оплакват	самодивите	си,	не	им	се	присмивайте,	да	не	ви	накажат	ония	
отгоре	с	магия,	най-страшната	магия	—	любов.	

А	Венко?	Ами...	стана	нещо	с	него.	А	оня	бръмбар	да	съобщи	сега	той	
неприятната	вест	—	орисано	е	тъй...	Венко,	нали	го	търсят	от	два	ме-
сеца	—	едни	хора	го	открили	под	снега,	замръзнал,	леден.	Гадателката	от	
Петрич	така	казала	—	да	го	търсят	под	вода,	а	то	било	сняг	—	вода,	сняг,	
то	едно.	Ами...	какво	друго	—	да	иде	жена	му,	оная,	самодивата,	където	
трябва	—	за	подробности,	така	да	каже	бръмбарът.	Или	пък	да	погледне	тя	
нагоре.	Ей	го	Венко,	да	каже,	ей	—	в	облаците.	Самодиви	там	играят	хоро.	
И	Венко	там.	Някога	тайно	изгорил	венчето	£	—	така	казал	по-отпосле	
бръснарят	—	да	не	може	тя	да	отлитне,	да	е	все	с	него	и	го	наказват	сега	
самодивите	—	там,	при	тях	да	е	—	вместо	с	нея	—	и	да	си	играят	с	Венко,	
както	си	щат.	Ето	—	и	оттук	се	вижда	—	една	е	прехвърлила	препаската	
си	през	шията	му	и	го	дърпа	към	центъра.	Нататък	се	знае	какво	ще	
стане	—	ще	го	целуват	всички	наред	—	тъй	му	се	пада.	А	Хризантемка?	
Ако	иска	да	гледа,	ако	иска	не,	нейна	си	работа.

И	старците	се	усмихват	долу,	ама	тъжно,	тъжно	и	с	навлажнени	
очи	гледат	нагоре.	Ама	те	не	виждат	Венко,	добре	са	го	скрили	от	тях	
самодивите.	Той	е	на	колене,	някоя	го	целува	там,	а	после	идва	друга...	
Ох,	Венко,	Венко	—	плаче	долу	 самодивата	му	—	 защо	ми	изгори,	Венко,	
венчетоооо...	Но	той,	отгоре,	не	я	чува.	Самодивите	пеят	и-й-й-й,	е-е-е-е,	
о-о-о-о,	и	заглушават	гласа	£.

А	долу,	в	парка,	покрай	тъжните	старци,	дефилират	полуразголени,	
полуориснички,	полусамодивки,	нощни	пеперудки,	разгонени	млади	кобилки	
и	чакат	ли,	чакат.	Надяват	се.	Чакат.	Какво	ли?	Да	ги	опоетизира	някой,	
чакат.	Да	ги	опоетизира.	Това	най-обичат	самодивите.	И	селският	бръснар	
така	ще	каже	—	той	най-разбира	от	хитринките	самодивски.

...	Ама	го	няма	вече,	завалията,	ядат	го	сега	червеите,	ядат	го...	А	без	
него,	самодивите,	изгубиха	се	някъде,	няма	ги	вече,	тц...	тц...	тц...

Изгубиха	се,	бръмбарко...
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ПАМЕТ

ПЕТЪР РАШКОВ,  
НАШИЯТ ХУДОЖНИК

Нека	не	 пропускаме	 в	юбилейните	 спомени	неговото	име:	Петър	
Рашков	—	дългогодишният	художник	в	списание	„Пламък“.	Повече	от	де-
сетилетие	той	не	е	между	нас,	но	следата,	която	остави	—	и	в	паметта	
ни,	и	по	страниците	на	списанието	—	е	незаличима.	Няколко	стотици	са	
броевете	на	„Пламък“,	артистично	допълвани	с	негови	собствени	или	с	
чужди,	но	подбирани	от	него,	илюстрации.	Изобразителната	идея	за	по-
следния	вариант	на	корицата	на	списанието	също	е	негова.	Той	беше	нещо	
като	талисман	на	„Пламък“	—	обикновено	идваше	преди	всички	и	последен	
ставаше	от	работната	си	масичка.	Ние,	неговите	колеги,	трудно	можехме	
да	си	представим	редакционната	стая	без	неговото	присъствие.	И	зато-
ва	понякога	се	случваше	той	да	посреща,	вежливо	усмихнат,	подранили	
наши	сътрудници	—	млади	и	не	толкова	млади,	известни	и	съвсем	нови	
кандидати	за	литературна	слава.	За	всички	тях	той	имаше	добра	дума	
или	весела	история,	а	понякога	беше	първият,	изказал	своето	мнение	за	
носените	от	тях	творби.	Държеше	да	има	информация	за	много	неща	и	
винаги	бързаше	да	я	сподели	с	хората	около	себе	си	—	дори	с	риска	да	бъде	
неточен	в	някои	подробности.	В	такива	случаи	се	чуваше	шеговитата	
реплика	на	незабравимия	Димитър	Танев:	„Рашков	е	огромен	резервоар	с	
несъвсем	точна	информация“.	Нещо,	на	което	нашият	художник	отгова-
ряше	с	добродушна	усмивка.

Може	би,	защото	живееше	почти	сам	в	краен	квартал,	в	забутано	та-
ванче,	нашето	списание	„Пламък“	беше	всъщност	неговият	действителен	
дом.	Тук,	край	картините	и	мебелите,	оставени	от	Дора	Габе,	минаваше	
неговият	ден	—	изпълнен	с	делнични	разговорки	и	телефонен	звън,	с	ре-
дакционни	обсъждания	и	спорове	на	литературни	и	всякакви	други	теми.	
И	често	между	стените	на	„Пламък“	се	раждаха	и	неговите	графически	
експромти	—	било	като	илюстрация	към	разказ	или	стихотворение,	било	
като	волна	игра	на	художническия	молив.

Беше	талантлив	художник,	който	посвети	цялата	си	дарба	на	спи-
сание	„Пламък“.	Затова	—	нека	споменем	още	веднъж	името	му	и	да	не	
забравяме	неговия	приятелски	образ.
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НЕЗАБРАВИМИЯТ  
ПИСАТЕЛ И КОЛЕГА  
ДИМИТЪР ТАНЕВ

Да	си	спомним	литературния	критик,	есеиста,	редактора,	човека	Ди-
митър	Танев.	Няколко	десетилетия	той	беше	знаково	име	в	творческата	
съдба	на	списание	„Пламък“.	Напусна	ни	в	един	мъглив	декемврийски	ден	
на	2012	година.	

Все	още	не	вярвам	докрай,	че	моят	скъп	колега	по	перо,	моят	лите-
ратурен	приятел	от	половин	век,	си	е	отишъл	от	нашия	ден,	от	деня	на	
списание	„Пламък“,	където	работехме	един	до	друг,	а	бих	казал	—	и	един	за	
друг.	Мога	да	се	изразя	още	по-пълно	и	по-точно:	където	работехме	упорито,	
с	духовна	всеотдайност	за	каузата	на	„Пламък“,	за	настоящето	и	бъдеще-
то	на	новата	ни	литература,	подкрепяйки	творчески	десетки,	а	може	би	
няколко	стотици,	млади	и	немлади	автори.	Понякога	на	шега	ни	наричаха	
„братята	Кирил	и	Методий“,	толкова	неразделни	и	неразделими	бяхме	в	
това	трудно	и	родолюбиво	творческо	дело.	Разбира	се,	тези	шеговити	думи	
бяха	едно	приятно	за	слушане	хиперболично	сравнение,	но	по	отношение	на	
общата	ни	работа	—	издаване	на	литературно	списание	в	едно	загърбило	
литературата	време	—	не	беше	далече	от	истината.	При	това	—	Димитър	
Танев	беше	най-дългогодишният	човек	в	списанието,	символът	на	тради-
цията	в	Гео	Милевия	„Пламък“.	Даже	моята	над	четвъртвековна	работа	в	
тази	редакция	не	можеше	да	се	сравни	с	четирите	десетилетия	на	Танев,	
отдадени	на	любимото	списание.	При	това	се	знае,	че	общата	ни	дейност	
там	не	беше	само	чисто	творческа.	Прочитът	и	оценката	на	даваните	за	
печат	творби,	бяха	само	примерно	една	трета	част	от	нашите	издател-
ски	грижи.	Защото	имаше	още	трудно	и	непрестижно	търсене	на	парични	
средства	за	поредния	брой	—	в	продължение	на	почти	три	десетилетия,	брой	
след	брой,	повече	от	сто	издания	досега	на	„Пламък“.	Имаше	безчет	грижи	
и	разправии	за	по-евтини	хартия	и	печатници,	за	абонаменти,	плащане	на	
ток,	телефони	и	парно,	имаше	неполучавано	с	месеци	лично	възнаграждение	
за	редакторската	ни	работа.Сигурно	най-близките	му	хора	—	съпругата	
Снежана	и	дъщеря	му	Ирена	—	най-добре	знаят	как	той	се	е	завръщал	вкъщи,	
уморен,	загрижен,	но	с	чувство	за	изпълнен	дълг.	Всички	ние	—	и	главният	
редактор	Димитър	Танев,	и	аз,	и	членовете	на	редколегията,	познаваме	
тази	умора	и	това	чувство	за	родолюбива	мисия.	

Споменах	за	материалните	трудности.	И	все	пак	главно	беше	творче-
ската	атмосфера	в	„Пламък“,	в	която	най-високо	стоеше	и	стои	почитта	
към	литературата,	към	нейните	предишни	и	нови	ценности,	главно	беше	
—	и	до	днес	—	достойната	защита	на	литературния	професионализъм.	И	
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тук	участието	и	съпричастието	на	Димитър	Танев	беше	неоценимо:	високо	
ерудиран,	професионално	акуратен,	дипломатичен	в	контактите	си,	все-
отдаен	—	такъв	го	знаехме	от	десетилетия	и	такъв	ще	го	помним	винаги.

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

Много	похвални	думи	могат	да	се	кажат	за	него	като	човек	и	творец.	
Но	нека	цитираме	поне	половин	негова	страничка	—	примерно	от	книгата	
му	„Отрязък	от	пътя“.	Може	би	така	с	по-голяма	сила	ще	се	усети	него-
вото	преклонение	към	истинската	литература,	неговата	интелектуална	
непримиримост	към	дилетанщината,	посредствеността	и	използването	
на	литературата	за	нелитературни	цели.

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

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

Ето	—	това	е	писателският	глас	на	Димитър	Танев.	Само	тези	дваде-
сетина	реда	едва	ли	могат	да	изразят	цялата	мъдра	енергия	на	неговия	
творчески	дух.	Но	навярно	редица	литературни	творци,	свързани	със	спи-
сание	„Пламък“,	ще	направят	всичко	възможно	да	дорисуват	и	допълнят	
неговия	действителен	портрет	като	писател	и	гражданин.

Човекът	и	творецът	Димитър	Танев	заслужава	тази	творческа	незабрава.

Георги Константинов
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Никола Иванов

ОТ ЛЪЖИТЕ  
СЕ ИЗПРИЩВАМ 
(75 години от рождението  
на Калина Ковачева)

Критиката	не	само	че	забелязва	първата	поетична	книга	на	Калина	
Ковачева,	но	в	цялостната	оценка	за	„Трябва	да	те	има“	(1970)	отзивите	
са	 рядко	 единодушни.	Съвсем	основателно	 като	 особено	 сполучливи	 се	
сочат	стихотворенията	„Болката“,	„Жена“,	„Мое	сестриче	трепетлико-
во“,	„Трябва	да	те	има	нейде	на	земята“,	„Той	няма	да	се	върне“,	„Ръцете	
ми	отново	те	намират“,	„Един	камък	крайпътен“,	„Погалих	всички	твои	
вещи“,	„Беше	бързеят	силен“,	които	безспорно	очертават	автентичния	
лиричен	профил	на	поетесата.

От	стиховете	на	„Трябва	да	те	има“	лъхаше	нещо	ново	от	нравствено-
психологическия	облик	на	българката,	което	не	беше	познато	за	предното	
поколение	български	поетеси	в	лицето,	да	речем,	на	Багряна	и	Дора	Габе,	
пък	и	на	по-младите	(а	може	би	и	беше	просто	невъзможно)	—	жената	да	
бъде	водеща	в	контекста	на	отношенията	„той“	—	„тя“.	Жената	в	ли-
риката	на	Калина	Ковачева	носеше	една	по-голяма	обремененост	и	отго-
ворност	в	личен	житейско-биографичен	план,	за	сметка	на	по-голямата	
волност	и	свобода	на	предшественичките	поетеси.	Силно	и	отчетливо	се	
открояваше	усещането	за	душевна	стагнация,	на	душевен	дискомфорт	и	
това	отговаряше	на	действителността.

От	всичко	споделено	за	първата	поетична	книга	на	Калина	Ковачева	
можем	да	направим	извода,	че	в	стиховете	от	„Трябва	да	те	има“	преоб-
ладават	интимните	нотки	на	личното	преживяване	и	наличието	на	една	
нравствено-социална	чувствителност	не	толкова	конкретна,	 колкото	
присъстваща	като	атмосфера,	като	общо	усещане	и	внушение.	Тази	не-
съмнена	чувствителност	витае	из	стихосбирката,	без	да	е	артикулирана	
с	конкретни	поетични	формули.	Можеше	да	се	очаква	и	предполага,	че	в	
по-нататъшното	си	творчество	поетесата	ще	подсилва	нравствено-
социалните	тонове	в	стиховете	си	и	те	ще	стават	все	по-осезаеми.	И	
наистина	в	следващите	свои	стихосбирки	—	„Бюлетин	на	времето“	(1981	
г.)	и	„Лични	стихотворения“	(1986	г.)	—	тези	тенденции	и	предположения	
се	потвърдиха	и	задълбочиха.

Всъщност	като	всеки	откроен	талант	Калина	Ковачева	държи	на	
творческото	си	„Аз“,	на	личната	идентификация,	тя	не	се	стреми	да	„се	
слее	с	масите“,	да	се	обезличи,	а	постоянно	пряко	или	косвено	държи	да	
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подчертае	 собственото	 си	присъствие,	 да	 огласи	 личната	 си	позиция,	
защото	не	желае	да	бъде	анонимна,	а	в	живота	и	словото	да	си	бъде	само	
тя	—	Калина	Ковачева.	И	този	постоянен	стремеж	за	идентификация	е	
подчертан	не	само	в	заглавията	на	книгите	£,	но	в	голяма	степен	в	сти-
хотворенията,	в	които	думите	„лично“,	„личен“,	„лични“	и	т.н.	производни	
са	ключови	думи.

Понякога	поетесата	се	стряска	от	невеселата	си	лирика,	от	отсъст-
вието	на	обилна	светлина	и	надежда	в	нея.	Поетичната	чувствителност	
усеща	пелиновия	привкус	на	реалния	живот	много	по-силно,	отколкото	
обикновеният	човек.	Защото	творецът	не	работи	с	критериите	на	чер-
ногледството	и	повърхностното	отрицание,	а	с	безпогрешните	мотиви	
на	интуицията,	много	по-верни	и	точни	от	наблюдаваните	външни	ре-
алии.	Зад	тази	прекалена	чувствителност	и	ранимост	се	крие	и	много	
по-силната	драма	на	твореца,	отколкото	при	неозарения	от	таланта.	В	
лириката	на	Калина	Ковачева	има	много	повече	дъжд	и	сянка,	отколкото	
слънце	и	ведрост.	

В	стилистично	отношение	Калина	Ковачева	предпочита	динамичния	
и	накъсан,	синкопиран	стих	със	смислови	паузи,	които	поддържат	чита-
телското	внимание	постоянно	будно	и	очакващо.	Стиховете	излъчват	
напрегнатост,	понякога	по-явна,	друг	път	по-прикрита	динамика,	заре-
дени	са	с	очевидна	и	осезаема	вътрешна	енергия.

Ето	как	поетесата	самохарактеризира	стиховете	си,	поетичното	
си	творчество:

                 На нервите по опнатата тел
                 и в мозъка ми земетръсен — нощем,
                 се ражда моят стих, не звездочел,
                 а сгърчен, окървавен, лош и рошав.
																	И аз записвам страшни редове,
                 а няма на кого да ги изпратя.
                 Да, може би говоря с богове.

                 А си мечтая да пера чорапи.
Лирическата	героиня	не	е	пригодена	за	ежедневните	битови	проблеми,	

а	за	духовните	неща,	присъщи	за	човека.	Не	я	задоволяват	само	материал-
ните	неща,	защото	поетичната	£	същност	се	стреми	към	себераздаване	
и	отказ	от	тривиалното	привързване	към	вещи.

В	„Пътят“	силно	и	много	болезнено	се	откроява	усещането	за	деху-
манизиране	на	съвременния	свят,	което	граничи	с	душевна	деградация	
на	човека:

																		Човекът, паднал в калта,
                  някога беше мой брат.
                  Сега ми крещят: „Прекрачи през него
                  и продължи пътя си.“
                  Но защо ми е
                  този път?
Този	поглед	към	света	не	може,	няма	как	да	е	изпълнен	с	оптимизъм.	

В	подобни	стихотворения	преобладава	силно	критичното	отношене	към	
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действителността,	която	се	оказва	сурова,	граничеща	с	жестокостта.	
Всъщност,	всеки	истински	поет	и	творец	е	критик	на	съществуващата	
действителност.	Същевременно	поетични	творби	като	„Пътят“	са	дока-
зателство,	че	оголеното	публицистично	поетично	изразяване	е	непознато	
и	недопустимо	за	Калина	Ковачева,	защото	художествените	£	критерии	
са	най-високи.	В	нейната	лирика	няма	да	открием	прякото	изразяване,	
декларативните	 стихове	 са	 £	 изначално	 чужди,	 защото	творческата	
интуиция	£	подсказва,	че	това	е	пагубно	за	художествеността.	Очевидно	
такъв	начин	на	творческо	изразяване	е	неприемлив	и	недопустим	за	тази	
поетеса.	Сериозното	изкуство	никога	не	произнася	посланията	си	оголе-
но	декларативно,	пряко,	директно.	Така	тя	ни	оставя	чрез	собственото	
си	мислене,	вълнения	и	съпреживявания	да	достигнем	до	посланията	на	
нейните	стихове.

В	поезията	на	Калина	Ковачева	винаги	съществува	втори,	трети	и	
т.н	пласт	на	стиха,	на	лирческата	творба,	поетесата	всякога	проглежда,	
прониква	и	отива	зад	думите	и	затова	отвъд	тях	проникновеният	чита-
тел	може	да	открива	много	и	все	важни	послания.	Тези	смислови	пластове	
на	думите	се	разкриват	постепенно	чрез	читателското	ни	проникване	
и	ни	показват	дълбоките	 си	и	 смислени	послания.	Както	художникът	
реставратор	разкрива	пласт	след	пласт,	така	и	 читателят	открива	
различни	смисли	на	думите,	те	проблясват	и	постепенно	заблестяват	с	
допълнителни	смислови	нюанси	и	ги	преоткриваме.	

Ето	ги	големият	Смисъл	и	голямата	Надежда:
																	Остава ти надеждата, че ето,
                 преминала през миг, през вик, през век
                 ще блесне твоя дума в битието
                 след твоето небитие.
Това	е	мисията	на	поета	и	смисълът	от	творчеството.	В	лиричните	

си	послания	Калина	Ковачева	търси	отговор	на	екзистенциалните	въпро-
си,	сред	които	средищно	място	заема	въпросът	за	смисъла	на	човешкия	
живот	—	защо	сме	се	родили	и	осъзнаваме	ли	защо	живеем,	взирайки	се	с	
неспокойния	си	дух	в	същността	на	заобикалящия	ни	свят	с	едно	непрес-
танно	напрежение.	Талантът	£	търси	неизследвани	глъбини	на	съвремен-
ния	свят	и	ги	изследва	чрез	дълбок	анализ	и	впечатляващи	прозрения.	Към	
нейните	поетични	внушения	трудно	може	да	се	отнеме	или	прибави	нещо	
поради	тяхната	универсалност.	Калина	Ковачева	е	поетеса	на	метафо-
ричната	самовглъбеност,	на	безкрайните	пътувания	към	вътрешните	
пространства	на	сърцето	и	подсъзнанието.	Тя	излъчва	такива	нюанси	
на	 съзнанието,	 които	няма	как	да	не	 забележим	и	да	не	 съпреживеем,	
защото	 страданието	 е	 лично	преживяно	и	 след	това	пресътворено	 в	
словото	£.	Тя	има	усещането	за	скритите	нюанси	на	думите,	открива	
ги	и	ни	ги	внушава.	Уж	разговорен	език,	но	невероятно	поетичен,	защото	
Калина	Ковачева	с	безпогрешната	си	поетическа	интуиция	е	намерила	
необходимия	ред	на	думите	и	ги	е	принудила	да	се	обичат.	При	нея	няма	
комбинативна	поезия,	изградена	на	теоретична	основа,	защото	това	е	
несъмнено	неподправена	автентична	лирика.	Това	е	спонтанно	избликнала	
поезия,	богата	със	страсти	и	нюанси,	с	извисявания,	открития	и	впечат-
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ляващи	откровения.	Тази	лирика	е	сред	духовните	синоними	на	времето,	
естествено	се	вписва	в	тях.

Завършвайки	разсъжденията	и	обобщавайки	оценката	за	творчест-
вото	на	поетесата	Калина	Ковачева,	без	каквито	да	е	резерви	можем	да	
потвърдим	правото	£	да	 заяви	в	поантата	на	стихотворението	 „Ако	
инфаркт	ме	прободе“:

										Ако инфаркт ме прободе — ще си отида пълна с заеми.
          Дори и към самата мен —
                                   живот достоен,
                                        неразкаян.
А	стиховете:
             От лъжите се изприщвам
             и ставам морава.
от	интимното	стихотворение	 „Обяснение“,	 без	капка	колебание	и	

резерви	можем	да	поставим	за	мото	на	цялото	творчество	на	поетесата.

Аâòîрè îò „Вíеçàпíîòî пîêîëеíèе“ â „Пëàìъê“ (þíè, 2018)
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Нова българска проза

Арсо Арсов

ТЕ МОЛАМ, МАЙКО БОГОРОДИЦЕ... 
Разказ

      В	памет на моя баща Илия

Последното,	което	Султана	сложи	в	дървеното	сандъче	на	сина	си,	
беше	самун	хляб,	две	бучки	сирене	и	една	паница	зрели	плодове,	набрани	
от	старата	смокиня	в	двора.	Тъканото	някога	от	нея	вълнено	чердже,	
дрешките,	 които	Илийчо	имаше,	неговата	лъжица	и	паничка,	 с	 които	
обичаше	да	се	храни,	беше	подредила	още	през	деня.	Това	бе	всичко,	кое-
то	можеше	да	му	даде.	Сега	докърпваше	старите	му	панталонки.	С	тях	
дванадесет	 годишният	£	 единствен	 син	трябваше	 сам	 да	тръгне	 по	
далечния	непознат	за	нея,	а	още	повече	за	детето	£,	път.	Кърпеше	тя,	
но	лошимисли	блъскаха	изтерзаната	глава,	а	съзите	бликаха	от	немиг-
налите	вече	дълги	нощи	майчини	очи.	Не	£	беше	лесно	сама	да	се	реши	на	
тази	тежка	раздяла.	Ако	мъжът	£	Арсо	беше	до	нея,	друго	би	било.	Баща	и	
син	щяха	да	тръгнат.	Но	той,	горкият,	падна	от	скеле,	когато	с	другари	
работеха	на	нова	къща,	удари	лошо	гърба	си,	легна	у	дома	и	скоро	почина.	
Остана	Султана	сама	с	двете	си	дечица	—	Илия	и	малката	Иванка.	Какво	
да	прави?	Как	да	живеят	занапред?...	И	започна	да	пере	по	чуждите	къщи,	
че	да	се	изхранват	някак...

Но	сега	дойде	време	да	мисли	не	как	да	живеят,	а	как	да	не	погинат!	
Особено	мъжкото	£	чедо	Илийчо.	Защото	лоши	неща	започнаха	да	стават,	
през	лятото	на	1913	год.,	след	като	турците,	подгонени	от	българска	и	
гръцка	войска,	изоставиха	Солун.	Досега	всички,	без	да	се	гледа	кой	какъв	
е,	живееха	спокойно.	Но	гърците	казаха:	„Оставате	тук,	само	ако	каже-
те,	че	сте	гърци	и	повече	да	не	говорите	на	майчиния	си	език.	Вече	няма	
да	сте	нито	българи,	нито	турци,	нито	каквото	и	да	било.	Ако	не	—	или	
бягате	оттука,	или	загивате!...“

И	започнаха.	Най-напред	влязоха	в	българските	църкви.	Хванаха	све-
щениците.	Качиха	ги	на	лодки,	вързаха	им	по	един	камък	на	шиите	и	ги	
издавиха	в	морето.	После	—	учителите.	Някои	погубиха,	други	заточиха	по	
безлюдните	острови.	Заместиха	ги	с	гръцки.	Изгориха	българските	книги	
и	всичко	що	имаше	писано	на	български.

Явиха	 се	 андарти1,	 които	 започнаха	 по	 градове	 и	 села	 да	 убиват	
най-вече	мъже	и	момчета	и	да	позорят	жените.	Един	ден	нахълтаха	и	
в	солунската	българско-турска	махала.	Първо	заудряха	по	портата	на	
султанините	съседи	—	турци.	Влязоха	в	двора	и	казаха	да	дойдат	мъжете.	

1 Андарти — въоръжени цивилни гърци.
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Но	мъжа	и	двамата	си	сина	туркинята	беше	закътала	на	скришно	място	
в	къщата.	Ербап-жена,	сама	излезе	с	прът	в	ръка	и	подбра	насилниците:

—	Махайте	се	оттука,	бре	маскари!...	Не	знаете	ли,	че	когато	мъжът	
ми	го	няма	вкъщи,	мъже	не	могат	да	влизат	в	дома	ни...	Махайте	се,	или	
Аллах	ще	ви	прогони!	Вие	Бог	нямате	ли,	неверници	проклети!	—	и	размаха	
пръта	срещу	тях.

Изненадани	от	постъпката	на	жената,	андартите	се	спряха	и	от-
стъпиха.	Но	се	заканиха,	че	пак	ще	дойдат.

След	това	заудряха	по	портата	на	Султана.	Но	тя	вече	беше	успяла	
добре	да	я	залости.	Заключи	и	къщата.	Грабна	Илийчо	и	малката	Иванка,	
завряха	се	на	скришно	—	в	най-тъмното	и	влажно	кюше	на	мазето.	Покриха	
се	с	отдавна	изхвърлената	стара,	мръсна	черга.	И	като	обгърна	и	прити-
сна	силно	децата	в	себе	си,	Султана	зачака	да	се	случи	най-лошото.	Чуваха	
как	андартите	биеха	по	портата,	страшните	им	закани	долитаха	от	
улицата	до	тях	и	децата	все	по-силно	се	гушеха	в	майка	си.	А	тя	самата	
трепереше,	галеше,	целуваше	главичките	им	и	не	спираше	да	им	говори:	

—	Н˜	бойте	се!...	Н˜	бойте	се,	д˜ца!...	Òни	ке	си	одат,	д˜ца,...	¥ни	ке	си	
одат!...

Тези	отвънка	намериха	нещо	тежко	и	заудряха	с	него,	та	да	разбият	
портата.	Ударите	закънтяха	още	по-силно,	а	заканите	им	станаха	по-
страшни.

—	Н˜	бойте	се,...	н˜	бойте	се,	д˜ца	—	не	спираше	Султана,	но	сама	усе-
щаше,	че	страхът	вече	я	надвива.	Очакваше	всеки	момент	злосторниците	
да	влязат,	да	ги	намерят	вкопчени	един	в	друг	и	да	ги	посекат	на	място.

Но	стана	чудо.	Като	не	можаха	да	разбият	портата,	ударите	им	
намаляха	и	постепенно	спряха.	Страшните	им	гласове	се	чуваха	да	заглъх-
ват	надолу	по	тяхната	улица.	Султана	и	децата	не	смееха	да	помръднат	
в	тъмния	ъгъл	на	мазето	и	нито	дума	да	продумат.	Колко	време	мина	
така,	Султана	не	знаеше.	Но	все	пак	се	престраши,	остави	децата	и	тихо	
се	покачи	горе	в	къщата.	Погледна	през	прозореца.	Нямаше	никой.	Всичко	
беше	утихнало.

—	Разминˆ	се!...	Разминˆ	се,	Господи!...	Разминˆ	се!	—	заповтаря	жена-
та,	като	се	кръстеше,	изправена	насред	стаята.

Но	и	друга	мисъл	започна	да	напира	в	нея.	Размина	се	сега!....	А	след-
ващият	път?	Дали	ще	се	размине?...	И	може	би	точно	в	този	момент	
майчиното	£	сърце	взе	съдбовното	решение	—	да	прати	Илийчо	някъде	
далече,	далече	оттук	и	така	да	го	спаси!...	Да,	някъде	далече!	Но	къде?...	
Много	мъже	вече	побегнаха	към	България.	Но	той	е	още	малък.	Как	ще	се	
оправи	сам	в	този	дълъг	път?...	Сам	няма	да	може!...

—	Кˆкво	дˆ	права,	Боже,	на²чи	ме!...	—	нареждаше	Султана	и	се	кръстеше.
От	този	момент	и	тази	мъка	се	загнезди	в	нея.	Блъскаше	глава	кле-

тата	майка,	но	изход	не	намираше.
Решението	дойде	неочаквано.	Разчу	се	между	българите,	че	някакъв	

руски	кораб	за	малко	е	спрял	на	пристанището.	Български	първенци	отиш-
ли	при	руския	консул,	да	молят,	български	мъже	да	се	качат	на	кораба,	
та	да	ги	откарат	до	Кавала	—	първото	българско	пристанище	по	пътя	
им.	И	той	разрешил!...
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И	така,	тази	нощ	Илийчо	също	щеше	да	тръгне	с	този	кораб.	Сул-
тана	му	беше	подредила	всичко	в	дървеното	сандъче	и	сега	докърпваше	
пантолонките,	с	които	да	пътува.	Тази	нощ	беше	последната,	в	която	
виждаше	сина	си	до	нея.	Но	тя	знаеше	—	или	жив,	но	далече	от	нея,	или	при	
нея,	но...	Затова	сълзите	£	не	спираха.	А	и	той	беше	неспокоен	и	често	се	
сепваше	в	съня	си	на	дървеното	креватче.

Времето	напредваше.	Малко	оставаше,	когато	нощта	щеше	да	отс-
тъпи	на	идващия	ден.	Султана	приседна	до	него	и	се	вгледа	в	нежното	му	
още	детско	личице.	Какви	ли	мъки	има	да	види	това	момче	по	своя	път?	
Как	ли	ще	се	оправи	в	тази	далечна	страна,	в	която	никого	не	познава?	
От	кого	съвет	ще	получи,	кой	ще	му	каже	какво	трябва	и	какво	не	трябва	
да	прави?	Ще	срещне	ли	добри	хора,	или	ще	попадне	някъде	сред	лошите?...	
Гледаше	Султана	скъпата	си	рожба	и	само	лоши	мисли	бушуваха	в	главата	
£.	Но	тя	трябваше	да	ги	прогони,	да	преглътне	сълзите	си,	защото	вре-
мето	не	чакаше.	Надвеси	се	над	лицето	му,	за	да	го	целуне	и	усети	оная	
нежна,	своеобразна	топлинка,	която	иде	от	децата,	когато	спят.	Илийчо	
трепна	и	полуотвори	очи.	Тя	го	целуна	и	тихо	му	рече:

—	Айде,чедо,	време	е!...
Момчето	не	чака	повече	покани.	Стана	и	още	сънено	започна	да	се	об-

лича.	Когато	обу	и	панталонките	си,	Султана	пристъпи	към	него,	целуна	
го	по	главичката	и,	като	потискаше	вълнението	си,	му	заговори:

—	Чувай	ме	с˜га	арно,	сине:	Малко	преди	тейко	ти	да	²мре,	ми	рече:	
„Пръстенот1	що	го	носех,	оня	серебрениот,	що	има	камик	на	него,	сакам	
да	го	даиш	на	Илчо!...	Но	к¥га	порˆсте...	Он	ми	е	от	мойот	татко.	И	яс	
сакам	Илчо	да	го	има.	Он	да	го	носи...	Да	му	биде	н£шан	от	мене!...

Усетила	вълнението	си,	Султана	 се	 спря,	 за	да	успокои	 гласа	 си	и	
после	продължи:

—	Дˆли	ке	те	видам	пораснот,	сине,	та	да	ти	го	дадам	—	не	знам	май-
ка!...	Давам	ти	го	с˜га...	И	за	да	го	не	пот˜раш	по	долгиот	пат,	съм	го	
пр£шила	отнетре	на	твойот	панталон.	Пˆзи	го,	сине,	како	що	го	е	пˆзил	
и	твойот	татко.	Тˆка	он	ке	биде	с˜когаш	с	тебе.	

Още	сънен,	Илийчо	не	можа	да	усети	цялата	мъка,	която	носеха	тези	
майчини	думи.	Но	напипа	зашития	отвътре	на	панталончето	си	пръстен.

Преди	да	тръгнат,	попита	майка	си:
—	Може	ли,	мамо,	да	го	видам	Ванчето	за	малко?
Тя	кимна	с	глава.	Илийчо	влезе	в	другата	стая,	където	малкото	му	

сестриче	спеше	дълбоко.	Наведе	се	над	нея,	целуна	я	по	бузката	и	се	раз-
плака.	Султана	пристъпи,	прегърна	го	и	му	прошепна:

—	Н˜	мой	сине,	да	н˜	я	будиме,	мама...	Айде,	требе	да	кренеме2	веке...
Излязоха	навън.	Посрещна	ги	свежият	полъх	на	нощта.	С	дясната	ръка	

Султана	опря	дървеното	сандъче	на	хълбока	си,	с	лявата	хвана	ръката	

1 Пръстенот — През целия си живот баща ми носи този пръстен на лявата си ръка.
След като почина, майка ми го предаде на мен, тъй както £ бил заръчал той. Когато го 
сложих на себе си, като че ли видях ръката на баща си. От своя страна аз го оставих на 
моя син Андрей. Сигурен съм, че той ще го предаде на своя син Николай. И така този родов 
пръстен ще преминава от поколение, на поколение. И ще живее!...

2 Да кренеме — да тръгнем.
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на	Илийчо	и	заслизаха	надолу	по	калдъръмената	солунска	улица.	Вървяха	
без	да	си	говорят.	Илийчо,	още	сънен,	креташе	след	майка	си.	Мъчеше	го	
раздялата	със	сестричката	му	Иванка.	Дали	някога	отново	ще	се	срещ-
нат?...	Все	още	виждаше	спящото	момиченце	под	вълнената	черга.	Остави	
я,	без	да	чуе	толкова	милото	£	гласче.	Вълнуваше	се	детската	му	душица,	
но	ръката	на	майка	му	го	водеше	и	той	се	носеше	след	нея	—	напред	към	
неговата	неизвестност!...

Когато	наближиха	българската	църква	„Свети	Димитър“,	нещо	треп-
на	в	Султана.	Тя	ускори	крачките	си,	сви	към	входа	на	храма	и	затегли	
още	по-силно	Илийчо.

—	Èла,	чедо,	˜ла!...	Н˜	се	знае	що	те	чека,	сине.
Естествено,	в	този	ранен	полумрак	наоколо	нямаше	никой.	Спряха	

наблизо	пред	заключените	врати	на	църквата.	Султана	остави	сандъ-
чето,	коленичи	на	земята	и	без	да	говори,	приведе	на	колене	и	сина	си	до	
нея.	Изправи	глава	към	храма	и	бавно-бавно	с	трите	си	пръста	очерта	
Светия	Кръст	на	тялото	си.	Сълзите	£	рукнаха	отново,	но	тя	намери	
сили	да	заговори:

—	Майчице,	Дево	Марио,	те	молам	като	майка	на	майка...	Г¥лем	грех	
сторвам,	като	прежалвам	д˜тето...	Пращам	го	сˆма	н˜	знам	кˆде.	И	що	
го	чека	—	н˜	знам...	Д¥бро	ли	му	сторвам,	или	го	п¥губвам...	Ама,	ако	го	
д³ржам	тука	д¥	мене,	нема	да	можам	да	го	¥пазам	—	ридаеше	Султана	пред	
Божията	Майка,	сякаш	я	виждаше	изправена	пред	себе	си.	—	Еве	на,	колко	
м¥мчиня	веке	ги	зˆтриа!...	а	и	ж˜не	също!...	Те	молам,	Майко	Богородице,	
чувай	ми	го	д˜тето...,	оти	я	веке	нищо	не	можам	да	му	помогнам...	У	тебе	
ми	е	сега	надеждбата...	Те	молам,	Майко,	со	целото	си	с³рце	и	д²ша	те	
молам...	—	можа	да	каже	Султана	и	гласът	£	се	задави	в	неспиращите	сълзи.

Илийчо,	още	щом	приклекна	до	майка	и	и	чу	нейните	молитвени	думи,	
по-скоро	усети,	отколкото	разбра,	че	оттук	нататък	нещо	непознато	и	
страшно	ще	става	с	него.	Той	се	вкопчи	в	майка	си	и	зарида	заедно	с	нея.	
Искаше	му	се	никъде	да	не	ходят,	да	се	върнат	у	дома	и	там	да	си	останат!...

Изправиха	се.	Султана	го	отдръпна	малко	встрани	от	себе	си,	вдигна	
ръка	и	го	прекръсти	три	пъти.	А	треперещият	£	глас	заговори	отново:

—	Прекръствам	го	пред	теб˜,	Св˜та	Богородице	и	пред	тв¥йот	дом.	
Св˜ти	Димитре!...	Èдин	ми	е	он	нˆ	мене...	Напрˆвете	лошото	да	бега	от	
него!...	И	още	ви	м¥лам,	да	м¥жам	пак	да	го	видам...,	па	б£ло	и	во	край	
св˜тот	да	е!...

Нямаше	какво	повече	да	каже	Султана	пред	Божия	храм.	Илийчо	се	
хвърли	в	нея.	Дълго	майка	и	син	останаха	прегърнати	пред	вратите	на	
храма	и	не	можеха	да	се	откъснат	един	от	друг.	Но	Султана	се	опомни	—	
знаеше,	че	корабът	няма	да	чака.	Избърса	с	длан	неговото,	после	своето	
лице	и	го	подкани:

—	Айде,	Илчо,	айде	майка...	Да	не	кˆснеме,	сине.	Ей	го	на,	д˜нот	веке	
ке	светне.

Вдигна	дървеното	сандъче	на	хълбока,	хвана	Илийчо	за	ръка	и	поеха	
нататък.	Момчето	хлипаше,	бършеше	очите	си	и	ситнеше	след	нея.

Наистина,	денят	бързо	настъпваше	и	старата	Беяз-Куле1	ясно	се	
1 Беяз-Куле — известна римска кула в Солун.
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очертаваше	пред	тях.	Минаха	край	нея,	спуснаха	се	надолу	към	близкото	
пристанище,	където	беше	корабът.	Не	беше	от	големите.	Пред	него	се	
бяха	 струпали	хора	—	предимно	жени,	 дошли	да	изпратят	мъжете	 си.	
Повечето	от	тях	се	бяха	качили	на	кораба	и,	надвесени	над	палубните	
перила,	разговаряха	с	близките	си	на	брега.	Общият	шум	беше	толкова	
силен,	защото	всички,	и	отгоре,	и	отдолу	викаха,	за	да	могат	да	се	чуят	
и	разберат	някак.

Султана	придърпа	Илийчо	към	 спуснатата	корабна	 стълба,	 за	 да	
се	качат	по	нея.	Но	там	постовият	руски	войник	ги	спря.	Не	беше	млад	
човек.	Гледаше	ги	с	доста	загрубялото	си	лице	—	вероятно	от	дългата	му	
и	трудна	служба,	през	която	какво	ли	не	бе	видял	и	преживял.	Но	очите	
под	гъстите	му	вежди	гледаха	с	една	мека,	човешка	доброта.	Попита	я,	
къде	с	това	момче	е	тръгнала	да	се	качва	на	кораба?

Обясни	му,	че	не	тя,	а	детето	ще	пътува...	Както	другите	мъже...	Тя	
само	го	изпраща.	Войникът,	учуден	от	нейните	думи,	погледна	към	Илийчо,	
а	той...	той	се	придърпа	към	майка	си,	та	да	е	по-близо	до	нея.	Стресна	
го	чуждият	кораб,	защото	щеше	да	го	отведе	неизвестно	къде.	А	той	не	
искаше!...	Страшен	му	се	видя	и	този	човек	с	пушката,	който	даже	не	
говореше	като	другите,	които	познаваше...	Виждаше	и	разтревожените	
жени	около	него,	как	се	щураха	насам-натам,	а	много	от	тях	и	плачеха.	
До	този	момент	се	плашеше,	че	самичък	трябва	да	бяга	оттук.	Но	не	му	
беше	ясно	какво	точно	означава	това.	Сега	за	първи	път	видя	и	усети	
страшното,	което	вече	започваше	и	тепърва	му	предстоеше.	И	единстве-
ното,	с	което	момчето	можеше	да	се	защити,	беше	да	се	притисне	още	
по-здраво	към	майка	си	и	да	зарови	глава	в	нейната	дреха.

Войниците	от	кораба	 знаеха	 защо	тези	мъже	напускат	домовете	
си.	Съчувстваха	им.	Но	старият	войник	по-добре	разбра,	колко	тежка	е	
съдбата	им,	щом	майка	откъсваше	от	себе	си	невръстния	си	син...	Викна	
на	един	млад	войник,	който	пушеше	на	палубата,	да	слезе	и	да	помогне	на	
момчето.	Той	веднага	се	спусна	по	стълбата,	грабна	дървеното	сандъче,	
хвана	детето	за	ръка	и	го	подкани	да	вървят.	Но	Илийчо	се	отскубна	от	
ръката	му,	изтича	при	майка	си	и	се	хвърли	отново	в	нея.	И	тя,	и	мом-
чето	усещаха,	че	това	е	последната	им	прегръдка...	Хората	около	тях	
спряха	шумните	си	разговори	с	мъжете	отгоре.	Гледаха	ги	съчувствено,	
разбираха	мъката	им,	защото	и	тяхната	не	беше	малка.

Двамата	руски	войника	също	ги	гледаха	и	чакаха	да	се	простят.	По-
възрастният,	вероятно	спомнил	си	нещо	свое,	не	се	сдържа	и	с	ръкава	
на	рубашката	изтри	очите	си...	Изчака	още	малко	и	тихо	ги	подкани	да	
привършват.	Султана	откъсна	Илийчо	от	себе	си,	предаде	го	на	младия	
войник	и	той	го	поведе	по	стълбата	нагоре.	С	премрежените	си	очи	Сул-
тана	гледˆ	след	тях,	докато	стъпиха	на	кораба	и	се	скриха	навътре...

Сега	и	тя	отправи	поглед	нагоре	към	палубата.	Очакваше,	че	синът	
£	ще	се	появи	на	перилата,	та	да	го	погледа	още	малко.	И	да	го	попита,	
дали	си	е	намерил	място,	та	да	се	присвие	през	нощта.	Но	него	все	го	ня-
маше...	А	виковете	на	хората	около	нея	не	спираха.	Те	повтаряха	онова,	
което	отдавна	си	бяха	казали	—	да	се	пазят	много,	какво	да	не	забравят,	
към	кого	да	се	обърнат	при	нужда,	да	намерят	начин	хабери	да	пращат...	



116 ÏËÀÌÚÊ

Все	такива	заръки	и	наставления.	Общият	шум	и	врява	бяха	стигнали	до	
това	положение,	че	кой	на	кого	какво	говори,	вече	не	можеше	да	се	разбере.

По	едно	време	мъжете	отгоре	се	размърдаха,	заобръщаха	се	назад,	
започнаха	да	правят	място	и	нечии	ръце	избутаха...	сина	£	напред.

—	Илийчо,	Илийчо...,	тука	съм,	майка,	тука	съм	—	размахваше	ръка	
Султана	и	викаше	колкото	може	по-високо,	но	момчето	стоеше	безчув-
ствено	горе.

Мъжът	до	него	я	забеляза.	Обърна	се	към	детето,	каза	му	нещо	и	по-
сочи	с	ръка	надолу	към	нея.	Илийчо	я	видя.	Но	в	израза	му	нямаше	радост,	
а	една	дълбока	болка.	Вдигна	бавно	ръка	и...	някак	вяло	и	отчаяно	£	махна.	
Също	като	човек,	когото	карат	насила	да	прави	нещо,	а	той	не	желае.	
Това	беше	истински	тъжен	поздрав	на	дете,	което	вече	бе	разбрало,	че	е	
изоставено	само	на	съдбата.

Султана	разбута	хората	пред	нея.	Искаше	да	отиде	напред,	за	да	
се	доближи	колкото	се	може	по-близо	до	кораба.	Успя	някак	да	стигне	до	
предните	изпращачи.	Сега	 забеляза,	че	Илийчо	не	беше	спрял	да	плаче,	
защото	лицето	и	очите	му	бяха	зачервени	и	подпухнали.	Заговори	му	да	
не	стои	край	перилата	на	кораба,	за	да	не	падне	в	морето,	да	гледа	какво	
правят	големите	и	той	да	прави	същото,	вечер	да	се	завива	с	чергата,	
защото	става	студено...	Нареждаше	клетата	майка,	нареждаше	и	все	се	
сдържаше	да	не	заплаче,	та	да	му	дава	кураж.	Чакаше	и	той	нещо	да	£	
каже.	Ала	момчето	не	продумваше...	Мълчеше	и	не	откъсваше	втренчения	
си	поглед	от	нея.

Внезапно	 корабният	 сигнал	 заглуши	 човешката	 врява	 и	 се	 понесе	
далече	над	още	непробудилия	се	град.	И	това	беше	сигнал,	че	ще	тръгва.	
Гръмнаха	писъци,	ридания,	викове.	Размахаха	се	ръце	за	сбогом.	Гласове	
молеха	Бога	да	закриля	близките	им.	С	вдигната	ръка	във	въздуха	някои	
прекръстваха	потеглящия	кораб	и	хората	в	него.	Тълпата	се	спусна	да	
подтичва	подире	му,	блъскаха	се	един	в	друг	и	продължаваха	да	махат.	И	
Султана	забърза	с	нея,	като	се	мъчеше	да	не	изпуска	Илийчо	от	погледа	
си.	До	едно	време	го	виждаше	на	палубата.	Но	и	там	блъсканицата	ско-
ро	го	закри	и	той	изчезна	от	очите	£...	А	това	прекърши	и	последните	£	
сили,	които	бяха	останали	в	нея.	Забави	хода	си,	изостана	и	скоро	се	видя	
в	края	на	изпращачите.	Тези	отпред	все	още	се	мъчеха	да	следват	кораба.	
Но	той	свърна	към	морето	и	започна	да	навлиза	в	него.

Султана	се	спря	премаляла...	Останала	сама	на	пристанището,	тя	не	
знаеше	вече,	какво	друго	можеше	да	направи,	освен	да	не	изпуска	от	очите	
си	отдалечаващия	се	кораб.	А	той	бавно-бавно,	но	все	повече	и	повече	се	
загубваше	в	далечината...	След	време	вълните	постепенно	го	скриха,	и	го	
погълнаха.	А	с	него	погълнаха	и	Илийчо...

Султана	трепна,	като	събудена	от	лош	сън.	Изправи	глава	нагоре	—	
там,	откъдето	единствено	сега	можеше	да	чака	надежда	и	утеха.	Започна	
да	се	кръсти	и	безсилна	едва	да	шепти:

—	Те	молам,	Майко	Богородице,	пак	те	молам,	пˆзи	ми	го	д˜тето...	Искам,	
мила	майчице,	пак	да	го	видам	до	мене,	пак	да	го	видам...	пак	да	го	видам!...

Свлече	 се	надолу	 съкрушената	майка,	 сви	 се	почти	безсвестна	на	
земята	и	замря	така!...
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Още	в	ниското	шофьорът	намали	скоростта,	превключи	на	по-малка	
предавка	и	плавно	натисна	газта.	Автобусът	се	понесе	по	лъкатушното	
Мездренско	шосе	и	по	змиевидните	тесни	серпентини	изпълзя	на	високото,	
откъдето	се	белна	селото,	красиво	като	невеста,	потънало	в	цветния	
воал	на	цъфналите	вишни,	наредени	по	улиците	като	гердани.

Да	си	призная...	Не	обичам	да	се	връщам	там,	където	вече	съм	бил.	
Отдавна	напуснах	селото	като	стопански	ръководител.	И	всяко	връщане	
назад	ми	носи	болка.	Още	повече	сега,	когато	съм	огорчен	от	безпощадния	
преход	в	икономиката	на	България,	времето	на	ликвидация	на	кооператив-
ните	стопанства,	кражбите	на	имущество	и	материална	база,	събирани	
с	толкова	човешки	труд.

А	иначе	обикнах	селото...	В	края	на	февруари	оттам	лъхаше	първият	
южняк,	долиташе	мирис	на	гора	и	всесилният	предвечен	дъх	от	вълнис-
тите	буци	на	угарите,	пръхнали	от	пролетната	топлина	над	чернозема.	
Красиво	село	беше	някога.	Близко	е	до	града.	И	сутрин	често	го	гледах	от	
балкона.	Виждах	горуните,	сплели	клони	над	високите	къщи,	върхарите	на	
тополаците	в	криволите	на	реката	и	ниските	заоблени	баири,	зад	които	
започваше	равнината,	потънала	в	сутрешна	прохлада	и	тишина.

Сега	пък	посещавах	кмета.	Вече	бях	общинар	и	служебно	идвах	месеч-
но	да	изслушвам	жалбите	на	хората	и	техните	болки.	Но-о-о-о...	Какво	ли	
можех	да	помогна	някому	за	нещо,	когато	след	идването	на	демократич-
ните	промени	в	края	на	миналия	век	селата	обедняха,	станаха	мълчаливи	
и	пусти.

На	приемните	ми	дни	идваха	хора.	Идваха	и	питаха,	търсеха	подкрепа.	
Тревогата	им	беше	най-много	за	земята.	Нали	им	беше	върната	в	реални	
граници,	да	се	стопанисва	по-добре...	Но-о-о...	Не	стана.	Подведени	бяха...	
никой	не	подкрепяше	със	средства	и	машини	земеделието	и	благодатната	
българска	земя	запустя.	Мислех	си	за	всичко	това,	местех	телефона	от	
единия	до	другия	край	на	бюрото	и	гледах	как	от	удавените	очи	на	някоя	
жена	се	търкулваха	сълзи,	които	оставяха	браздулици	по	изсушеното	£	
лице.	Гледах	тия	ранени	души,	мълчах	и	се	питах	къде,	къде	се	изгуби	човеш-
ката	доброта,	непрестореният	благ	характер	и	меката	топлина	в	очите	
на	хората?	Кой	ли	открадна	чудният	и	живописен	живот	на	нашите	села?

Беше	меко,	топло	време.	По	малкия	селски	площад	не	се	мяркаха	хора.	
Само	няколко	рошави	кози,	гонени	от	един	малчуган	се	боричкаха	около	
сухата	чешма,	но	скоро	и	те	се	скриха	зад	ниските	чемширени	храсти.
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И	тогава	той	пристъпи	към	мене.	Бавно	и	колебливо.	Отначало	го	не	
познах.	Едър	човек,	леко	приведен,	с	клепнали	сухи	уши,	малко	оръфани.	
Приличаше	ми	на	ловджийски	палаш,	изправен	на	задните	си	крака.	Ръцете	
му	изглеждаха	още	яки,	жилави	и	космати.	Очите	умни,	но	уморени.	Като	
че	ли	изникна	от	земята.	Застана	пред	мене	с	опит	да	ми	се	усмихне.	Дали	
се	радваше	на	нашата	среща	или	на	нежния	пролетен	покой.

—	Седни	де	—	поканих	го	с	поглед,	като	се	преместих	по	средата	на	
пейката.	—	Откога	не	сме	се	виждали?	—	стискахме	си	десниците	и	бързо	
се	сетих	за	името.	Панчо,	Панчо...	—	и	сложих	ръка	на	рамото	му,	докато	
сядаше	в	другия	край	на	пейката.

—	Разбрах,	че	си	тука...	Та	рекох...	Затова	съм	дошел	—	каза	навеж-
дайки	очи	към	земята	и	усетих	как	мекият	му	глас	близна	лицето	ми....	
—	Ти-и-и-...	ти	си	станал	общинар?...	Кмет	ли-и-и...	или	си	зам.-кмет	сега?	
—	гледаше	въпросително,	сякаш	ме	обвиняваше	в	нещо,	но	не	се	доизказа,	
щото	дръпна	от	тютюна	и	се	закашля.	Задави	се	от	цигарата,	лицето	
му	се	изчерви	и	от	очите	му	блеснаха	искри...	—	Ама-а-а...	От	днешните	
или	от	старите	управници	си	ти?

Гледахме	се,	мълчахме,	реехме	погледи	на	запад,	където	розово	обагре-
ните	облаци	се	диплеха	по	Тлаченските	баири,	подпалени	от	топлите	зари	
на	пролетния	ден.	Сепнах	се	от	екота	на	селската	камбана,	биеше	бавно,	
камбаненият	звън	проточено	се	вдигаше	над	сивите	покриви	на	къщите,	
а	после	падаше	и	гаснеше	из	тополаците	на	Янчов	геран.

—	Христо,	Христо...	Строителния	звеновод...	Нали	го	знаеш...	Строи-
телния...	утре	ще	му	е	погребението.

Не	продумах,	 онемях...	 Запалих	цигара...	Пушех	и	 се	 връщах	 в	 спо-
мените	си	назад.	Боже	мой,	боже	мой...	Заминават	си	хората	от	моето	
време...	И	селото...	Това	ли	беше	селото	от	някога?	Селото,	в	което	имаше	
едно	от	най-хубавите	училища	в	общината...	Сега	возят	децата	с	рейс	да	
учат	в	съседното	село.	Имаше	светло	читалище,	църква	за	показ,	къщи,	
на	входните	врати	на	които	имаше	табелки	„Образцов	дом”...	Сега	те	са	
оковани	с	решетки,	дворовете	обрасли	с	треволяци	и	саморасли	явораци.	
Това	ли	беше	и	той...	Панчо,	най-добрият	учител	стругар	в	Белослатин-
ската	община?	От	някогашният	строен,	як	и	набит	юначага	пред	мене	
беше	един	съсипан,	уморен	и	изумен	човек.	Рядката	му	коса	се	спускаше	
дълга	над	рамената	и	криеше	сухите	му	уши,	гледаше	ме	със	замъглени	
очи,	потънали	в	дълбоки	очни	ямки.	Не	знам	някога	да	е	пиянствал,	но	от	
алкохол	ли,	от	нещо	друго	ли,	така	се	беше	променил,	че	трудно	ми	беше	
да	го	позная.	Да	позная	оня,	някогашният	Панчо.

Стопанството	ни	имаше	нов	комбайн.	На	него	разчитахме	за	лят-
ната	кампания,	но	при	прибиране	на	люцерната	още	пролетта,	в	хедера	
попаднал	метален	предмет	и	основна	ос	беше	скъсана.	Къде	ли	не	обика-
ляхме	фирмените	щандове...	София,	Бургас,	Русе...	Но	резервна	част	не	
открихме.	И	когато	почти	бяхме	отписали	комбайна,	 инженерите	ми	
предложиха	 да	търсим	решение	 с	 наши	изпълнители.	Работата	беше	
тънка,	трябваше	опитен	стругар...	И	тогава	повикахме	Панчо.	Наме-
рихме	специална	стомана,	 специален	струг,	осигурихме	чертежите	на	
детайла	по	схемата	и	с	надежда	гледахме	похватливите	Панчови	ръце.	И	
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той,	мълчи,	мълчаливо	работеше.	За	три	дни	основната	ос	беше	готова,	
монтирана	и	комбайнът	замина	в	полето.

—	Ама	ти	—	попитах	го	като	се	приближих	до	него	—	сега	какво	правиш?	
Как	прекарваш?	—	Панчо	наведе	глава,	пооправи	копчетата	на	вехтата	си	
риза	и	пак	замълча,	за	да	смени	след	малко	благия	си	поглед	със	студено,	
злобно	обвинение	към	някого.

—	Ами-и-и...	ти...	Искаш	ли	да	ми	дойдеш	на	гости?...	—	каза	с	притаен	
дъх	и	грижливо	заоблизва	пресъхналите	си	устни,	но	като	разбра,	че	се	
колебая,	продължи.	—	Да,	да...	още	сега	да	идем	до	дома.	Поколебах	се,	но	
не	устоях.

Прекосихме	площада	и	тръгнахме	по	тясна	 уличка,	 която	водеше	
към	друг	селски	мегдан,	в	края	на	който	имаше	засадени	черници.	Някога	
хората	се	занимаваха	с	бубарство.	И	от	тоя	поминък	днес	вече	е	останал	
само	спомен.	Сега	клоните	на	черниците	се	спускаха	до	земята,	правеха	
тесни	тунели,	под	които	ние	се	мушехме.

—	Чакай	—	спрях	Панчо	и	му	посочих	отсреща	двуетажната	къща.	—	
Тук	нали	живееха	Санди	и	Радка	?

—	Да,	да...	Живееха	някога...	Сега	са	в	гробищата...	А	синът	им	е	в	Ки-
пър.	Отиде	преди	години...	После	извика	жена	си	и	децата...	Там	са,	там	са...

—	А	там,	там...	—	не	свалях	поглед	от	отсрещния	широк	двор	с	борове	
и	скритата	между	тях	къща	с	вехти	вестници	по	прозорците.	—	Там	не	
бяха	ли	Марковите,	до	тях	Пенчовци...	Жените	им	работеха	в	лозарската	
бригада.	А	мъжете	им...?

—	Мъжете	им...	Все	трактористи	бяха.	Бяха,	бяха,	ама	вече	ги	няма.	
И	те	измряха.	А	младите	удариха	катинарите	на	портите	и	запрашиха	
из	Европа.	Испания	ли,	Италия	ли,	Гърция...	не	се	връщат	вече.	Какво	да	
правят	тука?	Селото,	селото	запустява...	Тук-там	цигани	идват	от	ня-
къде,	вземат	къщите	на	безценица...	Но	пак	добре	е,	че	ги	има.	Те	са	сега	
сватбарите,	те	са	гробарите,	те	са	модата	на	селото	сега	—	каза	Панчо	
и	запали	нова	цигара	и	ме	поведе	покрай	порутени	тухлени	огради,	зас-
пали	къщи	с	тъжните	за	някогашното	китно	и	неспокойно	село	Враняк.	
Когато	стигнахме	неговата	къща,	той	спря,	остави	ме	да	мина	пред	него.	
Високата	бяла	сграда	ме	впечатляваше	с	архитектурното	умение	на	май-
сторите	строители,	сътворили	една	от	най-кокетните	къщи	в	селото.	
Панчо	отключи	вратите	и	ме	поведе	от	стая	в	стая	с	дивани,	кухненски	
мебели	и	телевизори,	потънали	в	прах.	Спряхме,	той	остана	замислен	
за	минута,	но	после	ме	изкачи	и	на	втория	етаж.	И	тук	във	всяка	стая	
той	спираше	на	всяка	вещ,	опипваше	я	и	ми	обясняваше	подробности	по	
нейната	покупка.	После	излезе	за	малко,	за	да	се	върне	отново	с	поднос	
хляб,	орехови	ядки	и	сок.

—	Де,	де...	Вземи	си	и	от	орехите,	и	от	сока,	знам,	че	друго	не	пиеш...	
не	съм	те	забравил	още...

—	А	ти?	—	погледнах	го	вторачено	отново.
—	Аз	ли?	—	смени	той	благият	си	поглед	и	сви	вежди.	—	Сам	съм,	сам	съм	

братко...	Разбираш	ли	ме?	Сам	съм	...	—	и	тъмни	сенки	обзеха	лицето	му.
Приседна	на	стола	и	допълни	съкрушено	—	нощем	подивявам.
—	А	стока.	Нещо	стока	имаш	ли?...	Поне	овчици?
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—	А...	Има,	има	едно	магаре...	Като	мене,	остаряло...	
—	Ами	добре	е,	добре	е...	Магаренце	да	има,	за	дружинка,	нали?
—	За	дружинка,	за	дружинка...	Пък	и	за	превоз...	Да	има	с	какво	да	ме	

закарат	до	гробищата	като	умра	след	някой	ден.	Друг	превоз	в	селото	
май	вече	няма.

—	Е-е-е...	Чак	пък	така	ли?
—	Ами	как?	С	пенсия	двеста	лева	може	ли	да	се	живее?	Нали	други	доходи	

нямам!	На	жената	не	£	достигаха	точки	за	пенсия...	Замина	за	Кипър...
—	Кой,	Елена	 ли?	 —	и	изтръпнах	като	 знаех	каква	 хубава,	 здрава	и	

стройна	жена	беше	неговата	Елена.	Умна,	пъргава	и	енергична,	работеше	
в	търговския	отдел.	Често	я	пращах	да	носи	отчетите	в	Градския	съвет.

—	Втора	година	е	вече	там	и	не	се	е	обаждала	—	тъжно	опъна	от	ци-
гарата

Панчо	вдигна	ръка	над	рунтавите	си	вежди,	за	да	я	свлече	към	сухата	
си	уста,	от	която	се	разливаше	горчива	закана.	След	малко	гласът	му	пак	
затрептя	като	струна	и	захапал	тънкият	си	език,	погледна	стената,	
където	в	рамка	висеше	снимка	с	жена	му	от	някогашната	им	сватба.	
—	И	момчето	—	продължи	Панчо	—	и	той	замина	за	Кипър...	Уж	само	на	
гости...	но	се	обади,	че	си	намерил	работа.	Дъщерята	и	зетят	отидоха	в	
Испания...	Наскоро	се	обаждаха,	децата	уж	били	добре.	Знам	ли?	—	Панчо	
замълча,	гласът	му	стихна	удавен,	челюстите	му	се	сковаха,	пръстите	
на	едрите	му	ръце	се	свиха	в	юмрук.

От	улицата	лъхна	вятър.	В	стаята	плъзнаха	сенките	на	липите,	
които	също	мълчаха,	уморени	от	топлия	ден.	През	отворения	прозорец	
се	виждаше	късче	небе,	по	което	се	простираше	бяла	опашка	от	наскоро	
прелетял	реактивен	самолет.

—	Видиш	ли	ги	и	тия	—	насочи	погледа	си	към	небето	Панчо.	—	Щели	да	
ни	пазя	от	някого...	От	кого?	—	каза	като	премрежи	болезнено	замъглените	
си	очи	и	изтри	с	кърпа	потта	от	челото	си.

Тежък	е	живота,	братко.	...	Времена.	Добре,	че	поне	гражданска	война	
не	стана!	Какво	да	ти	кажа?	Кой	го	е	очаквал,	знае	ли	човек?

—	Кажи	ми	—	стрелна	ме	в	очите	Панчо,	—	ще	се	върне	ли	жена	ми,	де-
цата?	Ще	оживее	ли	отново	тоя	дом?	—	питаше	ме	и	стоеше	безмълвен.

—	Ех,	Панчо,	Панчо...	—	търсих	думи	да	го	успокоя	—	Ти	беше...
—	Аз	бях...	бях...	Но	сега	съм	никому	ненужен...
—	Ти	си	оставаш	хубав	човек.	Родолюбец.	Не	бързай	с	унинието.	Няма	

да	е	все	така.	Светът	се	променя,	нали	към	добро	вървим?	—	казах	с	една	
доловима	усмивка	и	приятелски	го	прегърнах,	но	той	не	реагира	на	моя	
жест	и	лицето	му	остана	безизразно.

—	Не,	не	ми	се	вярва...
—	Ще,	ще...	Ще	се	наскачат	лудите.	И	хората	ще	станат	по-добри.	

Ще	оцелеем,	толкова	патила	са	препатили	българите...	—	почти	гальовно	
говорех	на	Панчо,	макар,	че	сам	не	вярвах	на	моя	глас	и	усещах,	че	ника-
къв	вятър	не	можеше	да	разпилее	тъгата	на	тоя	човек,	който	търкаше	
лицето	си	с	шепи	и	плачеше.

Преваляше	 икиндия,	 когато	Панчо	ме	 придружи	 до	 автобусната	
спирка.	Захладняваше,	от	гората	се	вдигаха	кълбести	облаци	и	носеха	над	
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равнината	дъх	на	колендро	и	гнила	шума.	Слънцето	с	бакъреното	си	чело	
клонеше	зад	тъмните	горуни	на	Борованска	могила	и	вечерният	лепкав	
здрач	слизаше	от	баирите,	за	да	залее	селските	площади	и	улици.

Автобусът	дойде	по	разписание.	Качихме	се	с	две	жени,	които	позна-
вах.	И	те	пътуваха	за	града.	Подадох	пари	на	шофьора	с	молба	да	таксува	
три	билета,	но	той	се	усмихна	познато	и	ми	върна	банкнотата	с	жест:

—	Разбира	се,	че	те	познавам.	Още	от	младите	ти	години,	с	обиколките	
ти	по	тия	села.	Но	днес	возя	пътниците	безплатно.	Нали	сме	вече	евро-
пейци.	Европейски	съюз	е	това...	Затвори	вратите	и	ми	смигна	дяволито.

Автобусът	набра	скорост	и	по	сухия	асфалт	на	шосето	се	проточи	
бялата	опашка	на	изгорелите	газове.

Гр. Враца                   
10.05.2010 година

Къщà ìóçеé „Геî Мèëеâ“ — Сòàрà Зàãîрà
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Пенка Бангова

ЯВОР  
Новела  

Този	явор	беше	достолепно	дърво,	разперило	клони	в	левия	край	на	поля-
на,	намираща	се	в	подножието	на	Славеевите	възвишения.	Строителният	
инженер	Васил	Аспарухов,	висок,	добре	сложен	мъж,	за	първи	път	го	видя	
по	време	на	излет	със	съучениците	си	от	английската	гимназия.	После	
под	сянката	на	листата	му	бе	прекарвал	забавни	часове	в	компанията	на	
приятели	и	колеги.	Когато	се	ожени	за	художничката	Василена	Гълъбова,	
започна	да	идва	с	нея.	И	в	най-горещите	дни	под	короната	на	явора	беше	
прохладно.	Те	се	разполагаха	на	земята	и	сплитаха	нежно	ръце.	От	юж-
ната	страна	на	дървото	издадената	част	на	корените	му	наподобяваха	
две	седла.	През	зимата	сядаха	върху	тях.	

—	 Вас,	тук	 е	 по-приятно	 отколкото	 до	 електрическия	 радиатор	
вкъщи!	

Жена	му	весело	възкликваше	и	страстно	го	целуваше	по	устните.	
Васил	отговаряше	на	целувката	с	още	по-пламенна	целувка.	Щастливо	
усмихната,	Василена	разтваряше	скицника,	който	винаги	носеше	със	себе	
си	и	нахвърляше	силуети	на	червеногърди	кълвачи,	пухкави	облаци,	заскре-
жени	храсти.	От	време	на	време	нейният	съпруг	разглеждаше	рисунката	
и	преди	да	£	направи	забележка,	гальовно	прокарваше	пръсти	по	косата	
£,	оформена	в	плетеница,	наподобяваща	житен	клас.	

Когато	децата	им	поотраснаха,	започнаха	и	тях	да	водят	на	яворо-
вата	поляна.	Гълъбина	и	Аспарух,	с	грейнали	от	радост	очи,	по	цял	ден	
играеха	на	воля.	Но	завършиха	гимназия.	Отидоха	да	следват	в	Германия	и	
останаха	там	на	работа.	Преди	две	години	Васил,	до	краен	предел	на	душев-
ните	си	сили	съкрушен	от	намаляване	на	работата	в	строителството,	
получи	инфаркт.	Трагедията	се	случи	ден	след	обявяване	на	резултатите	
от	търга	за	ремонта	на	градските	училища.	Името	на	неговата	фирма	
липсваше	в	списъка,	което	означаваше,	че	за	неизвестно	време	семейство-
то	му	 оставаше	без	 средства.	Надпреварата	бе	 спечелена	 от	неговия	
състудент,	 наперения	 като	 странджански	 петел	Манчо	Димитриев.	
Още	в	института	на	Васил	му	бе	направило	лошо	впечатление	Манчова-
та	способност	да	се	сближава	с	професорите,	качество,	осигуряващо	му	
незаслужено	високи	оценки.	Сега	бе	един	от	приближените	на	кмета.	Сред	
колегите	се	носеше	слух,	че	и	тлъста	пачка	бе	пуснал	в	дълбокия	му	джоб.	

През	нощта	Васил	не	мигна.	„Научи	се	да	даваш	рушвети!	Създавай	
си	приятелства	сред	силните	на	деня!“	Тези	мисли	натрапчиво	обсебваха	
ума	му,	но	сърцето	не	ги	приемаше.	На	сутринта	се	почувства	необичайно	
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отпаднал.	Стягаща	болка	в	гърдите	спираше	дъха	му.	Василена	веднага	
набра	телефонния	номер	на	„Бърза	помощ“.	После	още	три	пъти	им	звъ-
ня	и	сподавяйки	плача	си	молеше	незабавно	да	дойдат.	Служителката	с	
раздразнение	£	обясняваше:	

—	Госпожо,	нали	знаете,	общината	ни	е	бедна,	ето	защо	разполагаме	
само	с	две	линейки.	Предимство	имат	децата	и	родилките.	

Звънна	и	на	частната	клиника,	но	оттам	£	поискаха	сума,	с	която	
тя	не	разполагаше.	

Шестдесетте	минути	чакане	се	оказаха	фатални.	На	път	за	лечеб-
ното	заведение	Аспарухов	почина.	По	време	на	погребението	върху	преб-
леднялото	лице	на	Василена	непрекъснато	се	стичаха	сълзи.	Дълго	време	
след	това	докоснеше	ли	вещ	на	мъжа	си	или	изплуваше	ли	в	съзнанието	£	
някакъв	спомен,	те	потичаха	все	така	болезнено	парещи.	Единствено	ко-
гато	отидеше	на	Славеевите	възвишения	живителната	гледка	на	дивите	
цветя,	белия	сняг,	росната	трева	разсейваше	скръбта	по	непрежалимия	
човек.	Само	там	зеленият	£	поглед	се	изпълваше	със	смирение.	И	тя	про-
дължи	всяка	неделя	да	изминава	някои	от	пътеките,	по	които	усмихнати	
бяха	крачили	тя	и	задружното	£	семейство,	вдишвайки	дълбоко	свежия	
въздух,	както	ги	бе	учил	Васил.	Ето	и	днес,	нарамила	раница,	с	ритмична	
походка	вървеше	нагоре	към	най-високия	хълм,	поемайки	с	пълни	гърди	
аромата	на	мащерка,	разнасян	от	лекия	ветрец.

В	десет	часа	птичата	песен	се	примеси	с	вой	на	резачки.	Беше	чувала	
шум	от	брадва.	Това	обикновено	бе	работа	на	ром,	дошъл	да	натовари	в	
каруцата	си	някой	дънер,	за	да	стопли	своите	циганчета,	но	за	първи	път	
до	ушите	£	достигаше	такова	непрекъснато	бучене.	

—	Кой	така	нагло	сече!	—	възкликна	на	глас,	сякаш	любимият	£	съпруг	
е	до	нея.

Когато	излезе	на	коларския	път,	се	стъписа	от	гледката.	По	цялата	
му	дясна	страна	се	издигаха	камари	от	здрави	трупи.	

В	понеделник	сутринта	с	твърди	крачки	влезе	в	сградата	на	горско-
то	управление.	Директорът	отсъстваше.	Едва	в	края	на	следващата	
седмица	я	прие	в	кабинета	си.	Погледът	£,	озарен	от	всеотдайност	и	
доброта,	привлече	неговите	очи	и	той	със	сърдечен	жест	£	посочи	стола	
срещу	бюрото,	но	когато	чу	за	какво	е	дошла,	движенията	му	отново	
станаха	равнодушни	и	отегчено	£	заобяснява,	че	тази	кория	е	частна	
собственост.	

—	От	дядо	знам!	Води	се	към	землището	на	Созополската	община	—	с	
категоричен	тон	го	прекъсна	Василена.		

—	Беше,	но	вече	не	е.	И	не	разполагам	с	юридически	основания	да	бло-
кирам	действията	на	притежателя	£.		

—	Нима	ще	допуснете	да	бъде	отсечена	цялата	гора?!	
—	Е,	цялата	надали	е	възможно...	
—	Но	и	част	от	нея	пак	е	много!			
—	Последните	закони,	които	се	приеха	от	Народното	събрание,	раз-

вързаха	ръцете	на	собствениците.	
—	А	вие	и	вашите	колеги	противопоставихте	ли	се	на	одобряването	

им?!	



124 ÏËÀÌÚÊ

—	Не	...	—	върху	слабото,	с	незапомнящи	се	черти	лице	на	държавния	
служител	се	плъзна	гримаса	на	учудване.		

—	„Природата	е	винаги	непобедима“.	Дано	древната	сентенция	издър-
жи	проверката	на	днешното	мътно	време!	

С	открито	възмущение	в	гласа	заяви	Василена.	Студено	каза:	Довиж-
дане!			

И	бавно	тръгна	към	вратата.	Сърцето	£	гореше	от	желание	да	спа-
си	акациите,	дъбовете,	боровете,	а	не	знаеше	как	да	постъпи	и	това	я	
караше	да	се	чувства	объркана.	

Вечерта	потърси	в	интернет	адреса	на	местния	лидер	на	Зелената	
партия.	Още	на	другия	ден	се	срещнаха	в	кафенето	срещу	централния	вход	
на	плажа.	Мъжът	беше	около	четиридесетгодишен,	но	вече	с	прошарена	
коса.	Говореше	бавно	и	провлачено.	

—	Ние	нямаме	парламентарно	присъствие,	ето	защо	не	получаваме	
субсидии.	А	без	средства	сме	с	вързани	ръце...			

Отправил	примирен	поглед	към	неспокойната	морска	повърхност,	
ширнала	се	зад	прозореца,	до	който	бяха	седнали,	£	разказа,	че	преди	ня-
колко	години	дървената	мафия	регистрирала	своя	организация	наречена	
„Зелени	гори“.	На	предните	избори	законодателите	поставили	непосилната	
бариера	пред	честните	хора	за	внасяне	на	депозит	от	петдесет	хиляди	
лева	за	участие	на	партия	в	изборите,	ето	защо	отпаднали.	

—	А	„Зелени	гори“	не	само	внесоха	исканата	сума,	но	купиха	и	много	
гласове.	Влязоха	в	парламента	и	сега	прокарват	закони,	които	обслужват	
тези,	 които	им	дават	хилядарките	—	 споделяше	апатично	местният	
лидер.		

Василена	се	прибра	в	апартамента	с	подкосени	крака.	Преди	Десети	
ноември1	не	знаеше	как	да	се	бори	с	наложеното	правило	не	талантливите	
художници,	а	художниците-партийни	членове	да	излагат	картините	си	в	
чужбина.	И	сега	не	проумяваше	как	да	постъпи.	„Нима	ще	отсекат	нашия	
явор!“.	Неговото	съществуване	правеше	по-жив	спомена	за	Васил.	Не,	не	
искаше	да	умира	техният	любимец!		

Извади	бяло	платно,	разположи	го	на	статива	и	започна	да	рисува.	До	
сутринта	върху	него	оживя	дървото	с	величествената	корона,	широкото	
стебло	и	издадените	корени,	наподобяващи	две	седла.	На	другия	ден	съсре-
доточи	усилията	си	върху	небето.	Двоумеше	се	да	нарисува	ли	и	птици.	
Затвори	очи	и	се	замисли	какво	би	я	посъветвал	Васил.	Съпругът	£	беше	
влюбен	в	славеите,	в	морските	орли	и	навярно	би	£	казал,	че	е	добре	да	има	
птици.	Но	на	нея	£	се	искаше	небесният	купол	да	е	чист,	а	въздействието	
да	идва	от	листата.	Работи	докато	не	затрептяха	като	живи.	

На	изложбата	на	дружеството	на	художниците,	тържествено	от-
крита	по	случай	Двадесет	и	четвърти	май2,	картината	£	бе	поставена	в	
централната	част	на	галерията.	Не	беше	уверена	дали	наистина	е	така,	
обаче	£	се	струваше,	че	мощната	корона	на	явора	привлича	посетителите.	

Не	се	заблуждаваше.	От	първия	до	последния	ден	на	изложбата	най-
1 Десети ноември — денят на т.нар. Промяна в България, когато се сменя 

тоталитарното управление на БКП с многопартийно. 
2 Двадесет и четвърти май — национален празник на Република България.
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много	хора	се	спираха	пред	нейната	творба.	И	погледът	на	Явор	Пакаризов,	
дошъл	да	се	поразсее,	беше	привлечен	от	достолепния	столетник.	Самот-
ната	му	фигура	на	фона	на	кристалното	небе	изглеждаше	необикновено	
витална.	Разгледа	я	със	спокойни	очи,	след	това	се	изправи	пред	съседното	
платно.	Но	защо	сърцето	му	започна	неритмично	да	тупти?	Стоеше	пред	
графиката	вдясно,	а	гледаше	изумителната	корона	на	явора.	От	началото	
на	седмицата	по	осем	часа	беше	в	горите	край	града.	Съдружникът	му,	
сприхавият	Генади	Дулев,	с	нервен	глас	бе	наредил	на	работниците	да	
секат	всички	здрави	дървета.	Пакаризов	стриктно	контролираше	изпъл-
нението	на	заповедта,	без	да	го	вълнуват	кралските	осанки	на	вековните	
буки	и	дъбове,	широките	им	стебла,	нежният	шепот	на	листата.	А	този	
нарисуван	явор	бръкна	в	душата	му.			

След	като	разгледа	изложените	картини,	отново	се	спря	пред	красивия	
си	съименник,	но	вече	го	съзерцаваше	с	тревожен	поглед.	В	ушите	му	се	
появи	онзи	неприятен	шум,	който	показваше,	че	кръвното	му	налягане	пак	
се	е	покачило.	Отиде	в	кафенето	срещу	картинната	галерия.	Поръча	си	
минерална	вода	„Девин“	и	изпи	по	една	таблетка	бета	блокер	и	диуретик.	
В	хотелската	стая	глътна	и	хапче	за	сън.	Предната	нощ	не	беше	мигнал	
и	добре	би	било,	ако	поне	малко	поспи.	

Най-после	бог	Хипнос	го	докосна	с	дъха	си,	но	за	съжаление	се	събуди	с	
потискащото	чувство,	че	го	очаква	нещастие.	Откакто	синът	му	почи-
на,	това	убийствено	състояние	често	изпълваше	неговия	вътрешен	мир.	

С	потрепващи	пръсти	извади	от	нощното	шкафче	тънкостенната	
чаша	с	живописно	изрисувани	китайски	рози	по	нея.	Тя	бе	любима	вещ	на	
съпругата	му	Цвета,	може	би	затова	през	последните	шест	години	Явор	
не	се	разделяше	с	този	изящен	съд.	

Внимателно	наля	от	билковия	чай,	предписан	му	за	регулиране	на	емо-
циите,	и	започна	на	малки	глътки	да	пие.	После	си	облече	млечнокремавите	
панталон	и	риза,	които	бе	купил	от	елитен	бутик.	Жена	му	го	харесваше	
в	светли,	изискани	тоалети	и	сега	бе	обладан	от	странното	усещане,	че	
тя	е	тук,	в	стаята,	и	той	удовлетворява	нейно	желание.	

Очите	му	се	насълзиха.	С	бавна	походка	слезе	в	ресторанта	на	хо-
тела.	Седна	в	най-тъмния	ъгъл	и	хапна	набързо.	От	многото	лекарства,	
които	погълна,	в	устата	му	горчеше	и	почти	не	усети	вкуса	на	телеш-
кия	шницел.	Домашният	лекар	го	съветваше,	за	подобряване	на	съня,	
най-малко	по	един	час	да	се	разхожда.	С	унило	изражение	на	лицето	се	
отправи	към	морската	градина.	Влажният	вятър	го	подразни.	Прегър-
натите	двойки	събудиха	в	душата	му	болезнено	чувство	на	самота	и	
побърза	да	се	прибере.	Отпусна	се	във	фотьойла	и	затвори	очи.	Паметта	
му	поднесе	спомена	за	това	как	и	той,	прегърнал	през	рамо	съпругата	
си,	излизаше	на	разходка	по	жълтите	павета	на	София.	Имаше	фигура	
на	Аполон,	Цвета	също	се	радваше	на	очарователна	стойка.	Винаги	бяха	
облечени	с	маркови	дънки,	якета,	костюми	и	им	беше	приятно	да	се	по-
явяват	сред	хората,	и	да	показват	своето	щастие.	Но	в	навечерието	на	
сребърната	им	сватба	тя	бе	прегазена	от	мерцедес,	когато	пресичаше	
на	зелен	светофар	пешеходната	пътека	пред	дома	им.	Кера,	съседката	
от	първия	етаж,	бършейки	нервно	сълзите,	които	се	стичаха	по	повях-
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налите	£	бузи,	с	ридаещ	глас	твърдеше,	че	от	девет	дена	това	возило	
стояло	паркирано	вляво	от	кооперацията.	Тръгнало,	когато	добрата	и	
вежлива	госпожа	Пакаризова	прекрачила	края	на	тротоара.	Шофьорът	
бил	дебеловрат	мъж,	облечен	в	черен	анцуг	и	черна	тениска.	Възрастна-
та	дама	не	можа	да	си	спомни	колата	синя	ли	е,	червена	ли	е,	нито	бе	
забелязала	поне	една	цифра	от	номера,	ето	защо	не	обърнаха	внимание	
на	показанията	£.	Съмнително	съвпадение	имаше	и	около	смъртта	на	
сина	му.	Когато	влизал	с	кадилака	си	през	източния	вход	на	града,	той	
бе	блъснат	от	тир,	неправомерно	пресякъл	неговото	платно.	След	тези	
две	убийства,	останали	неразкрити,	въпреки	големите	пари,	които	пот-
роши,	за	да	се	установят	виновниците,	в	ума	на	Пакаризов	се	загнезди	
въпросът	—	случайни	ли	бяха	или	целяха	да	сплашат	хладнокръвния	ге-
нерал	Туджаров,	неговия	тъст?	

Ангел	Туджаров	преди	Промяната	заемаше	отговорен	пост	в	Минис-
терството	на	народната	отбрана,	а	сега	се	занимаваше	с	търговия.	Бла-
годарение	на	неговите	връзки	фирмата	на	Явор	му	носеше	златни	доходи.	

Изпи	чаена	чаша	прясно	мляко	подсладено	с	лъжичка	пчелен	мед	и	си	
легна,	но	не	му	се	спеше.	Започна	да	брои:	едно,	две,	три...	Вместо	да	се	
отпусне,	в	съзнанието	му	оживя	картината	на	Василена.	Миг	след	това	
го	прониза	въпросът:	„Не	е	ли	маша	в	ръцете	на	престъпници?“.	И	отново	
още	по-властно	го	завладя	усещането	за	надвиснала	опасност.	Взе	второ	
хапче	за	сън.	

На	 сутринта	 изпитваше	мъчително	 напрежение	 в	 слепоочията.	
Чувстваше	се	отпаднал,	а	когато	трябваше	да	се	съсредоточи,	ледени	
иглички	болезнено	пробождаха	тялото	му.	Как	да	открие	диагностика,	
който	да	му	предпише	точните	лекарства	за	извеждане	от	това	състоя-
ние?!	Имаше	възможност	да	заплати	най-високата	цена	за	подобна	услуга.	

—	Толкова	много	стотачки	съм	броил	на	светила	в	нашата	медицина,	
а	няма	подобрение	—	тъжно	усмихнат	сподели	със	своята	майка	при	по-
следното	си	гостуване	в	уютния	£	апартамент.	

—	Не	ти	трябват	нито	корифеи,	нито	илачи.	Бъди	в	хармония	с	ду-
шевния	си	мир.	Тогава	ще	ти	светне	пред	очите.	

Със	съчувствие	в	гласа	отговори	Анастасия	Пакаризова.	В	сивия	£	
поглед	напираше	тревога.

Явор	слушаше,	навел	безпомощно	глава.	
И	на	следващата	сутрин	отново	се	събуди	с	познатата	болка	в	тила	

и	с	усещането,	че	е	най-разумно	да	се	откаже	от	тази	работа.	Но	умът	
веднага	му	изпрати	въпроса	с	какво	друго	ще	се	заеме?	Нещо	по-важно,	сега	
не	само	печелеше	добре,	а	и	дърпащите	конците	в	държавата	искрено	го	
уважаваха.	Най-вече	с	това	отношение,	приятно	ласкаещо	неговото	его,	
не	му	се	разделяше.	

Стисна	зъби,	сякаш	така	щеше	да	пропъди	раздвояващите	го	мисли.	
Както	обикновено	се	качи	на	мощния	си	джип	и	се	отправи	към	подно-
жието	на	Славеевите	възвишения.	Дойде	преди	другите	и	първото	нещо,	
което	видя,	бе	явора.		

—	Той	е!	Колко	майсторски	художничката	е	предала	излъчването	на	
достолепност!	—	почти	гласно	възкликна.	
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Провери	дали	има	поставен	знак	за	отсичане.	Имаше.	Наруши	графика	
и	изпрати	работниците	да	секат	в	срещуположния	край	на	местността.		

В	четири	следобед,	както	обикновено,	те	тръгнаха	към	село	Сълзица,	
където	бяха	разквартирувани,	а	Пакаризов	след	тридесет	минути	бърз	
ход	се	озова	при	„адаша“,	както	шеговито	бе	започнал	да	го	нарича.	От-
пусна	се	върху	изпъкналите	корени,	наподобяващи	две	седла	и	се	замисли	
как	да	заличи	смъртоносната	отметка.	Беше	кръст	направен	с	блажна	
боя.	Опита	се	да	го	изчегърка	с	нож.	Успя	донякъде.	На	другия	ден	дойде	
час	преди	дърварите.	Напои	памучен	парцал	с	кореселин	и	спря	да	търка	
след	като	стеблото	беше	напълно	чисто.	Обгърна	с	поглед	короната	на	
явора,	зелена	планета	от	блестящи	листа,	и	душата	му	се	изпълни	с	въз-
торг	от	красотата	£.	Но	едновременно	с	възторга	се	появи	усещането	
за	безсмислеността	на	последните	му	действия.	Нищо	не	се	постига	със	
спасяването	на	едно	дърво.	И	не	е	ли	наивно	това,	което	извърши?	Обаче	
всеки	човек	изпитва	исконна	необходимост	да	е	убеден	в	значимостта	на	
делата	си	и	умът	услужливо	му	напомни	за	разказа	на	попа	от	Сълзица,	
слабият,	с	дълбоки,	замечтани	очи,	Данаил	Ваклинов.	

Данаил	 обичаше	да	 слуша	историите,	 които	възрастните	миряни	
споделяха.	От	тях	бе	научил,	 че	преди	покръстването	на	народа	ни	 в	
източното	подножие	на	Славеевите	възвишения	е	имало	капище.	Когато	
езическото	светилище	потънало	в	забрава,	израснало	това	боже	творение.	
Поляната	около	него	била	оградена	с	гъста	гора.	В	тази	труднопроходима	
кория	местните	хора	по	време	на	турско	робство	се	криели	от	кърджа-
лиите,	а	по	клоните	на	явора	окачвали	икони	и	се	молели	на	Господ	да	ги	
закриля.	Ето	защо	не	само	не	е	наивно,	но	заради	паметта	на	предците	
си	заслужава	да	бъде	спасен.	

След	като	приключи	работният	ден,	Пакаризов	се	помота	край	своята	
кола,	но	не	седна	зад	волана,	а	отново	отиде	при	величествения	красавец.	
Нежно	помилва	стеблото.	Излегна	стегнатото	си	спортно	тяло	под	про-
хладната	му	сянка	и	затвори	очи.	Отначало	за	нищо	не	мислеше,	после	в	
неговото	съзнание	оживя	спомена	за	концерт	на	боливийски	музиканти.	
Основните	инструменти,	използвани	от	чужденците,	бяха	панфлейти,	
всяка	с	разнородно	звучене	в	зависимост	от	материала,	от	който	бяха	
направени.	С	Цвета	излязоха	от	залата	развълнувани	и	през	целия	път	до	
вкъщи	говореха	за	вдъхновеното	изпълнение	на	артистите.	Явор	вдигна	
поглед	нагоре	към	леко	поклащащите	се	клони.	

—	Какво	ли	звучене	ще	има	панфлейта,	измайсторена	от	теб	прелест-
но	създание?	И	колко	е	интересно!	Еднакви	инструменти,	а	извлечените	
тонове	—	коренно	различни.	

После	се	замисли,	че	и	при	хората	е	така:	едно	и	също	чувство,	на-
пример	скръб	по	загубата	на	любим,	у	всеки	уникално	се	проявява.	Ето	
брат	му,	независимо	че	добре	живя	със	съпругата	си,	след	смъртта	£,	не	
бяха	минали	дванадесет	месеца,	когато	се	ожени	повторно.	Докато	той,	
въпреки	изтеклите	шест	години,	все	още	не	можеше	да	си	представи,	че	
ще	легне	до	друга	жена.	Неочаквано	паметта	му	поднесе	картината	на	
белия	ковчег,	в	който	бяха	поставили	Цвета	и	тя	цялата	в	бяло,	както	
най-често	£	беше	приятно	да	се	облича.	В	него	миг	изпита	желание	да	се	
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застреля.	Единствено	съзнанието,	че	сега	синът	му	ще	има	десеторно	
по-голяма	необходимост	от	грижи	и	обич	го	спря.	Но	когато	и	лъчезарни-
ят	Ангел-Владимир	напусна	този	свят,	не	си	тегли	куршума.	Въпреки	че	
здравето	му	се	разклати	и	нищо	не	му	носеше	радост,	установи,	че	все	
още	му	се	върви	под	синьото	небе.	

На	следващия	следобед,	когато	секачите	си	тръгнаха,	отново	дойде	
при	своя	съименик.	Вятър	люлееше	листата	му.	Те	шумяха	така,	сякаш	
наблизо	течеше	бързоводна	река	и	за	първи	път	след	смъртта	на	поло-
винката	си	изпита	удоволствие,	 че	 е	жив	и	може	да	 се	наслаждава	на	
хармоничния	звук,	с	който	насищаха	въздуха.	

В	края	на	седмицата,	въпреки	облачното	небе,	пак	тръгна	към	пти-
чето	око,	както	селяните	наричаха	яворовите	дървета.	

—	Откъде	е	дошло	това	поетично	име?	—	запита	биволаря	Крали	Гин-
кин,	който	се	бе	отбил	на	раздумка	при	него.	

—	Отсечените	страни	на	стеблата	са	нашарени	с	фигури.	Едни	при-
личат	на	зеници	на	соколи.	Други	—	на	бухали.	Ето	защо	така	им	викаме	
—	тихо	отговори	възрастният	човек.	

Пакаризов	го	слушаше,	а	в	съзнанието	му	напираше	въпросът	какъв	
ли	знак	се	крие	в	това	умъртвеният	явор	да	те	гледа	с	око	на	птица.	

„Природата	е	 единствената	книга,	 всички	 страници,	на	която	 са	
пълни	с	дълбок	смисъл“.	Тази	мъдрост,	изказана	от	Гьоте,	я	прочете	в	
кметството	на	Сълзица,	което	посетиха	със	съдружника	си	на	третия	
ден	от	започване	на	сечта.	Бе	написана	върху	бял	кадастрон,	а	отдолу	
с	разкривени	букви	някой	бе	добавил:	„Кмете,	изпъдете	тези	пладнешки	
разбойници,	които	бастисват	нашата	кория!	В	противен	случай	Бог	ще	
ни	накаже.“	Генади	Дулев,	стиснал	злобно	устни,	разкъса	на	малки	късчета	
плаката.	Когато	влязоха	при	местния	началник,	с	язвителен	тон	отбеляза:	

—	Господине,	озаптете	си	раята,	ако	искате	и	през	следващия	мандат	
да	сте	на	този	стол!	

Явор	запази	неутрално	поведение,	като	си	наложи	да	не	се	задълбочава	
в	разсъждения	по	случката,	но	въпреки	това	през	нощта	не	мигна.	После	
се	заредиха	още	много	безсънни	денонощия...	

—	Бай	Крали,	лошо	спя!	—	с	тъжен	глас	сподели	Пакаризов.	
—	По-дълго	време	стой	в	гората	—	биволарят	съчувствено	го	поглед-

на.	—	Дори,	когато	вали,	стой	както	майка	те	е	родила.	И	ще	се	оправиш.	
—	Трябва	да	пробвам.	
—	Опитай	...	А	аз	ще	тръгвам.	
Крали	тихо	каза:	„Довиждане!“	и	подкара	животните	към	селото.	След	

малко	заваля.	Пакаризов	прибра	дрехите	си	в	импрегнираната	раница,	коя-
то	винаги	носеше	със	себе	си	и	остана	гол	под	пелената	от	топли	капки.	
Сърдечността	в	гласа	на	биволаря	бе	повишило	неговото	настроение	и	
той	дяволито	се	усмихна	на	своя	адаш.	

—	„Естественото	не	е	срамно“1.	Нали	си	съгласен	с	мен?	
След	това	му	се	поклони	и	вдигна	нагоре	ръце.	Струваше	му	се,	че	

дъждът	го	облива	не	с	вода,	а	с	нежност.	Изживяването	събуди	финото	

1 „Естественото не е срамно“ — цитат от драма на Еврипид.
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усещане,	което	любимата	му	съпруга	извикваше	със	своето	присъствие.	
Това	състояние	изпълни	с	приятна	възбуда	неговото	тяло.	

След	час	облаците	се	разсеяха.	Наоколо	се	носеше	омайващият	аромат	
на	колендро.	Високо	в	небето	се	рееше	непозната	птица.	Явор	се	облегна	
на	дървото	и	потъна	в	размисли	по	изминалия	живот.	

Още	преди	да	се	ожени,	бъдещият	му	тъст	го	уреди	на	работа	в	Първо	
главно	управление	на	Държавна	сигурност.	Цвета	бе	завършила	Софийския	
университет,	специалност	„Международни	връзки“,	така	че	дълги	години	бяха	
на	работа	в	чужбина.	Но	дойде	Промяната	и	трябваше	да	се	завърнат.	Той	
потърси	ново	поле	за	изява,	а	жена	му	се	отдаде	на	семейството.	Ето	я,	вни-
мателно	обяснява	на	Ангел-Владимир	затруднилата	го	задача	по	геометрия,	
усмихната	подрежда	във	вазите	лалетата,	незабравките,	гладиолите,	които	
£	купуваше	от	близкия	пазар...	Пакаризов	отправи	поглед	към	хоризонта.	За	
първи	път	спомените	не	го	изпълниха	с	душевна	болка,	а	със	смирение.	

Постепенно	се	влюби	в	това	място.	Вече	не	бързаше	да	си	тръгва,	а	
му	беше	приятно	да	остане	сам,	излегнат	върху	напуканата	от	лятно-
то	слънце	земя	или	облегнал	гръб	на	широкото	яворово	стебло.	Любуваше	
се	на	катеричката,	която	скачаше	от	клон	на	клон,	на	високите	почти	
човешки	бой	треви,	които	царствено	се	поклащаха.	Веднъж	стана	случа-
ен	свидетел	на	гальовността,	с	която	два	смока	докосваха	своите	тела.	
Имаше	чувство,	че	това	е	танц	на	влюбени.	Тези	картини	извикваха	в	па-
метта	му	отминали	събития	и	той	отново	ги	съпреживяваше.	Понякога	
му	се	искаше	да	се	поразтъпчи.	Откри	добре	поддържана	пътека,	която	
отвеждаше	до	билото	на	средното	възвишение.	Там	имаше	малка	поляна	
с	изглед	към	морето.	От	нея	се	виждаше	целият	залив	с	остров	Павел	
вдясно	от	брега.	Последните	лъчи	на	деня	му	придаваха	сребрист	цвят	и	
той	наподобяваше	старинна	брошка.	Облак	скри	слънцето	и	островът	се	
превърна	в	обикновено	парче	земя.	Пухкавото	кълбо	величествено	отмина	
и	късчето	скала	издадена	над	водата	отново	засия	като	сребърно	бижу.	
Явор	възторжено	гледаше	промяната	на	цветовете	и	с	прояснено	съзна-
ние	преценяваше,	че	така	е	и	при	хората.	Еднакви	събития	човек	може	
да	ги	възприеме	по	различен	начин	в	зависимост	от	чувството,	което	в	
даден	отрязък	от	живота	му	осветява	неговата	душа.	Например	по-рано	
не	се	дразнеше	от	шума	на	автоматичните	резачки,	а	в	последно	време,	
осъзнал	чрез	въздействието	на	едно	дърво	ценността	на	горите,	все	по-
отвратителни	започваха	да	му	стават	острите	им	звуци.	

В	 средата	на	август	на	 връщане	 от	върха,	 откри	 голям	къпинак.	
Тъмновишневите	плодове	примамливо	блестяха.	Откъсна	шепа	къпини.	
Удоволствието,	което	изпита,	не	можеше	да	се	сравни	с	дунапреновия	
вкус	на	прасковите,	ягодите,	крушите,	внесени	от	съседните	държави,	
с	които	бяха	отрупани	и	зиме,	и	лете	сергиите	на	кварталния	пазар,	а	
родно	производство	все	по-рядко	се	срещаше.	Той	гледаше	синия	хоризонт	
и	си	мислеше,	че	през	този	безкрайно	дълъг	преход	бе	разбито	селското	
стопанство,	за	пукнати	грошове	бяха	разпродадени	безценни	заводи,	изсе-
чени	—	стотици	декари	гори.	И	защо	е	всичко	това?	Единици	да	си	напъл-
нят	джобовете	„И	аз...	не	съм	ли	един	от	тези,	които	рушат?	Пладнешки	
разбойник	ме	нарекоха	хората	от	Сълзица.	И	са	прави!“	



130 ÏËÀÌÚÊ

Вдиша	дълбоко.	Чувстваше	необходимост	да	поеме	по-голяма	струя	
въздух,	за	да	издържи	на	тежестта	на	угризението,	което	започна	да	из-
пълва	сърцето	му.	Пладнешки	разбойник!	А	имаше	години,	когато	мечтае-
ше	да	се	жертва	за	сигурността	на	родината.	Негов	идол	през	младостта	
му	бе	доктор	Рихард	Зорге.	

А	сега	кой	е	идолът	му...	
След	този	въпрос	не	последва	отговор.	После	съзнанието	му	се	пре-

несе	към	отсечените	яворови	дървета.	Да	те	гледат	с	очи	на	птици	—	не	
означава	 ли,	 че	трябва	да	 ги	пазим	като	 зениците	 си?	И	не	 ли	крайно	
време	да	напусне	унищожителната	дейност,	с	която	се	занимаваше?	Но	
съдружникът	му	ще	продължи	сечта.	И	какво	трябва	да	извърши,	за	да	я	
спре?	Мъдрите	хора	казват:	„Една	птичка	пролет	не	прави“.	И	имаше	ли	
смелчаци,	които	са	готови	да	го	последват?	

През	годините	на	така	наречената	„демокрация“	Пакаризов	бе	успял	
да	натрупа	добро	състояние.	И	ако	кихне	определена	сума...	Знаеше	точно	
на	кой	народен	представител	трябва	да	бъде	предадена.	Неговият	тъст	
го	бе	товарил	с	гадната	задача	да	му	брои	пари,	за	да	предлага	удобни	за	
дървената	мафия	закони.	Известна	му	беше	и	паролата,	която	бе	необ-
ходимо	да	каже,	за	да	го	увери,	че	са	от	обща	кръвна	група.	

Тази	мисъл	 го	 споходи	 в	 септемврийски	 следобед,	 вперил	 възхитен	
поглед	към	залязващото	слънце.	То	оцветяваше	в	бледорозово	облаците,	
а	 короните	на	отсрещните	дъбове	бяха	придобили	тъмно	лилав	цвят.	
Така	се	стресна	от	идеята,	дошла	в	съзнанието	му,	че	престана	да	виж-
да	и	залеза,	и	широките	сенки	на	дърветата.	Побърза	да	я	отпъди,	но	на	
другия	ден	тя	пак	се	появи.	И	се	задържа	по-дълго	време.	На	третия,	на	
четвъртия,	на	петия	ден	тази	мисъл	все	по-властно	го	обсебваше.	Без	
да	си	е	дал	ясна	сметка	дали	ще	има	куража	да	напусне	тресавището,	в	
което	затъваше,	без	да	е	наясно	достатъчно	щедра	ли	е	душата	му,	за	да	
може	безболезнено	да	понесе	раздялата	с	милионите	си,	въображението	
му	поднасяше	ясни	картини	на	срещи	с	народни	избраници.	Представяше	
си	как	предлага	пачки	с	банкноти,	за	да	се	внесе	предложението...	Ще	за-
почне	например	с	това	депозитите	на	партиите	да	бъдат	намалени	от	
петдесет	хиляди	лева	на	десет	хиляди	лева.	

След	смъртта	на	Ангел-Владимир	Явор	с	ужас	осъзна,	че	не	вижда	сми-
съл	в	своето	съществуване,	а	сега	нещо	се	раздвижи	в	съзнанието	му.	Вече	
никой	не	очакваше	неговата	любов,	неговите	грижи	и	спокойно	можеше	
да	изложи	живота	си	на	риск.	И	това	решение	като	чудотворен	звън	от	
камбани,	огласящи	великденска	нощ,	затрептя	в	сърцето	му,	изпълни	го	
със	сила,	която	увеличаваше	смелостта	му.	Неговите	мисли	започнаха	да	
се	подреждат.	Сънят	му	стана	дълбок	и	ободряващ.	

В	началото	на	зимата	се	върна	в	столицата,	където	живееше	от-
както	бе	постъпил	на	служба	в	Държавна	сигурност,	и	още	на	другия	ден	
монтира	 в	 слушалката	на	телефона	 устройство	 за	промяна	на	 гласа.	
След	като	се	убеди,	че	всичко	е	направено	професионално,	се	свърза	с	де-
путата,	в	когото	беше	уверен,	че	ще	свърши	добра	работа.	Уговориха	си	
среща	за	събота	следобед	в	кафенето	на	хотел	„Мистерия“.	Сутринта	се	
събуди	бодър	и	веднага	се	зае	с	дегизирането.	Благодарение	позициите	на	
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тъста	си,	бе	завършил	в	Съветския	Съюз	школа	за	разузнавачи,	така	че	
тънкостите	по	промяна	на	външността	му	бяха	ясни.	Смени	и	номера	
на	джипа,	с	който	щеше	да	пътува.	

Петнадесет	минути	преди	уговорения	час	 влезе	 в	 заведението.	То	
беше	полупразно.	Седна	на	масата	срещу	входа	и	отправи	поглед	навън.	
През	остъклената	врата	се	виждаше	нежната	завеса	на	падащия	първи	
за	годината	сняг.	Явор	гледаше	с	широко	отворени	очи	белия	водопад	от	
танцуващи	снежинки	и	с	изненада	установяваше,	че	се	чувства	спокоен.	

Господинът	дойде	половин	час	по-късно.	Беше	широкоплещест	и	с	не-
съразмерно	дълги	за	ръста	си	ръце.	Седна	и	с	едрите	си	пръсти	започна	
неритмично	да	барабани	по	масата.	

—	Вие	ли	представлявате	фирма	„Братя	Семекчиеви“?	
—	Да.	Идвам	от	името	на	Кубрат	Семекчиев	—	с	уверен	глас	отговори	

Явор.	
—	Кубрат	Семекчиев	не	е	ли	мъртъв?	
—	В	австрийска	болница	го	излекуваха.			
Пакаризов	отправи	проницателен	поглед	към	събеседника	си.	Той	му	

кимна	утвърдително	и	защитникът	на	горите	започна	да	излага	своето	
искане.	Народният	избраник	все	по-ритмично	барабанеше	по	масата.	На-
края	обяви	сумата,	която	желаеше	да	му	се	заплати.	Лицето	на	Пакаризов	
поруменя.	Очакваше	да	чуе	двойно	по-малка	цифра.	

—	Ще	ги	имате.	Сега	половината.	След	излизането	на	закона	—	другата	
половина.	

—	Разбира	се,	че	така	ще	постъпим.	Нали	сте	наясно,	че	не	са	само	
за	мен.		

С	хармоничните	движения	на	човек,	изпълнен	от	чувството,	че	е	по-
лучил	заслужено	възнаграждение,	депутатът	прибра	куфарчето	с	парите,	
кимна	хладно	за	довиждане	и	си	тръгна.	

Следващата	среща,	която	му	предстоеше,	беше	с	лидера	на	„Родни	
планини“,	една	от	екологичните	партии	в	страната.	Избра	него,	защо-
то	преди	година	този	мъж	му	бе	направил	добро	впечатление	по	време	
на	телевизионен	диспут.	По	джиесема	му	беше	обяснил	разположението	
на	масата,	на	която	седеше,	така	че	още	щом	влезе,	новодошлият	му	се	
усмихна	и	с	бързи	крачки	тръгна	към	него.	Сигурно	бе	прехвърлил	шест-
десетте,	тъй	като	фигурата	му	бе	започнала	да	се	прегърбва.	

—	Дойчин	Радионов.	Влюбен	съм	в	дъбовете,	в	билките,	в	реките,	ето	
защо	посветих	живота	си	на	тяхното	оцеляване.		

Говореше	пламенно	и	Явор	 си	помисли,	 че	прекрасно	би	рецитирал	
стиховете	на	Вапцаров.	

—	Иван	Иванов.	От	1970	съм	емигрирал	в	Щатите,	но	сърцето	ми	е	тук,	
в	родината.	И	аз	обичам	нашето	море,	езера,	планини	и	копнея	да	бъдат	
запазени.	Внимателно	следя	законите,	които	се	приемат.	Един	от	тях	
смятам,	че	е	несправедлив.	Това	е	да	се	изисква	от	партиите	да	внасят	
петдесет	хиляди	лева	депозит,	за	да	участват	в	изборите.	

—	Прав	сте.	
—	Готов	съм	да	подпомогна	Ваши	изяви	по	този	въпрос	в	националната	

и	частните	телевизии,	в	периодичния	печат.		
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Дойчин	 го	 гледаше	 с	 големите	 си	изразителни	 очи.	Възторженото	
изражение	на	одухотвореното	му	лице	изпълваше	Явор	с	удоволствие	от	
срещата	и	от	това,	с	което	се	бе	заел.	Обсъдиха	в	кои	предавания	е	добре	
да	се	появи,	в	кои	вестници	да	предложи	статии.	Накрая	Пакаризов	по-
пита	колко	ще	иска	лично	за	себе	си.	

—	Нищо.	Аз	работя.	
—	Къде?	Ако	Ви	е	приятно	да	споделите.	
—	В	БАН.	Старши	научен	сътрудник	съм	в	Института	по	литература.	
Пакаризов	вметна	с	весел	тон.	
—	Досега	не	съм	срещал	човек,	на	когото	заплатата	да	е	достатъчна.	

Какво	ще	кажете	—	два	бона?	
—	Вие	преценете.	За	мен	е	от	значение,	че	плащате	телевизионното	

време.	И	нещо	по-важно.	Вашият	жест	ме	изпълва	с	вяра	в	победата	над	
унищожаващите	природата.	

„Говори	така	сякаш	декламира“	—	си	помисли	Явор.	Тази	мисъл	извика	
върху	лицето	му	усмивка,	която	не	можа	да	прикрие.	

—	Аз	все	още	по	момчешки	се	паля	—	Дойчин	също	се	засмя.	
Заразяващата	 възторженост	на	 лидера	на	 екологичната	партия	

изпълваше	Пакаризов	 с	 усещането,	 че	 е	 проводник	на	нещо	истинско,	
ето	защо	не	му	се	разделяше	с	него	и	започна	да	разказва	как	в	Северна	
Америка	се	грижат	за	горите	си.	После	му	предложи	заедно	да	хапнат	от	
специалитетите	на	ресторанта	към	хотела.	

—	Аз	черпя.	
—	Съжалявам,	но	трябва	да	ви	откажа.	Мама	е	болна,	ето	защо	бързам	

да	се	прибера.	
Пакаризов	 отново	 остана	 сам.	С	нарастващо	възхищение	 гледаше	

пленителната	белота	навън	и	си	мислеше,	че	в	името	на	тази	красота	
си	заслужава	да	жертва	своето	сърце.	

След	месец	той	навършваше	шестдесет	години.	Ако	Цвета	беше	жива,	
щяха	да	съберат	компания	от	осем,	девет	семейства.	Имаха	приятели	
както	сред	политическия,	така	и	сред	артистичния	елит	на	държавата.	
Приятно	им	беше	да	ги	канят	заедно,	защото	тогава	се	разгаряха	инте-
ресни	разговори.	Срещаха	се	още	в	шест	следобед	в	някое	кафене	на	уиски	и	
ядки.	После	ги	водеха	на	вечеря	в	най-модното	за	сезона	заведение.	Накрая	
се	прехвърляха	в	нощен	бар	и	се	веселяха	до	зори.	Но	откакто	съпругата	
му	почина,	се	чувстваше	самотен	сред	много	хора	и	обикновено	си	стое-
ше	вкъщи.	Преди	седмица,	гледайки	телевизионно	предаване	за	руските	
лесове,	му	хрумна	идеята	с	разходка	до	яворовата	поляна	да	отбележи	
своя	празник.	

Отпътува	един	ден	по-рано.	За	разлика	от	друг	път	спа	добре	в	хотел-
ското	легло,	а	сутринта	с	бодри	крачки	тръгна	към	любимата	местност.	
Беше	необичайно	топло	за	януари.	Ясното	небе	го	изпълваше	с	радостно	
чувство.	Той	рееше	поглед	напред	и	с	изненада	установяваше,	че	и	така,	
голи,	 орехите,	 брястовете,	 дъбовете	му	 харесват.	И	яворът,	 въпреки	
окапалите	листа,	изглеждаше	достолепно.	Още	в	София	живо	си	предста-
вяше	как	ще	се	облегне	на	него.	През	летните	следобеди	под	короната	му,	
разперена	като	ханска	шатра,	беше	прохладно,	а	с	наближаване	края	на	
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октомври	бе	започнал	да	усеща	приятно	загряване,	когато	допреше	гърба	
си	в	широкото	стебло.	Тази	естествена	топлина	сякаш	му	вливаше	сили,	
ето	защо	изпита	разочарование,	когато	видя,	че	върху	двата	изпъкнали	
корена,	бяха	седнали	млада	жена	и	млад	мъж.	Срещу	тях	по-възрастна	
дама	с	високо	чело	и	коса	оформена	в	плетеница,	наподобяваща	житен	
клас	бе	разтворила	статив	и	рисуваше.	Когато	наближи,	те	усмихнати	
го	поздравиха.	Имаше	намерение	да	ги	отмине,	но	непринудената	им	сър-
дечност	го	предразположи	и	той	вежливо	им	се	поклони.	

—	Добър	ден...	Благодатно	време	за	излет...	
—	О,	да!	—	художничката	вдигна	глава.			
Допадна	му	погледът	£,	изпълнен	с	вдъхновение	и	доброта	и	му	се	

прииска	да	не	си	тръгва.	Загледа	се	в	платното.	Върху	него	бе	изобразен	
шипков	храст	на	фона	на	три	бука.	Явор	гледаше	майсторски	нарисува-
ните	червени	плодове,	чиято	прелест	се	подчертаваше	от	сухата	трева,	
покрила	земята	и	голите	клони	на	дърветата	и	осъзнаваше,	че	и	в	живота	
е	същото	—	въпреки	чернилката	в	отредените	ни	дни,	винаги	можеш	да	
откриеш	идея,	на	която	си	заслужава	да	се	посветиш	и	тя	да	внася	красо-
та	в	ежедневието	ти,	така	както	шипковият	храст	краси	зимното	поле.		

—	Странно...	Почувствах	доверие	в	щастливия	замисъл	на	човешкия	
ни	път	—	сподели	той	с	развълнуван	глас.	

—	Мама	точно	това	иска	да	внуши.	Кажете	£,	че	е	успяла	—	в	хор	за-
говориха	младите	хора.	

Явор	сърдечно	се	засмя.	
—	Госпожо,	успяла	сте!	
Художничката	 го	погледна	 със	 зелените	 си,	 блестящи	като	росна	

детелина	очи.	Смутеното	£	немного	младо	лице	му	се	стори	близко	и	из-
ненадващо	нежно	се	обърна	към	нея.	

—	Мила	госпожо,	ето	ви	моята	визитка.	Когато	завършите	тази	гени-
ална	композиция,	ще	ми	бъде	приятно	да	ми	се	обадите.	Искам	да	я	купя.	

Поклони	£	се.	Каза:	„Довиждане“	на	всички	и	бавно	тръгна	нагоре	по	
добре	познатата	пътека.	Вървеше	и	си	мислеше,	че	разполага	с	около	пет-
десет	картини,	подарявани	на	семейството	му	по	различни	поводи.	Беше	
окачил	девет,	за	другите	нямаше	място	в	дома	си.	А	сега	щеше	да	добави	
още	една.	И	вместо	да	махне	някоя	от	досегашните	и	да	сложи	новата,	
защо	не	я	предостави	на	училище?	Тогава	върху	стократно	повече	душ£	
ще	въздейства.	И	както	него	дари	с	вяра,	така	ще	изпълва	с	оптимизъм	
юношите.	А	произведението	с	явора	ще	ги	накара	да	се	влюбят	в	лесовете.	
Трябва	да	го	открие!	

Късно	следобед	се	върна	в	града	и	първото	нещо,	което	направи,	бе	да	
се	отбие	в	художествената	галерия,	където	го	беше	видял.	Посочиха	му	
адреса	на	залата,	предназначена	за	излагане	на	творбите	за	продан.	На	
другата	сутрин	плати	и,	леко	притеснен	от	мисълта	как	ще	възприемат	
постъпката	му,	се	запъти	към	английската	гимназия.	

—	Прекрасен	жест!	—	възкликна	развълнувано	директорката,	поемайки	
подаръка.	—	От	името	на	всички	преподаватели	и	ученици	ви	благодаря!	

Уморените	£	очи	радостно	засияха.	Като	по	скачени	съдове	нейното	
настроение	се	предаде	на	Пакаризов.	
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С	бодра	походка	той	излезе	от	училището	и	тръгна	към	морската	
градина.	Пред	него	се	синееше	заливът.	Копринената	му	повърхност	така	
блестеше,	 сякаш	 самата	 водна	шир	 осветяваше	 деня.	Привлечени	 от	
немразовитото	време	по	алеите	се	разхождаха	млади	хора.	На	пейките	
се	припичаха	старци	и	оживено	разговаряха.	Единствено	Явор	Пакаризов	
вървеше	сам,	но	не	се	чувстваше	самотен.	Умът	и	сърцето	му	бяха	обсе-
бени	от	идеята	да	обиколи	ателиетата	на	известните	художници	и	да	
потърси	картини,	имащи	необикновеното	въздействие	на	платното	с	
явора.	Ще	прескочи	и	до	Варна,	до	Русе,	до	Пловдив...	После	се	замисли	върху	
промяната	на	кой	закон	да	започне	работа;	достатъчно	ли	е	да	действа	
само	в	полето	на	законодателството	или	да	разгърне	по-широко	фронта?	

Биволарят	Крали	Гинкин,	 в	началото	на	тяхното	 запознанство,	 с	
болка	в	гласа,	възропта:	

—	Господине,	грешно	е	това,	което	вършите!	Не	трябва	да	бастисва-
те,	а	да	садите!	

—	Напролет	ще	залесяваме	—	смотолеви	Пакаризов.	
Тогава	излъга,	но	 в	момента	се	разположи	в	най-отдалечената	бе-

седка	и	започна	съсредоточено	да	преценява	колко	ще	струва	трудът	на	
работниците	и	покупката	на	дървесния	разсад.		

Върху	лицето	му	трепна	плаха	усмивка.	С	големи	дела	му	се	искаше	
да	се	заеме,	сякаш	вчера	не	навърши	шестдесет	години...	

Обърна	се	към	слънцето	и	притвори	клепачи.	В	съзнанието	му	ожи-
вяха	Славеевите	 възвишения,	потънали	 в	 дивна	 зеленина.	После	 изгря	
представата	как	безброй	деца	се	застояват	пред	талантливо	изрисува-
ния	столетник	и	го	съзерцават	с	нарастващ	възторг.	„А	това	душевно	
състояние	е	благодатна	почва	за	любовта	към	горите.“	—	разсъждаваше	
техният	нов	закрилник	и	вътрешният	му	мир	се	изпълваше	с	надежда,	
че	ще	има	кой	да	тръгне	до	неговото	рамо.	После	неочаквано	паметта	му	
съживи	спомена	за	нежният	поглед	на	художничката,	озарен	от	доброта,	
и	по	тялото	му	потече	живителна	топлина.			

юни 2014 г.
Бургас
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Станко Нацев

ЖУЖА 
Разказ

Една	случайност	помогна	на	безработната	балерина	Жужа	да	се	вде-
не	в	танцовия	състав	„Феерия“.	Тя	веднага	зае	мястото	на	Лора,	която	
се	спъна	на	новия	подиум	във	вилата	на	търговеца	на	автомобили	Лон-
горов.	Зае	го,	защото	лекарите	казаха	на	пострадалата,	че	повече	няма	
да	може	нито	копаница	да	рипа,	нито	в	три	четвърти	валс	да	се	върти;	
Момичето	се	преби,	понеже	Лонгоров	не	си	удържа	на	думата	и	плати	на	
дърводелците	по-малко	от	уговореното.	Те	от	своя	страна	—	докато	си	
прибираха	инструментите	—	разхлабиха	две	дъски,	а	на	други	две	изтег-
лиха	до	половина	пироните.	

Злополуката	стана,	когато	танцьорките	се	съблякоха	по	изрязани	
бански	костюми,	за	да	се	втурнат	в	нестинарска	ръченица.	Сигурно	ще	
са	зачудите	каква	е	тази	нестинарска	ръченица	почти	без	дрехи,	но	тя	
е	част	от	програмата	на	състава,	който	в	един	и	същ	ден	може	да	бъде	
ритмичен	фон	на	поппевец,	финален	номер	 в	предизборна	програма	на	
кандидат	за	депутат,	или	да	подгрее	настроението	на	банкет	на	стро-
ителна	фирма	или	на	доктори	от	частна	клиника.

Представата	за	„Феерия“	ще	бъде	съвършено	погрешна,	ако	някой	си	
помисли,	че	този	състав	е	търсен	единствено	заради	голотиите	си.	Не!	
„Феерия“	се	различава	от	останалите	трупи	предимно	по	това,	че	пред-
лага	програми	на	доста	по-ниски	цени.	Това	е	така,	защото	нито	един	от	
танцьорите	няма	нужното	образование	и	не	може	да	има	претенции	за	
достойна	заплата.	Женската	част	е	от	две	разведени	счетоводителки,	
една	неомъжена	келнерка	и	от	една	кондукторка	по	влаковете.	Мъжката	
част	пък	включва	двама	таксиметрови	шофьори,	един	смотан	електро-
техник,	който	няколко	пъти	е	бил	удрян	от	ток	220	волта,	вследствие	
на	което	е	изключително	скоклив,	и	от	Пуфи,	който	никога	нищо	не	е	
работил.	Той	е	голямо	плямпало	и	лъготи	наляво	и	надясно,	че	съставът	
е	носител	на	сребърното	отличие	„Кънтри	танц“	на	американския	щат	
Орегон,	а	също	и	на	„Сребърните	цвички“	от	балетния	фестивал	в	итали-
анския	град	Торино.	Единствен,	който	разбира	от	работата	си	е	Цанко	
Цанкарски,	студент	в	четвърти	курс	на	Консерваторията.	Той	едва	за-
бележимо	накуцва	с	десния	крак	и	отговаря	за	музикалното	оформление	и	
за	осветлението.	Едновременно	с	това	е	шофьор	на	автобусчето,	с	което	
разкарва	по	участия	играчите	и	техниката.

Но	да	се	върнем	към	Жужа,	която	неистово	напира	да	се	включи	в	
балет	 „Арабеск“	 или	 ансамбъл	 „Арлекин“.	 За	целта	през	 свободното	 си	
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време	репетира	Жизел	и	Умиращият	лебед,	но	не	може	да	понася	Одета-
Одилия	на	Чайковски.	Защо?	Това	си	е	нейна	работа!	Засега	безработната	
балерина	живее	у	госпожа	Прохаскова	без	да	£	плаща	наем,	тъй	като	всеки	
вторник	и	петък	трие	прахта	от	мебелите	в	апартамента,	а	в	събота	
пазарува	евтина	стока	от	Женския	пазар.	Още	при	първото	£	появяване	
във	„Феерия“	плямпалото	Панайот,	т.е.	Пуфи,	£	хвърли	око.	Същата	вечер	
се	обади	по	мобилния	телефон	на	студента	Цанко	Цанкарски	и	му	каза:	
„Рано	или	късно	аз	ще	срутя	тая	хубавица	в	леглото,	защото	ми	писна	
след	като	Лора	се	спъна	в	щръкналата	дъска	на	Лонгоров,	да	си	лягам	само	
с	празни	бутилки.	Не	се	хвъргам	да	правя	нови	бройки,	понеже	изпитвам	
угризения	на	съвестта.	И	как	да	не	изпитвам,	като	Лорчето	се	осакати	по	
моя	вина	—	цяла	нощ	беше	в	ръцете	ми	и	аз	не	я	оставих	дори	за	минутка	
за	затвори	за	сън	очи.“	Цанкарски	го	изслуша	с	крива	усмивка,	но	Пуфи	
не	го	видя,	защото	беше	на	другия	край	на	града.	Накрая	дрънкалото	му	
обеща	да	го	научи	как	един	беден	студент	като	него,	може	лесно	да	гътне	
която	и	да	е	студентка	по	пиано	или	контрабас.

Лекцията	продължи	и	на	следващата	вечер.	„Бързам	да	те	ограмо-
тя	—	започна	Пуфи,	—	защото	наближава	студентския	празник	и	може	
внезапно	да	ти	се	отвори	парашутът,	а	ти	да	се	мотаеш	като	мухльо	в	
кълчища.	Значи,	става	дума	за	бедно	момче	като	тебе.	Ще	трябва	да	се	
превърнеш	в	Ниагарски	водопад	от	комплименти.	Тъй	като	нямаш	пари	
да	задоволяваш	капризи,	налага	се	да	пробутваш	изискани	лафове,	които	
няма	да	ти	струват	нищо.	Ръси	ги,	докато	не	замаеш	девойката	до	та-
кава	степен,	че	тя	сама	да	се	свлече	в	леглото.	В	такива	моменти	съм	
питал	моите	зашеметени	хубавици	как	се	казват,	а	те	ме	гледат	като	
светофари,	които	са	забравили	да	сменят	светлините	си.	Накрая	си	тръг-
ват	толкова	доволни,	че	вместо	своите	дрехи,	обличат	моите	тениски	и	
боксерки.	Правят	го,	за	да	продължават	да	ме	усещат	върху	телата	си,	
дори	когато	вече	ме	няма.“

Поредицата	от	безплатни	назидания	и	уроци	продължи	до	деня,	ко-
гато	Жужа	звънна	на	вратата	на	студента	с	молба	да	пренощува	при	
него,	тъй	като	на	госпожа	Прохаскова	£	дошли	на	гости	братовчедките	
от	Малко	Търново.	Донесли	за	почерпка	ликьор	от	вишни,	баница	с	праз	
и	сладко	от	дюли.	Щели	цяла	нощ	да	приказват	и	да	се	смеят,	а	Жужа	
трябвало	хубаво	да	се	наспи,	тъй	като	утре	я	чакал	конкурс	за	попълване	
на	балета	на	Музикалния	театър.

Цанко	Цанкарски	едва	не	изцвили	от	радост	и	моментално	я	покани	
да	влезе.	После	хукна	из	квартала	да	купува	кренвирши	и	хляб	за	вечеря,	а	
също	и	евтино	шампанско	—	за	тържествено	отбелязване	на	това	първо	
гостуване.	Докато	се	въртеше	из	магазините,	той	непрекъснато	се	на-
прягаше	да	измисля	впечатляващи	изречения,	с	които	да	омае	момичето.	
Когато	се	върна,	Жужа	се	къпеше	в	банята.	Музикалният	техник	остави	
покупките	върху	масата	и	тъкмо	взе	да	се	ядосва,	че	докато	е	мислил	с	
какво	да	шашне	балерината,	е	забравил	да	купи	салфетки,	чу	мобилният	
телефон	да	звъни	в	джоба	му.	Пак	беше	Панайот.	„Копеле,	—	започна	той.	
—	Най-после	свалих	Жужа.	Беше	при	мене	и	остана	толкова	доволна,	че	
ми	отмъкна	тениската	и	боксерките,	за	да	продължи	да	ме	усеща	върху	
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себе	си.“	Цанкарски	се	сепна,	огледа	се	и	като	видя	дрехите	на	балерина-
та	върху	един	стол,	отиде	до	тях	и	взе	да	ги	разгръща.	Сутиен,	прашки,	
блуза,	панталон.	Усмихна	се	доволен,	изръмжа	в	слушалката:	„Айде	стига,	
бе!“	и	показа	среден	пръст.

Наряза	хляба	и	кренвиршите,	натъкми	вилиците	и	чашите	върху	ма-
сата	и	се	захвана	да	отваря	шампанското.	Обели	станиола	от	гърлото	
на	бутилката	и	внимателно	започна	да	отвива	телчето	върху	пластма-
совата	тапа,	като	я	притискаше	с	палеца	на	другата	си	ръка,	за	да	не	
гръмне	преждевременно.	В	един	момент	вратата	на	банята	се	отвори	и	се	
показа	Жужа.	Студентът	облещи	очи	—	беше	облечена	в	тениска	и	боксерки.	
Зави	му	се	свят	и	той	се	свлече	на	пода.	Тапата	изскочи	и	шампанското	
бликна	нагоре.	„Какво	ти	става,	бе?	—	уплаши	се	балерината.	—	Не	си	ли	
виждал	жена	по	лятна	пижама?“	Капките	от	пенливото	вино	капеха	от	
тавана	върху	лицето	му	в	опит	да	го	свестят.	В	джоба	му	телефонът	
отново	зазвъня.

Геî Мèëеâ • Рèсóíêè
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ЮБИЛЕИ

Орфей Петков на 65 години

СТИХОТВОРЕНИЯ

КЪЛБОТО НА ÆИВОТА
                                      На мама
 
С íàìîòàíî êъëáî íà жèâîòà е ìàìà — 
с êъëáî îò íеâîëè, îò áеäíîсò è ãрèжè...
Рàçìîòàеш ëè ìàëêî — òàì íèщè÷êî íяìà, 
сàìî êóп ëèсòîпàäè — è òèõè, è рèжè.
 
Тя íà пеéêàòà сòàрà пî÷èâà преä прàãà,
с óìîреíà ръ÷èöà сè áърше съëçèòе...
Оò съäáàòà сè íяìà êъäе äà èçáяãà...
Сêîрî ìàìà ще сòàíе çâеçäà среä çâеçäèòе...
 
Ве÷ер с ìъêà преäъâêâà êîрàâèя çàëъê,
à î÷èòе £ âсе сà âъâ съëçè îáëеíè...
Тâîяò сâяò, ìèëà ìàìî, е òîëêîâà ìàëъê — 
òîé е сàìî îò âярà áеçêрàéíà êъì ìеíе.
 

В ДРУГО ВРЕМЕ
 
Нàä рîäíàòà òè êъщà öяë äеí ръсè
сâеòèëîòî еëея сè рàçпàëеí,
íî спîìеíè пîíесъë íà ãърáà сè — 
òè ÷óжä се ÷óâсòâàш â çàëеçà ìó àëеí...
 
Зâеçäèòе сàìî — çíàéíè è âсе âерíè — 
íàпряãàò сâîя âçîр â çäрà÷еâèíàòà.
Нîщòà èçâежäà áèâîëèòе ÷ерíè
è сêóп÷âà ãè óсърäíî преä ëóíàòà.
 
Бëесòяò êàòî öâеò÷еòà íà ìóшêàòî
âъâ òъìíîòî çеíèöèòе èì жъëòè...
Тóê сяêàш сè среä ìясòî íепîçíàòî...
Иëè âъâ äрóãî âреìе сè äîшъë òè?
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ОТЛИТАТ ПТИЦИТЕ
 
Съáèрàò се пàê пòèöèòе â пîëяòà...
Нèìà äà îòëеòяò íе èì е рàíî?
Кàêâà ëè òръпêà пъëíè èì сърöàòà,
êàêâî èì пре÷è äеí-äâà äà îсòàíàò?
 
Пîсòîéòе îще ìàëêî, ìèëè пòèöè, 
íà äрóãî äà се рàäâàìе — е êъсíî.
Беëеяò âе÷е íàшèòе çеíèöè,
сëеäàòà със сâеòà íè ще преêъсíе...
 
Зàщî îò íàс яòàòà сè îòèâàò?
Прîщàëеí ëè е сеòíèяò èì пîëеò?
Ще áъäà ëè àç жèâ, äî ìеí òè — жèâà,
щàсòëèâè äà ãè срещíеì пàê íàпрîëеò?
 

ДОЙДОХ ДА ВИДЯ БАЩИНИЯ ДОМ
 
Иçáóõíà с ëèсòîпàäà сè ÷ерâеí
è òàçè есеí — âсяêîãà âсе същà,
îò íеéíèòе — â еäèí преêрàсеí äеí
äîéäîõ äà âèäя áàщèíàòà êъщà...
 
В áàêъреíèя òèõ пîжàр íàâъí
се âçèрàõ преç áреçàòà îò áàëêîíà,
è íяêъäе äî÷óâàõ сâеòъë çâъí
пîä îáëàöèòе áеëè â íеáîсêëîíà... 
 
Нè пòèöà áе íàáëèçî, íè ÷îâеê...
Дîрè â äîìà — â сâеòà íà ìрà÷èíàòà,
среä âещèòе, íепèпàíè îò âеê,
сеäеше íепîäâèжíà сàìîòàòà...
 
Нà сêрèíà сèí — öèãóëêàòà âèäяõ,
îãряâàше я сëъíöе преç перâàçà, 
áе öяëàòà пîòъíàëà âъâ прàõ,
à àç я сяêàш ÷óõ, ÷е íещî êàçà...
 
Дîêîсíàõ я — è ãîресòíèяò çâóê, 
çà öяëàòà среäà òàêà прèâè÷еí — 
îòеêíà â ìеí, срîäеí със âсè÷êî òóê — 
пе÷àëеí, ìíîãî ãëóõ, íерîìàíòè÷еí...
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И àç решèõ среä òеçè çäрà÷èíè — 
áеç âсè÷êî çà äîìà ìè ìèë äà çíàя,
÷е сâîя сòàр сòîпàíèí äà сìеíè
äîшëî е âе÷е âреìеòî íàêрàя...
 
А пîсëе — çà äà спëàшà òîçè ìрàê — 
çàпàëèõ ëàìпà, ìрежè çàáëесòяõà,
è ÷óâсòâà се прîáóäèõà â ìеí пàê,
êîèòî сòèсíàõ òъé, ÷е пîсèíяõà...

ВЪЗРАСТНИЯТ МЪÆ
 
Нà ìясòîòî сè сяäà òîé. Тîâà е â êàфеíеòî 

íеãîâ ъãъë.
Прèяòеëèòе íяìà ãè  — îсòàâèëè сà âе÷е сâîя пëîä.
Прîçèрà êъсíà èсòèíà — ÷е пîâе÷еòî пъòè се е ëъãàë,
è âсè÷êî, ÷е íàпрàçíî е... âъâ áèòêàòà, 

íàре÷еíà жèâîò.
 
Опрàâя âрàòîâръçêàòà, ръêàâèòе íà âеõòàòà сè

 рèçà,
íàäèãà сâîéòà ÷àш÷èöà с âäърâеíèòе сè пръсòè 

îò àрòрèò,
преãëъщà, è îòèâà сè — òъé сëъíöеòî íàäîëó 

âе÷ер сëèçà...
Тîé жèâ е, è жъëòее се — îò сëàìеíàòà шàпêà

 пîпреâèò...
 
Нî íещî с íеãî сëó÷âà се... Дî áëèçêàòà îãрàäà â ìèã

 çàсòàâà...
Иçâèâà песеíòà сè êîс — â óшèòе ìó прèпяâà сяêàш

 псàëò...
Връç сяíêàòà сè срóòâà се, à шàпêàòà ìó — ÷óõ я! — 

èçäръí÷àâà...
Пîсяãà, â íея âêîп÷âà се... И òръãâà пî íеáесíèя

 àсфàëò...
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ÆИВОТЪТ E...
 
 За нещастие — животът  е мъчителен и тежък, 
 за щастие — кратък.
                            Кольо Георгиев
 
Тîé ìè âçеìà äъõà áеç îсòàòъê,
çàòîâà, ÷е íеëеп е áеçêрàé...
Нî çà щàсòèе áърç е, è êрàòъê — 
íàсър÷àâà ìе òèõî: „Дерçàé!
 
Пèé сè âèíîòî, êàçâàé „Нàçäрàâе!“ 
И ëþáèìàòà с îáè÷ îáâèé...“
Тîé è òî÷êà áеç срàì ще пîсòàâè — 
ìîже äíес, èëè óòре... Уâè!
 
...Оò òàêîâà òесòî съì çàìесеí,
÷е пеëèí ìè â óсòàòà ãîр÷è 
ëþáîâòà ìè íе рàжäà ëè песеí,
íе сëеäяò ëè ìе жеíсêè î÷è...
 
А съì сàì â áеçпрèсòрàсòíîòî âреìе...
Зà êàêâî ëè съì âсъщíîсò рîäеí —
êîé преä ìеí сâîéòà шàпêà ще сíеìе, 
è êîãà ще çàспя óòîëеí?
 
Зíàì, ÷е äíес â ìàсêàрàäà префèíеí — 
â êîéòî íяìà пîщàäà, íè жесò — 
сàìî сëîâîòî îще êрепè ìе
è íàèâíîòî ÷óâсòâî çà ÷есò.
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Брîé 9—10, с êîéòî „Пëàìъê“ çàâършâà  
сâîяòà пърâà ãîäèшíèíà
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Продрум Димов на 85 г.

ИСТИНСКИТЕ СТОЙНОСТИ  
НА НИКОЛА РАДЕВ

Струва	ми	се,	че	с	този	рядко	скромен,	земен	и	талантлив	наш	белетрист	
се	запознах	в	началото	на	80-те	години,	когато	покрай	нашите	многобройни	
срещи	и	разговори	в	Пазарджик	с	Иван	Динков	често	се	споменаваше	и	него-
вото	име.	А	те,	двамата,	с	поета	от	Смилец,	макар	и	с	немалка	разлика	във	
възрастта	им,	бяха	станали	през	последните	десетилетия	много	близки	и	
неразделими	приятели.	Допускам,	че	Кольо,	както	го	наричахме,	се	отнасяше	
с	подчертано	уважение	към	Иван	Динков	не	само	заради	респектиращото	му	
творческо	дарование,	но	и	като	че	ли	двамата	си	пасваха	като	характери,	
сродяваше	ги	една	уникална	взаимност	в	личен	и	интелектуален	план,	обичаха	
задушевните	компании,	веселите	приятелски	вечери,	подслаждани	от	неиз-
бежната	чашка,	сладката	и	примамлива	раздумка	на	маса.	Така	Кольо	Радев,	
от	най-близък	и	незаменим	сподвижник	на	автора	на	„Навътре	в	камъка“,	
неусетно	стана	и	наш	търсен	и	желан	събеседник.	А	той	е	човек,	какъвто	и	
пост	да	е	заемал,	винаги	е	бил	чужд	на	каквито	и	да	са	бариери	в	отношени-
ята	му	с	приятели,	колеги	и	непознати	хора.	Нещо	повече,	с	невереоятната	
си	достъпност,	отзивчивост,	благ	нрав	и	открита	душа	си	беше	завоювал	
обичта	и	симпатиите	на	родните	ни	писателски	и	другите	интелектуални	
среди.	Неслучайно	и	Николай	Хайтов,	когато	предстоеше	да	напусне	горещия	
председателски	стол	на	СБП,	го	препоръча	настойчиво	сред	колеги	и	приятели	
за	свой	заместник.	А	лично	пред	мен	не	скри	искреното	си	задоволоство	от	
ентусиазираното	му	избиране	от	Общото	събрание	за	съюзен	председател.	
И	спомням	си,	че	някогашният	моряк	от	Варненския	край	тогава	прие	и	се	
зае	с	нескрито	желание	с	тази	трудна,	отговорна,	но	благородна	работа.	
Незабавно	се	свърза	с	добронамерени	люде	от	финансовите	ни	среди	и	успя	
да	осигури	средства	за	съживяването	на	съюзния	орган	—	в.	„Български	писа-
тел“.	И	тук	му	е	мястото	да	припомня,	че	Кольо	Радев,	както	сподели	и	пред	
мен	един	от	най-близките	му	и	верни	приятели	—	някогашният	му	секретар,	
Андрей	Андреев,	завари	едно	изключително	тежко	наследство	от	неговите	
предшественици,	Съюзът	ни	беше	безпощадно	ограбен,	нямаше	пари	даже	и	
за	заплати.	Наложи	се	аз	като	секретар,	казва	той,	да	се	спасявам	временно	
на	борсата	и	вършех	секретарската	работа	на	обществени	начала.

Не	по-малко	неприятности	новият	председател	имаше	и	с	издател-
ство	„Български	писател“,	което	също	беше	затънало	в	злоупотреби.	Това	
го	застави	да	предприеме	и	неотложни	кадрови	промени,	за	да	се	поста-
вят	съюзните	дела	на	здрава	и	принципна	основа.	В	не	по-малка	степен	
му	е	пречела	прекомерната	доверчивост	в	хората	и	всичко	беше	плод	на	
благородното	му	и	всеотдайно	сърце	да	служи	на	голямата	духовна	кауза.
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Но	да	се	върнем	назад	във	времето.	Никола	Радев	е	роден	на	23	де-
кември	1940	година	във	варненското	село	Левски.	Близостта	на	родното	
му	място	до	морския	бряг	го	закърмя	още	от	най-ранното	му	детство	
с	много	сроденост	с	морето,	с	буйния	му	неспокоен	нрав	и	романтика.	В	
душата	му	се	загнездва	завинаги	едно	неукротимо	влечение	да	пътешест-
ва	ненаситно	из	безбрежния	свят	на	морета	и	океани.	Морската	стихия	
дава	криле	и	на	първите	му	творчески	пориви,	за	да	се	нареди	след	време	
сред	най-даровитите	ни	писатели-маринисти.

Поел	по	пътя	на	неудържимите	си	мечти,	грейнали	в	крехката	му	
младост,	един	ден	се	озовава	като	радист	във	военноморския	ни	флот.	Там	
му	се	счува	отдавна	прокрадващия	се	глас	на	обичта	към	литературата.	
И	след	време	богатото	му	творческо	въображение	и	напиращо	дарование	
ще	заселят	в	тетрадките	му	и	първите	разкази,	родени	по	време	на	без-
конечните	му	общувания	с	нестихващата	водна	стихия.

Постепенно	потопява	все	по-усърдно	талантливото	си	перо	във	водите	
на	литературното	поприще	и	неслучайно	през	1968	година	го	откриваме	
сред	студентите	на	Московския	литературен	институт	„М.	Горки“,	кой-
то	завършва	през	1973	година,	духовно	и	професионално	обогатен	и	извисен.	
Именно	тази	задълбочена	школовка	в	Москва	му	открехва	още	по-широко	
вратата	към	сериозното	творчество	в	областта	на	изящната	словесност.

И	макар	че	е	посветил	значителна	част	от	младите	си	години	на	служба	
във	военноморския	ни	флот	и	параходство	„Български	морски	флот“,	когато	
посещава	49	морски	държави,	той	остава	завинаги	предан	на	литературно-
творческото	си	призвание.	В	миналото	покрай	пряката	си	работа	като	
журналист	и	книгоиздател	(десет	години	беше	директор	на	„Профиздат“),	
председател	на	СБП	(1999—2003),	той	успя	да	ни	остави	едно	немного	вну-
шително	по	обем,	но	силно	впечатляващо	в	тематичен	план	и	художест-
вено-естетически	аспект	литературно	наследство	в	рамките	на	13	са-
мостоятелни	заглавия.	Сред	тях	откриваме	издания	още	от	морските	му	
години	—	„Не	се	сбогувай“	(1960),	„Матроска	обич“	(1964),	„Няма	мъртва	земя“	
(1971),	„Маримани“	(1971),	„Море	на	вторите	бащи“	(1976)	и	други,	предимно	с	
морска	тематика.	Сред	книгите	му	обаче	има	и	заглавия,	които	отразяват	
обективно	и	добросъвестно	същността,	ролята,	мястото	и	характера	на	
антифашистката	борба	от	най-новата	ни	политическа	история.	Може	би	
затова	и	творбите	му	„Истина	без	давност“	(1982),	претърпяла	още	три	
издания,	и	„За	истината	няма	давност“	(2007)	се	радват	на	такъв	добър	
прием	в	средите	на	днешната	ни	читателска	общественост.

Намирам	обаче	за	връх	в	неговото	творческо	развитие	появата	на	бял	
свят	през	1999	г.	на	емблематичното	му	издание		„Когато	Господ	ходеше	
по	земята“.	Това	произведение	предизвика	спонтанно	бум	на	книжния	ни	
пазар	и	претърпя	още	пет	издания.	Тази	книга	ни	отвежда	и	потапя	в	
интересни,	малко	известни	и	непознати	за	широката	публка,	но	в	същото	
време	любопитни	и	значими	моменти	от	живота	на	най-ярките	имена	от	
руската	класическа	литература	—	Пушкин,	Лермонтов,	Гогол,	Лев	Толстой,	
Дотоевски,	Чехов	и	т.н.	Паралелно	с	това	писателят	ни	докосва	и	до	свои	
лични	съпреживявания	с	изтъкнати	български	литературни	творци.	Ця-
лото	повествование	е	плод	на	едно	целенасочено	и	продължително,	любо-



  Продрум Димов  145

знателно	бродене	на	Никола	Радев	из	архиви,	произведения,	библиотеки	и	е	
поднесено	наистина	с	една	завидна	художествено-естетическа	сръчност	
от	този	блестящ	наш	белетрист.	Наред	с	неоценимото	си	познавателно	
значение	книгата	ни	завладява	и	с	ведрото	си	емоционално	съдържание,	
наситена	е	 с	изобилен,	приятен,	 добронамерен	хумор	и	чистосърдечна	
себеирония.	Всичко	това	я	прави	едно	изключително	атрактивно	четиво,	
което	неусетно	обогатява	и	ободрява	човешкия	дух.	Затова	не	закъсняха	и	
първите	ласкави	отзиви	и	рецензии,	заслужени	суперлативи	за	изданието.	
Иван	Динков	току-що	я	беше	прочел	и	наченахме	разговор,	предизвикан	от	
пръкването	на	„Когато	Господ	ходеше	по	земята“.	Той	не	скри	неудържи-
мото	си	възхищение	от	тази	голяма	сполука	на	автора	от	Варненския	
край	и	категорично	я	постави	на	най-високия	литературен	пиедестал	у	
нас	през	1999	година.	Да	не	говорим	за	нейното	светкавично	нашумяване	из	
страната	и	в	Пазарджик.	На	15	юни	2000	година	в	местната	художествена	
галерия	„Станислав	Доспевски“	премиерата	£	се	превърна	в	своеобразен	
и	незабравим	празник	за	целокупната	ни	културна	общественост.	Това	
заглавие	е	безспорно	уникално	не	само	с	богатото	си	майсторски	поднесено	
съдържание,	но	и	със	завидното	умение	на	писателя	да	борави	с	вещина,	
изключително	 професионално	 е	 потребния	 стилно-езиков	 инструмен-
тариум	и	средствата	от	арсенала	на	художествената	естетика.	Тази	
поредна	среща	на	някогашния	моряк	с	духовен	Пазарджик	се	превърна	в	
рядко	вълнуващо	събитие,	което	още	повече	го	сроди	с	нашия	край.

По	това	време	Кольо	беше	председател	на	Съюза	и	в	кабинета	му	
имаше	винаги	 екземпляри	от	книгата.	Неговото	работно	място	беше	
често	удостоявано	с	нескончаем	поток	от	колеги,	приятели,	на	които	
подаряваше	обикновено	това	нашумяло	и	търсено	издание.	Неведнъж	съм	
го	навестявал	и	аз	там,	посрещайки	ме	с	обичайната	си	добродушна	бра-
дата	усмивка.	Още	със	сядането	гостолюбивият	домакин	ме	отрупваше	с	
въпроси,	свързани	с	литературния	живот	в	Пазарджик,	който	чувстваше	
едва	ли	не	като	свое	второ	родно	място	покрай	близките	си	отношения	
с	Иван	Динков,	Никола	Иванов	и	други	колеги	и	съмишленици.	При	едно	
от	тези	посещения	на	пл.	„Славейков“	2,	където	се	помещаваше	СБП,	не-
търпеливо	извади	от	бюрото	си	оцелял	екземпляр	от	най-популярното	
българско	заглавие	и	засмян	ми	го	връчи	с	дарствен	автограф.

„На	Продрум	Димов	—	да	ходи	гордо,	гордо	по	земята.
Никола	Радев	—	13	септември	1999	година.	София.“
Наскоро	след	това	книгата	бързо	се	изчерпи,	преиздаде	се	няколко	

пъти,	като	вече	отбелязах,	излезе	и	на	руски	език.	В	Москва	и	необятна-
та	славянска	страна,	тя	се	прие	с	уникалното	руско	радушие	и	шеметно	
завладя	най-четящата	нация	в	света.	Това	говори	за	високото	духовно	
достолепие	на	този	велик	народ.	Там,	под	високото	небе	на	най-голяма-
та	 страна	на	планетата	ни,	 читателската	общественост	оцени	по	
достойнство	блестящия	му	белетристичен	талант	на	майстор	на	худо-
жественото	слово.	Руските	му	колеги	видяха	и	почувстваха	в	лицето	на	
Никола	Радев	творец	от	братска	България,	който	дълбоко	ги	впечатлява	
с	творческия	си	ръст,	богата	душевност	и	респектираща	интелектуална	
същност.	Неслучайно	беше	удостоен	и	с	най-престижното	руско	литера-
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турно	отличие	—	носител	на	авторитетната	международна	награда	на	
името	на	Михаил	Шолохов.	С	този	акт	на	заслужено	внимание	той	стана	
и	първият	чужденец,	обект	на	подобно	признание.

Неведнъж	сме	се	връщали	и	с	него	към	творческата	история	на	тази	
книга.	 „Когато	ми	хрумна,	казва	той,	 започнах	да	я	пиша	уж	на	шега,	
без	да	вземам	нещата	много	сериозно.	Пък	и	аз	съм	си	такъв,	мога	ли	да	
избягам	от	себе	си?	Мисля,	че	горе-долу	стана,	макар	да	си	има	своите	
кусури.	То	едва	ли	има	книга	без	недостатъци.	За	това	най-добре	ще	си	
кажат	думата	читателите	и	времето.“

За	щастие	 обстоятелствата	 се	 стекоха	така,	 че	под	 влияние	на	
неочаквания	радушен	прием	авторът	почувства	стойността	на	поло-
жените	творчески	усилия,	които	не	са	отишли	напразно.	Кольо	обаче	не	
мислеше,	че	това	издание	може	да	се	нарече	книгата	му	на	живота.	Раз-
полагаше	със	солидни	белетристични	възможности,	придобит	творчески	
опит,	самочувствие	и	искрено	се	надяваше,	че	след	време	ще	се	опита	да	
ни	зарадва	с	други,	може	би	по-добри	книги.	Не	го	напускаше	мисълта,	че	
след	напускането	и	освобождаването	от	голямото	напрежение	на	ръко-
водната	работа	в	Съюза,	ще	посвети	надареното	си	перо	изключително	
на	интензивна	творческа	дейност.	Затова	реши	да	се	поосвободи	от	на-
товарващата	го	столична	шумотевица,	която	сякаш	го	задушаваше	и	за	
да	се	избави,	си	купи	малка	къщичка	в	Тревненския	балкан.	Там,	в	тихата	
горска	прохлада	се	радваше	на	приятна	отмора	сред	природата	и	имаше	
възможност	да	общува	спокойно	с	книгата	и	белия	лист.	

Където	и	да	се	намираше	обаче,	както	е	споделял	и	в	мои	интервюта	
с	него,	болееше	за	съдбата	на	родната	литература	и	духовния	ни	живот.	
Не	криеше	огорчението	си	от	отсъствето	на	сериозна	и	принципна	опе-
ративна	литературна	критика.	Понасяше	болезнено,	носталгично	без-
разсъдното	запокитване	в	историята	на	традиционните	и	креативни	
Априлски	дискусии.	Осъждаше	категорично	бягството	и	дистанцирането	
на	държавата	от	проблемите	на	културата,	литературата,	изкуството.	
Кольо	беше	дълбоко	убеден,	че	българското	писателство	днес	се	нуждае	
от	морални	и	материални	стимули,	за	да	може	да	дава	своя	важен	при-
нос	в	генезиса	на	днешния	национален	духовен	живот.	А	що	се	касае	до	
отношението	му	към	обществено-политическото	ни	битие,	определено	
смяташе,	че	писателят	не	бива	да	робува	слепешката	на	едни	или	други	
идеологеми.	Пишещите	братя,	според	него,	трябва	да	са	непримирими	и	
да	се	борят	открито	срещу	всяка	антинародна	власт,	която	погазва	под	
всевъзможни	демагогски	предлози	социалната	справедливост.

Неведнъж	сме	се	връщали	с	него	към	незавидната	съдба	на	съвремен-
ния	ни	писател.	Със	загрижгеност	споделяше,	че	колегите	му	се	нуждаят	
от	средства,	за	да	могат	да	преживяват	и	да	издават	ръкописите	си,	
които	съвсем	неоправдано	обират	праха	из	чекмеджетата	и	не	могат	да	
стигнат	до	издателства	и	читатели.	Беше	твърдо	убеден,	че	от	стату-
са	на	литературата	ни	зависи	до	голяма	степен	състоянието	на	целия	
духовен	живот.	Години	наред	той	не	виждаше	някаква	добра	перспектива	
за	излизане	от	духовната	безизходица,	която	не	престава	да	съсипва	об-
ществото	ни	и	погубва	българската	национална	идентичност.
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С	навлизането	си	в	дебрите	на	третата	възраст	той	все	повече	се	
тревожеше	от	безвремието,	в	което	продължаваме	да	живеем.	Особено	
след	катастрофата,	която	го	сполетя	с	Иван	Динков	през	януари	2002	
година	на	магистрала	„Тракия“,	край	Пазарджик.	Двамата	тогава	се	бяха	
запътили	с	колата	на	Съюза	за	Чирпан.	Там	ги	очакваха	за	тържествено-
то	връчване	на	поета	от	Смилец	на	голямата	литературна	награда	на	
името	на	Яворов.	За	щастие	случайно	се	разминаха	с	непоправимото	при	
ужасния	автомобил	сблъсък.	Приятелят	му	едвам	се	върна	временно	на	
живот,	след	продължително	лечение	в	Пазарджик	и	София.	Докато	спод-
вижникът	му	от	Варненско	беше	успял	по	някаква	случайност	да	избегне	
най-тежкото	с	цената	на	опасно	раздробен	крак	в	коляното	и	нарушени	
основни	жизнени	функции	на	организма	си.	Но	последиците	от	този	ка-
тастрофален	 случай	дълго	не	 стихнаха	окончателно	и	му	напоняха	 за	
непълоценното	му	здраве	до	сетния	му	земен	ден.

За	съжаление,	на	23	януари	2005	година	ни	напусна	най-близкият	му	
приятел	и	неповторим	колега,	големият	ни	поет	от	Смилец.	Смъртта	на	
Иван	Динков	изведнъж	го	ограби,	почувства	се	съсипан	и	осиротял,	жестоко	
наказан	от	съдбата.	Болката	му	беше	неизмерима,	а	беше	заставен	като	
съюзен	председател	да	я	излее	от	името	на	стотици	колеги,	приятели	и	
близки	на	погребението	му.	Пиша	тези	неспокойни	редове,	а	впаметта	ми	
още	се	чува	задавеният	му	от	неутешима	горест	глас:	„Днес,	изтръгва	
окованата	му	като	в	безмилостно	менгеме	гръд,	в	този	час	на	потресение,	
Съюзът	на	българските	писатели	се	прощава	със	своя	голям	поет,	един	
от	стълбовете	в	съвременната	българска	литература...

Целият	живот	на	Иван	Динков,	на	този	храбър	мъж,	беше	изтъкан	
от	поезия	и	болка.	Той	беше	духовен,	гениално	надарен	човек.	България	има	
много	духовни	и	надарени	творци.	Но	Иван	Динков	беше	поет	с	характер	
и	не	отстъпи	ни	на	йота	от	своите	духовни	крепости.

Цялото	творчество	на	този	гениален	поет	е	една	българска	читан-
ка	—	свята	и	чиста,	с	която	ще	проговаряме	и	с	която,	отивайки	си,	ще	
замълчим.“

За	жалост	мъката	не	замлъкна,	най-малкото	пък	в	ограбеното	сър-
це	на	Никола	Радев.	Наблюдавах	го	потиснат	и	помръкнал,	смълчан	му	
състрадавах	и	чувствах,	че	той	в	тези	тягостни	мигове	не	беше	в	със-
тояние	да	изплаче	безпощадната	си	болка,	която	извираше	неудържима	
от	дълбините	на	осиротялата	му	душа.	Думите	му	бяха	безпомощни	да	
върнат	онова,	което	си	отиваше	безвъзвратно	от	нас,	но	се	запечатваха	
завинаги	в	онемялата	памет.	Съдбата	се	оказа	безмилостна	и	принуди	
Никола	Радев	да	понася	тежкото	бреме	на	най-жестоките	мигове	в	своя	
житейски	път.	Но	така	или	иначе,	трябваше	да	намери	сили	в	себе	си,	за	
да	се	бори,	доколкото	беше	възможно	с	житейските	предизвикателства,	
защото	литературата	ни	очакваше	от	него	да	каже	още	много	неща,	
които	дълбоко	го	вълнуваха	като	творец	и	гражданин.

С	прехвърлянето	на	70-те	обаче	 съдбата	се	оказа	твърде	неблаго-
склонна	 към	него.	Изневиделица	 го	 връхлетяха	 различни	 заболявания,	
които	рязко	влошиха	здравословното	му	състояние.	Наложи	се	да	търси	
спасение	чрез	няколко	операции,	но	и	те	се	оказаха	безсилни	да	го	избавят	
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от	неумолимите	здравословни	беди.	И	въпреки	злонамерените	болестни	
набези	Кольо	не	падна	духом,	не	изостави	кахърното	си	перо	да	бездейст-
ва	и	не	напускаше	коловозите	на	изящната	ни	словесност.	Посещаваше	
премиери,	четения,	даже	и	с	удоволствие	представяше	книги	на	свои	ко-
леги.	Спомням	си	активното	му	участие	в	една	вечер	в	Руския	културно-
информационен	център,	посветена	на	Бела	Ахмадулина.	Пред	погледа	на	
многолюдната	аудитория	оживяха	незабравимите	му	срещи	и	разговори	
в	Москва	със	забележителната	руска	поетеса,	едно	от	емблематичните	
имена	на	съвременната	руска	литература.

Връщайки	се	към	последните	години	от	живота	му,	живея	с	непоклати-
мото	впечатление,	че	за	все	още	осезаемото	му	присъствие	и	в	най-новото	
ни	литературно	битие	голяма	заслуга	има	един	от	най-близките	му	прия-
тели,	Никола	Иванов,	който	живееше	непрестанно	с	творческия	му	свят.	
Той	следеше	внимателно	и	най-новите	му	изяви	и	в	качеството	си	вече	на	
зрял	литературен	критик	отрази	в	множество	отзиви	и	рецензии,	публи-
кувани	в	литературния	ни	печат,	високите	худжожествено-естетически	
достойнства	на	новопоявилите	му	се	творби.	Да	не	говорим	за	многоброй-
ните	му	разходки	из	целокупното	му	творчество	и	високите	оценки	 за	
негови	творби,	споделяни	по	страниците	на	литературния	ни	печат.	Този	
добронамерен	приятелски	жест	на	Никола	Иванов	се	отразяваше	благот-
ворно	и	поддържаше	духа,	творческото	самочувствие	на	болния	писател.

Времето,	 за	 съжаление,	 не	преставаше	да	подкопава	 сериозно	раз-
клатеното	му	вече	здраве.	А	нашето	съчувствие	и	състрадание	едва	ли	
можеше	да	му	помогне,	а	той,	както	простена	един	път	отчайващо	по	
телефона,	уморен	от	напрежение,	ми	прошепна,	че	си	отива	вече.	Сякаш	
нож	ми	преряза	гърдите,	мигновено	ме	обзе	спонтанно	пареща	горест.	И	
наистина	лошото	му	предчувствие	ни	доведе	до	онзи	тежък	16	юни	2016	
година,	когато	Кольо	издъхна,	загуби	мъчителната	битка	с	жестоката	
коварна	болест,	заминавайки	завинаги	физически	отвъд.

Лично	аз,	преживях	неговата	кончина	като	трудно	поносим	удар.	Вина-
ги	ме	е	стопляла	невероятната	му	отзивчивост,	чувство	за	взаимно	дру-
гарско	уважение,	вероятно	наследено	от	здравия	му	селски	народен	корен.	
Спомням	си	с	каква	категоричност	подкрепи	желанието	ми	за	приемане	
в	СБП,	като	веднага	ми	предложи	препоръката	си.	А	така	е	постъпвал	и	
с	мнозина	други,	убеден	в	доказаните	им	творчески	възможности.	Да	не	
говорим	за	книгите,	които	незабавно	ми	е	изпращал	с	най-сърдечни	поже-
лания.	Нима	мога	да	забравя	и	толкова	топлите	и	искрени	поздравления,	
по	повод	юбилейната	ми	80-годишнина.	„Продрум,	пише	мужду	другото	
той,	е	автор,	който	отстоява	своята	житейска	правда	и	своите	истини	
за	страст	и	упорство.	Да	е	жив	и	здрав	и	все	тъй	бодър,	преизпълнен	с	
творчески	планове.“

За	съжаление	Кольо	си	отиде	преди	нас,	оставяйки	ни	за	наследство	
високите	 стойности	на	 своя	неповторим	житейски	и	творчески	път,	
богатия	си	неоценим	нравствен	капитал.	Това	е	скъпото	му	завещание	
за	днешните	и	идни	поколения.	

април 2017 г.
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КРИТИЧЕСКИ ОТЗИВИ

Людмила Григорова

ДА БЪДЕШ ГЛАС НА ЛУДИЯ ВЕК 1

Респектирана	от	внушителното	книжно	тяло	на	романа	(той	е	почти	
650	страници	голям	формат!),	пристъпвам	към	него	с	известна	боязън.	
Да	си	призная:	респектирана	съм	и	от	заглавието	му:	„Моят	луд	век“.	В	
първия	момент	то	събуди	у	мене	и	някои	резерви:	л уд ,	но	в	какъв	смисъл?	
Очевидно,	не	в	прекия,	а	в	метафоричния.	Ето	някои	от	синонимите	му:	
силен,	буен,	бърз,	вихрен,	необуздан,	необмислен,	безразсъден,	неистов.	Но	
ако	се	вгледаме	по-внимателно	в	историята,	ще	се	убедим,	че	не	само	този	
времеви	отрязък	от	сюжета	на	романа	е	„луд“.	Има	и	други,	къде-къде	по-
луди	векове.	В	друго	отношение,	разбира	се.	Например	Средните.	Нашият	
обаче	в	сравнение	с	тях	е	по-бърз,	по-динамичен,	поради	зашеметяващото	
развитие	на	новите	технологии.

Романът	е	колкото	разказ	 за	 самата	писателка,	толкова	е	и	пси-
хограма	 на	 времето,	така	 богато	 откъм	 забележителни	 събития	 и	
личности,	с	които	е	имала	възможност	да	общува.	В	този	смисъл	той	е	
панорама	на	епохата	от	края	на	четиридесетте	години	на	миналия	век	
до	наши	дни.	В	началото	са	изведени	ярки	епизоди,	които	имат	за	цел	да	
грабнат	вниманието	на	читателя,	както	често	постъпват	кинорежи-
сьорите.	И	тук	кинематографичният	ефект	е	постигнат.	След	което	
идва	хронологията:	студентството	на	бъдещата	писателка	в	Москва,	
в	Литературния	институт	„Максим	Горки“.	Но	тази	хронология	често	
се	нарушава	и	това	предпазва	повествованието	от	монотонност,	 от	
досада.	Някак	незабелязано	авторката	се	връща	към	ранното	си	детство	
в	София,	в	бежанския	квартал	в	полите	на	Витоша,	чиито	впечатления	
са	едни	от	най-запомнящите	се	—	емоционалната	сила	на	спомена	при	
тях	е	най-въздействаща.	Лиляна	Стефанова	минава	съвсем	свободно	от	
едно	преживяване	в	друго,	понякога	прекрачва	цели	десетилетия,	за	да	
разкаже	за	различни	приятели	от	различни	възрастови	групи.	Тя	нерядко	
съзнателно	забравя	романовото	действие,	за	да	ни	запознае	по-подробно	
с	характери	и	събития,	които	£	се	струват	важни	и	съществени.

Откъде	започва	нейният луд век?	—	От	бащината	къща	на	македон-
ски	бежанци,	чиято	атмосфера	на	духовност	и	свободолюбие	се	преселва	
у	малкото	момиченце,	 което	макар	и	 съвсем	невръстно,	играе	 вече	на	
професионална	сцена	с	професионални	актьори.	А	по-късно	то	особено	се	
вълнува	от	родовата	съдба	на	обаятелния	революционер	на	Македония	
Пере	Тошев,	чиято	наследница	е	и	тя.	За	него	пише	с	гордост	и	с	възторг.	
И	въпреки	че	страниците	на	романа	са	запълнени	от	интелектуални	зна-

1 Лиляна Стефанова, „Моят луд век. Роман от парчета живот“, „Enthusiast“, София, 
2016.
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менитости,	с	които	е	общувала,	все	пак	централният	литературен	персо-
наж	е	безспорно	самата	авторка.	Сполучливо,	черта	по	черта	тя	извайва	
и	своя	облик,	и	облика	на	своята	среда	—	на	приятелите	и	противниците	
си.	По	темперамент	Лиляна	Стефанова	е	типична	южнячка:	експанзивна,	
пристрастна	—	силно	люби	и	мрази.	Тези	качества	предопределят	високия	
емоционален	градус	на	повествованието,	задъхания	му	ритъм,	неговата	
артистичност.

За	да	разбереш	един	човек,	особено	когато	той	е	творческа	личност,	
трябва	да	тръгнеш	отдалеч,	от	корените.	Убедена	съм,	че	и	аз	вече	по-
добре	усещам	писателката,	човека	и	жената	Лиляна	Стефанова,	след	като	
познавам	така	детайлно	родословното	£	дърво.	И	без	колебание	мога	да	
кажа,	 че	нейната	пламенност,	родолюбие,	нейната	невероятна	упори-
тост,	с	която	довежда	до	успех	повечето	свои	начинания,	се	коренят	в	
македонската	£	кръв.	В	необикновено	трудния	път,	по	който	тези	наши	
сънародници,	голяма	част	от	които	останали	извън	пределите	на	Роди-
ната	поради	стеклите	се	трагични	политически	събития,	отстояват	с	
изключителна	последователност	своята	българска	идентичност.	Защото	
наред	с	безспорния	талант	на	родения	поет	и	публицист	се	иска	сила	и	
твърдост	на	характера	и	най-вече	вяра	в	борбата	за	утвърждаване	на	
творческата	и	 човешка	индивидуалност.	В	тази	нелека	 борба	 огромна	
роля	за	каляването	на	характера	£	са	играли	според	мен	две	обаятелни	
личности	в	рода	£.	Бащата	—	учителят	възрожденец	Димитър	Стефанов,	
завършил	гимназия	при	Българската	екзархия	в	Цариград,	закърмен	със	
светлите	идеи	на	борците	за	национално	и	социално	освобождение,	както	
и	човекът	легенда	Пере	Тошев	с	прозвището	„македонският	Раковски“.

Светът,	който	пресъздава,	минава	не	покрай	нея,	той	е	в	нея.	Тя	изцяло	
е	потопена	в	него.	Но,	от	друга	страна,	авторката	запазва	своята	собст-
вена	позиция	на	наблюдател,	който	мисли	и	оценява	трезво	събитията.	
Текстът	буквално	„кипи“	от	информация	и	ако	не	беше	така	добре	органи-
зиран,	с	такава	стройна	и	прегледна	композиция,	ако	беше	оставен	в	един	
по-суров	вид,	сигурно	щеше	да	досади	на	читателя.	Огромният	материал	в	
романа	е	просмукан	с	полифоничната	емоционалност	на	поетесата,	зато-
ва	въздейства	така	силно.	Този	„неуморим	Одисей“,	както	я	нарича	Ефрем	
Каранфилов	в	една	своя	публикация,	който	никога	не	се	насити	да	пътува,	
тези	толкова	ярки	късове	живот	—	ту	игриви	и	весели,	ту	мрачни	и	тъжни,	
са	в	сърцевината	на	една	душа,	чийто	вътрешен	мир	като	оголена	жица	
мигновено	откликва	на	всеки	трепет.	За	нея	животът	е	непрестанно	вълне-
ние,	а	творчеството	£	е	пропито	с	лирически	патос.	„Този	порив	е	функция	
на	едно	социално	чувство,	на	една	интимна	същност,	от	младини	обгорена	
от	ветровете	на	историята.	Свежата	чувствителност,	жаждата	по	нови	
светове...	са	съзвучни	с	големите	исторически	движения	на	епохата“	(Свет-
лозар	Игов.	Цит.	по	„Моят	луд	век“,	с.	513).	Животът	£,	преминал	на	„висок	
градус“,	е	отразен	и	в	много	богат	снимков	материал,	който	сполучливо	
онагледява	текста.	Този	живот	е	бил	едно	лудо	препускане,	а	тя	е	била	не	
само	свидетел,	но	и	участник	в	„съдбовни	събития	и	поврати...	не	покрай,	
а	вътре.	Вътре	—	в	сърцевината,	в	дълбокото,	в	загубите	и	надеждите,	в	
истината	и	болката,	в	жаждата	за	по-съвършен	свят“	(с.	648).
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Всеки,	който	прочете	финалните	редове	на	този	своеобразен	автоби-
ографичен	роман	(защото	той	е	такъв!),	не	може	да	не	изпита	благородна	
завист	към	поетесата	и	публицистката,	към	бунтарката	срещу	всяка	
неправда,	чийто	век	я	е	избрал	да	бъде	„негов	глас“.	Една	жена	с	толкова	
бликаща	женственост,	с	такъв	разнороден	и	завладяващ	талант	—	и	в	
поезията,	и	в	публицистиката,	в	белетристиката	и	в	ежедневния	живот.	
„Поетеса	с	Божа	дарба“,	която	„доказва,	че	истинската	литература	се	
създава	с	талант,	но	и	с	почтеност,	с	морал	и	съзнание	за	високата	от-
говорност	на	писателя“	(Панко	Анчев).	Каква	по-висока	оценка	от	тази?	
Аз	едва	ли	бих	могла	да	добавя	нещо	повече.

ГЕО МИЛЕВ • Сòрàíèöè îò àëáóìà, пîсâеòеí íà áъäещàòà 
съпрóãà íà пîеòà Мèëà Керàíîâà, 1918
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Валентина Михайлова

ТАЛАНТЛИВА КНИГА  
ЗА ПЪСТРОЦВЕТИЕТО  
НА ВСЕЛЕНАТА  
ЙОРДАН РАДИЧКОВ1

Юлий	Йорданов	е	автор,	за	който	със	сигурност	много	ще	се	говори.	
В	неговите	засега	13	книги,	по-голямата	част	от	които	са	познати	на	
културната	ни	 общественост,	 основен	персонаж	е	 северозападнякът,	
защото	са	 свързани	с	духовното	развитие	на	Северозападна	България.	
Първата	от	тях,	озаглавена	„Северозападната	литературна	нива“,		из-
лиза	от	печат	през	далечната	1989	година.	Тя	е	свързана	с	творческата	
дейност	на	писатели	от	този	край	на	България.	През	годините	авторът	
си	е	водил	записки	от	срещите	си	с	наши	известни	личности.	През	този	
период	писателят	е	бил	активен	сътрудник	на	периодични	издания,	като	
„Пулс“,	„Народна	младеж“,	„Студентска	трибуна“,	вестника	на	Софийския	
университет	„Свети	Климент	Охридски“.	От	ранна	детска	възраст	Йор-
данов	сътрудничи	на	издавания	в	родния	му	град	Лом	вестник	„Народна	
трибуна“,	където	по-късно	става	негов	редактор.		Втората	му	книга	—	
„Опуси	за	талантливостта“	—	излиза	от	печат	през	2004	г.	Тази	творба	
съдържа	 очерци	 за	 литературата.	Предпоследната	 книга	 —	 „Ломчани,	
които	не	бива	да	забравяме“	—	има	енциклопедичен	характер.	Тя	съдържа	
рецензии,	портрети	и	интервюта	за	книги	на	известни	български	инте-
лектуалци.	

Най-новата	книга	на	Юлий	Йорданов	носи	заглавието	„През	февруари	
при	бащата	на	„Януари“.	Както	казва	рецензентът	на	книгата	Драгомир	
Шопов,		„авторът	е	завладян	от	„магическата	вселена	на	философа	от	
Калиманица“.	От	книгата	разбираме,	че	Йорданов	е	бил	в	тесни	контак-
ти	с	големия	ни	писател	Йордан	Радичков,	че	е	имал	многобройни	срещи	
с	него	в	столичния	му	дом.

Писателят	е	навлязъл	по-детайлно	в	житейския	и	творческия	свят	на	
Радичков	и	е	бил	свидетел	на	периодите,	през	които	е	преминало	изгражда-
нето	на	философа	от	Калиманица.	Както	говори	Драгомир	Шопов,	пиесите	
на	Радичков	„Януари“	и	„Суматоха“	намират	своята	сценична	реализация	
на	сцената	на	Монтанския	театър.	Писателят	правилно	отбелязва,	че	
за	поставянето	на	пиесата	„Януари“	активна	роля	са	изиграли	драма-
тургът	Димитър	Цолов	и	режисьорът	Петър	Александров.	Последният	

1 Юлий Йорданов, „През февруари при бащата на „Януари“, 2016, издателство 
„Български писател“.
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на	премиерата	на	„Януари“	заявява	пред	театралната	аудитория	и	то	
в	присъствието	на	Йордан	Радичков:	„Към	Радичков	винаги	пристъпвам	
като	към	нещо	ново,	което	правя	за	първи	път.	А	по	дълбочина	и	мащаби	
все	едно,	че	правя	Шекспир.	А	всъщност,	дори	пристъпвам	с	повече	страх	
и	отговорността	това	е	Йордан	Радичков!“	Що	се	отнася	до	пиесата	на	Й.	
Радичков	„Суматоха“,	тази	суматоха	за	Юлий	Йорданов	е	трагикомична	
сага.	Тя	е	поставена	за	първи	път	от	трупата	на	драматичния	театър	
„Драгомир	Асенов“	в	Монтана	през	2010	г.	С	нея	актьорите	на	тази	култур-
на	институция	отлебязват	80-годишнината	от	рождението	на	писателя.	
Според	Йорданов	„...всички	сме	в	суматохата	на	живота	и	съдействаме	
за	живота	на	суматохата,	обаче	малцина	са	в	състояание	да	я	опишат.“		
Пиесата	„Суматоха“	намира	своя	сценичен	живот	за	втори	път		през	1996	
г.	на	сцената	на	същия	театър,	с	режисьор	Георги	Кайцанов.	Както	се	
изразява	самият	Юлий	Йорданов	„Една	от	сполучливите	страни	на	ми-
зансцена	е	удачността	на	актьорското	покритие	на	персонажите.	Всеки	
един	от	героите	е	чешит.	И	точно	неадекватността	на	човека	шурти.	
А	с	нея	и	хуморът	блика,	като	пълноводен	извор	в	този	Радичков	космос“.	

Що	се	отнася	до	пиесата	на	Радичков	„Лазарица“,	тази	емблематична	
творба	на	Й.	Радичков	е	участвала	в	рамките	на	провежданите	Радичкови	
дни,	посветени	на	75-годишнината	на	писателя.	Режисьор	на	спектакъла	
е	проф.	Крикор	Азарян.	За	Й.	Радичков	той	разказва	с	вълнение:	„	С	Данчо	
Радичков	бяхме	приятели.	И	то	големи.	Това	беше	едно	от	най-хубавите	
ми	неща	в	моя	живот.	Никога	не	бях	го	виждал		разсърден		и	гневен....	До-
като	пишеше	тази	пиеса	му	се	обаждах,	за	да	питам	докъде	е	стигнал.	А	
той	ми	каза:	„Скучно	ми	е	с	тези	хора,	Коко!	Плетат	си	кошници	и	нищо	
не	ги	интересува.	Сиви,	скучни	хора,	неспособни	за	какъвто	и	да	е	живот.“	

Интересно	Юлий	Йорданов	прави	оценката	си	за	друг	шедьовър	на	
Радичков:	 „Малко	по-различна	е	историята	около	пиесата	„Образ	и	по-
добие“,	която		преди	време	списание	„Съвременник“	публикува.	Тогава	в	
главния	герой	—	царят,	заменящ	царството	си	за	кон	—	някои	оприличиха	
Тодор	Живков.	И	тези	някои	бяха	съветниците	на	Първия,	които	се	ви-
дяха	като	„различните	по	цвят	тоги“.	Живков	обаче		не	отварял	дори	и	
дума	за	пиесата“.		Авторът	с	основание		пита:	„Защо	е	станало	така?“	
Защото	някой	е	принудил	Йордан	Радичков	да	се	самоцензурира!	Уверих	
се	—	допълва	той	—	че	всичко	се	извършва	по	заръка,	откъдето	трябва.	
Външният	човек	не	 се	 възпротиви	 за	моето	 участие	и	ми	каза,	 че	не	
вярва	печатарите	да	се	оправят	сами.	Понеже	беше	разбрал	кой	съм,	ме	
увери,	че	поръчката	наистина	идва	от	ЦК“.	Впоследствие	всички	броеве	
на	списанието	отиват	за	претопяване.	Въпреки	че	това	събитие	става	
преди	три	десетилетия,	в	интелигентските	среди	започва	да	се	шуми	и	
по	силата	на	обстоятелствата	се	изкупува	от	РЕП-овете	вторият	брой	
на	сп.	„Сървременник“.	А	истината	—	споделя	Юлий	Йорданов		—	„	беше	една	
—	силна,	мощна,	очевадна	—	с	пиесата	„Образ	и	подобие“.	Йордан	Радичков	
нанесе	най-сериозния	удар	по	зрялото	социалистическо	общество,	както	се	
казваше	тогава.	Тя	несъмнено	беше	и	си	остана	върхът,	защото	до	този	
момент,	пък	и	след	това	не	се	появи	по-силна	и	по-страшна	алегория	на	
нашето	социалистическо	общество	от	нея“.	
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За	Радичков	е	казано	и	писано	много,	но	за	него	каквото	и	да	се	каже,	
ще	бъде	недостатъчно	—	каза	при	представянето	на	книгата	проф.	д-р	
Мюмюн	Тахир.	—		Нормално	е	авторът	на	„През	февруари	при	бащата	на	
„Януари“		да	се	е	водил	от	тази	идея,	т.е.	че	за	Радичков	е	казано	и	писано	
почти	всичко.	Затова	очевидно	за	разкриване	на	образа	на	големия	писател	
е	избрал	оригинален	подход,	като	по	този	начин	е	успял	да	покаже	любо-
вта,	уважението	и	възхищението	на	хората	от	своеобразния	талант	на	
големия	писател.	Жанрът	на	тази	книга	е	интердисциплинарен,	т.е.	тя	
е	поредица	от	очерци	за	личности,	събития,	художествени	творения	—	
литературни	вечери,	конкурси,	изложби,	творчески	срещи,	пленери	и		пр.,	
обединени	от	една	обща	идея	—	Радичков	да	бъде	представен	точно	в	не-
гов	дух	и	стил.	В	тази	книга	покрай	Радичков	се	запознаваме	с	непознати	
страни	от	живота	и	на		Крикор	Азарян,	Светлин	Русев,	Георги	Чапкънов,	
Иван	Есенски,	местни	дейци	на	литературата,	изкуството	и	култура-
та;	 с	техните	пристрастия	и	творческа	 лаборатория.	Отчетливото	
включване	на	автора	в	текста	чрез	изразяване	на	собствено	мнение	е	
многообразно;	то	е	с	подчертано	местно	родолюбиво	пристрастие.	Но	
виждаме	Юлий	Йорданов	като	талантлив	литературен	критик	—	кате-
горичен	е	проф.	Тахир.

Несъмнено	Юлий	Йорданов	е	написал	една	талантлива	книга.	Тя	съ-
държа	пъстра	галерия	от	факти,	явления,	образи,	думи,	снимки,	творби,	
които	дооформят	образа	на	Йордан	Радичков.	По	думите	на	Драгомир	
Шопов	„едно	от	нейните	достойнства	е	преклонението	пред	писателя	и	
сполучливият	израз	на	това	преклонение,	което	обхваща	впрочем	твърде	
широк	периметър.	В	книгата	се	пише	за	дърворезби,	посветени	на	Ради-
чков,	 за	 скулптурните	творби	 в	 различни	 градове,	 сред	 които	 особено	
място	заема	паметникът	с	автор	Георги	Чапкънов	—	Чапа,	който	казва	
за	писателя	„накрая	той	много	малко	говореше,	но	каквото	и	да	кажеше,	
беше	безценен	дар.“	
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Лалка Павлова

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ — БРАТ НА ИКАР, 
БЕЛЯЗАН С ВЕЧНИЯ ГЛАД ЗА НЕБЕ 
(„АВТОПОРТРЕТ“)

В	общественото	пространство	 е	 прието	 гласът	да	 се	 възприема	
като	волева	изява	на	някаква	идея	или	мисъл,	в	която,	малко	или	много,	
се	оглежда	личността	на	говорещия	и	неговото	отношение	и	оценка	за	
действителността,	 в	 която	 съществува.	И	обратно	—	мълчанието	 се	
категоризира	или	като	пасивност	и	безразличие	към	случващото	се,	или	
като	страх	да	се	извади	на	показ	онова,	което	се	мисли,	защото	то	вли-
за	в	конфликт	с	общоприетото.	Но	ако	на	обикновения	човек	е	позволен	
изборът	между	мълчанието	и	говоренето,	то	мисията	на	твореца	е	чрез	
всяко	свое	произведение	да	„казва“	нещо	на	своята	читателска	аудито-
рия.	Един	творец	по	призвание	не	би	могъл	„на	доверие“	да	приеме	тезата	
на	 древногръцкия	историк	и	 есеист	Плутарх:	 „Да	 говорим	 се	 учим	от	
хората,	а	да	мълчим	—	от	боговете.“	За	него	максимата	„Мълчанието	е	
злато“	е	неприемлива,	защото	обезсмисля	делото	на	живота	му.	Една	от	
стихосбирките	на	поета	Георги	Ангелов	носи	като	заглавие	специфичен	
вариант	на	думата	—	„Премълчаното“	(Изд.	„Светулка	44	АТЕНЕЙ“,	2014	
г.).	Семантиката	му	изисква	разбиране	 за	мълчанието	и	 като	акт	на	
опълчване	срещу	предишното	стадно	послушание,	и	като	процес	на	нат-
рупване	на	енергиите	на	недоволството,	които,	достигнали	степента	
на	неудържим	гняв,	„избухват“	в	потока	на	словото.	И	не	е	случайно,	че	
поетът	Георги	Ангелов,	във	въвеждащата	в	стихосбирката	миниатюра,	
го	характеризира	точно	по	този	начин:

         Аз свикнах да мълча.
Нима съм жив?
Но премълчаваното
            очертава
един невидим кръг
и в него взрив
далече
от очите ви
узрява.
Мисля,	че	кулминацията	на	този	„взрив“	трябва	да	търсим	във	фи-

налния	цикъл	на	стихосбирката	—	в	„Автопортрет“.	В	него	е	кодирана	
истинската	същност	на	човека	и	твореца	Георги	Ангелов.

Цикълът	е	изграден	от	шест	фрагмента,	в	които	Лирическият	гово-
рител	непрекъснато	разширява	параметрите	на	своето	съществуване.	
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Нещо	подобно	се	наблюдава	в	„Борба“	на	Христо	Ботев	(„Азът“	като	субект	
преминава	в	„Ние“,	българите	—	(„свестните	у	нас“),	и	в	човечество	—	(„Тъй	
върви	светът...“).

Лирическият	говорител	на	Георги	Ангелов	обаче	достига	още	по-да-
лече	—	дори	до	имагинерното	пространство	„отвъд“	и	до	космическата	
безкрайност,	 където	 се	 намира	 нашата	изконна	 човешка	прародина.	
Когато	създава	своя	цикъл	„Автопортрет“,	Георги	Ангелов	е,	по	подобие	
на	Данте,	но	в	едно	ново	време,	„на	попрището	жизнено	в	средата“.	Той	
вече	има	възможността	да	обърне	„погледа“	на	душата	си	назад,	да	ог-
леда	внимателно	изминатия	път	на	своето	собствено	пътешествие	и	
да	се	опита	да	го	оцени	през	призмата	на	отечествения	и	човешкия	си	
морален	дълг.	Ако	Данте	в	своята	„Божествена	комедия“	ни	позволява	да	
„видим“	живота	на	човека	през	погледа	на	двойката	Данте	—	Вергилий,	то	
заглавието	„Автопортрет“	ни	кара	да	видим	съдържанието	и	посланията	
на	цикъла	през	погледа	на	една	друга	двойка	—	човекът	Георги	Ангелов	и	
поетът	Георги	Ангелов,	въплътен	в	Лирическия	говорител	на	цикъла.		

Първият	фрагмент	отразява	битието	и	съзнанието	в	границите	на	
националното,	още	повече,	че	отечеството	е	директно	назовано	—	„Бълга-
рия“.	Конкретността	му	е	необходима	на	автора	като	аргумент	за	извеж-
дането	на	обобщения,	свързани	с	битието	на	цялото	човечество	(както	
българският	Септември	е	използван	от	Гео	Милев	като	доказателство	
за	мрака	и	вечния	порив	на	човешкия	род	към	светлината).	Протестът	
срещу	отреденото	битие	на	лексикално	ниво	е	изведен	чрез	специфичната	
форма	на	сегашно	несамостойно	време	на	глаголите,	имплицитно	вписващи	
и	проекция	към	бъдещето:	„да	блъскам“,	„да	хвърлям“,	„да	чакам“,	„да	вяр-
вам“,	„да	викам“,	„да	рухна“.	Всеки	един	от	тях	конкретизира	насилствено	
отредената	му	унизителна	роля	в	потока	на	времето.	Той	е	принуден	да	
се	труди	до	живот,	т.е.	до	смъртта	(подобно	на	Яворовия	човек	от	„На	
нивата“),	да	се	блъска	„над	троскота“	на	битието,	а	скритите	бисери	в	
себе	си	да	хвърля	„на	свинете“.	Страшното	е,	че	тази	съдба	на	Лирическия	
говорител	е	унаследена	—	много	други	преди	него,	вече	затрупани	„под	пръ-
ста	на	вековете“,	са	имали	същата	участ.	И	той	като	тях	оцелява	във	
времето	благодарение	на	вярата,	че	„България	все	пак	/	ще	надживее	и	раи,	
и	юди,/	макар	че	под	железен	похлупак	/	държи	ни	шепа	овластено	—	луди“.	
Става	ясно,	че	понятието	„народ“	се	е	разпаднало	на	„шепа	овластено	—	
луди“	и	всички	останали.	Сякаш	умишлено	поетът	непрекъснато	ни	кара	
да	си	припомняме		преобърнатите	ценности	от	Гео-Милевата	поема	„Сеп-
тември“,	за	да	ни	подскаже,	че	оттогава	до	днес	в	България	нищо	не	се	е	
променило.	Така	личната	позиция	на	Лирическия	говорител	се	превръща	в	
съдба	на	мнозинството,	при	това	в	един	продължителен	период	от	време.	
От	друга	страна	—	заглавието	на	цикъла	(„Автопортрет“)	ни	задължава	да	
приемем	житейската	позиция	на	Георги	Ангелов	като	позиция	на	творец,	
който	не	може	да	приеме	ролята	на	фалшив	крепител	на	необоснована	вяра:	

         Да викам: — Братя, няма дял смъртта
         над Отечеството величаво.
         На квакащия фон на вечерта
         във ехото си да се припознавам. 
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В	следващата	строфа	сякаш	дочуваме	ехо	от	Ботевото	„мълчи	наро-
дът“	(„Елегия“),	от	Яворовото	„И	може	би	в	заключена	тъмница	/	от	своя	
зов	аз	чувам	ек“	(„Песента	на	човека“),	от	Алековите	„ветрогони“	в	„Разни	
хора,	 разни	идеали“	и	 от	Дебеляновата	болка,	породена	от	човешкото	
безразличие	към	пречупения	от	тежестта	на	живота	—	„Пиян	е,	безумен	
е!“,	„тълпата	бе	ледно	бездушна“	(„Миг“):

         И най-накрая, някъде на път,
         сред хората облъскани и груби,
         да рухна, без да чуя как шептят:
         „Добре го вижте! Би се и загуби!“
Макар	и	подтекстови,	тези	възможни	паралели	с	творби	на	други	

български	автори	от	различни	епохи	будят	тревога,	те	ни	убеждават,	
че	от	много	дълго	време	в	отечеството	ни	има	огромен	брой	роби	на	„ше-
пата	овластено	—	луди“,	че	народът	ни	и	днес	отново	се	намира	на	онази	
страшната	граница,	посочена	преди	150	години	от	Христо	Ботев	—	„над	
камък	гробен“	(„Елегия“).	

Връзката	между	 съдържанието	 на	 първия	 и	 втория	фрагмент	 е	
осъществена	именно	 върху	 основата	на	този	продължителен	 във	 вре-
мето	проблем,	с	който	българското	общество	не	може	да	се	справи.	И	
в	пространството	на	робството,	и	в	параметрите	на	постигнатата	
свобода,	разпадането	на	родината	на	„отечество“	и	„държава“,	както	и	
разделянето	на	понятието	„народ“	на	„шепа	овластено	—	луди“	и	огромна	
маса	от	роби	на	труда,	продължава	да	съществува.	Оказва	се,	че	и	в	т.н.	
„демократично	време“,	 човекът	е	 затворен	в	капана	на	безизходицата	
по	 същия	начин,	 както	и	Яворовият	лирически	 герой,	 който	не	 успява	
да	разреши	„свръхземните	въпроси“.	Всъщност,	не	само	българинът,	но	
и	човекът	въобще,	още	от	времето	на	Данте,	си	остава	все	така	роб	на	
тъмните	сили	на	материалното,	все	така	живее,	подвластен	на	алчност-
та	и	сребролюбието,	на	гордостта	и	властолюбието,	на	завистта	и	сла-
дострастието,	все	така	е	раздвоен	между	мечта	и	реалност,	без	да	успее	
да	надмогне	мрака	на	тъмната	гора	в	душата	си	и	да	се	себеосъществи	в	
пространството	на	светлината.	Вторият	фрагмент	акцентува	именно	
същността	на	това	раздвоение	на	лирическия	говорител,	като	му	придава	
трагически	измерения,	тъй	като	то	превръща	битието	му	в	небитие:

         Не ме търсете. Вече съм отвъд.
         Ако ме има, съществувам само
         в представата за продължаващия път
         през чистите гори на паметта ми.
В	сферата	на	изкуството	полето	се	възприема	като	знак	за	времен-

ното,	тленното,	а	гората	е	амбивалентен	образ,	носещ	в	себе	си	пред-
стави	или	за	вечността	на	отвъдното,	на	покоя	и	смирението	на	духа,	на	
освобождаването	му	от	тегобите	на	страсти	и	страдания	(„Гора“	на	Д.	
Дебелянов),	или	на	Дантевия	Лес,	място	на	заблужденията,	изпитанията	
и	греховните	съблазни.	Георги	Ангелов	изгражда	свой	собствен	символен	
образ	на	гората	—	в	нея	поетът	влага	представите	си	за	вечно	неспокойния,	
търсещ	и	борещ	се	човешки	дух.	Там,	в	неговите	„чисти	гори“,	осветени	
от	романтиката	на	красивия	идеал	за	свободата,	продължават	да	бродят	
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воеводи	и	байрактари,	над	които	„орелът	български	кръжи“,	независимо	
от	това,	че	пак	там	„млад	Стоян“	пада,	повален	от	„куршум	на	свой...“.	
Удължената	чрез	многоточие	пауза	след	словосъчетанието	е	заредена	с	
тежката	горчилка	от	грубото,	хищническо	разделяне	на	народа	на	борци	
за	правда	и	за	свобода	и	на	врагове,	които	идват	от	средите	на	„своите“.	
Ботевото	„Свестните	у	нас	считат	за	луди“	(„Борба“)	намира	словесния	
си	вариант		в	последните	стихове	на	фрагмента:

         И пак достойните се въплъщават
         в децата ни — за следващия бой
         с отродници, родени за забрава...
Както	първите	две	песни	в	поемата	на	Данте	представляват	сво-

еобразен	предговор,	 в	 който	 са	изтъкнати	причините	 за	 създаването	
на	неговата	„Божествена	комедия“,	така	бихме	могли	да	възприемем	и	
първите	два	фрагмента	от	цикъла	на	Георги	Ангелов	като	въведение	в	
истинския,	големия	проблем,	свързан	със	съдбата	на	човека	въобще,	тъй	
като	единствено	те	са	представени	във	формата	на	класическия	стих.	
В	следващите	изказът	рязко	е	подменен	с	накъсан	свободен	стих.	В	тях	
лирическият	говорител	се	връща	далеч	назад	във	време-пространството,	
към	началото	на	човешкия	път.	Някъде	там,	в	безкрая	на	Вселената,	се	
намира	изконната	ни	човешка	родина.	Романтичният	ореол	около	нея	е	
създаден	чрез	аналогия	с	познат	приказен	сюжет	—	Лирическият		говори-
тел,	след	изпращането	от	фикционалната	му	родина	на	Земята,	пуска	по	
пътеката	камъчета,	за	да	не	се	изгуби	на	връщане.	Мотивите	за	пътя	и	
паметта	са	драматично	обвързани	—	съвременниците	на	героя	са	със	слепи	
души	и	затова	никой	от	тях	не	вижда	пътеката	„буренясала,	затревена“.	В	
нейния	„троскот“	са	потънали	камъчетата,	които	е	оставил.	По-важното	
е	обаче,	че	той	със	сърцето	си	чувства	—	пътеката	не	го	е	забравила	и	го	
чака	да	се	върне	при	звездите.	Като	контрапункт	на	паметта	на	небето	
е	изведена	безпаметността	на	Земята.	В	този	фрагмент,	населен	със	
силно	въздействащите	образи	на	Земната	нощ,	на	лаещите	по	звездите	
кучета	и	усещане	за	лично	отсъствие	(в	повторения	стих	„Не	ме	напомня	
с	нищо“),	Лирическият	говорител	открива	онзи	маяк,	който	ще	го	зареди	
със	сили	за	живот.	Трикратно	използваният	образ	на	пепелта	(„Стрък,	
след	него	—	пепел“)	имплицитно	вписва	Яворовата	трагика,	породена	от	
съзнанието,	че	всичко	в	този	свят	се	превръща	на	пепел,	която	вятърът	
отвява	без	следа	в	безкрая	(„Две	души“).	При	Георги	Ангелов	обаче	тази	
представа	е	надградена	с	оптимистичен	мотив.	

         Така да бъде!
         Стрък,
а после пепел.
 
Така да бъде!
Пепел,
но звучаща.
Нормално	е	един	творец	да	вярва	в	силата	на	Словото.	Защото	именно	

с	помощта	на	словото	човекът	може	да	достигне	до	Истината	за	себе	си	
и	за	своето	битие,	а	той	Поетът,	е	посланикът	на	Създателя	на	Земята.	
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Образът	на	Бог	като	върховен	арбитър	е	изведен	в	пети	фрагмент	чрез	
местоименното	му	назоваване	(„Ти“).		Лирическият	говорител	много	добре	
знае,	че	е	смъртен,	че	един	ден	и	той	ще	изчезне	от	лицето	на	земята,	но	
не	вярва	в	наложената	през	вековете	теза	за	Страшния	съд	и	за	безна-
деждността	на	Изхода.	Той	не	се	изживява	като	праведник,	защото	знае,	
че	също	е	допускал	грешки	в	своя	живот,	плод	на	сблъсъка	му	с	неволите	в	
битието,	знае,	че	вероятно	като	творец	и	той	носи	част	от	вината	за	
изчезващата	хуманност	в	междуличностните	отношения,	което	става	
причина	за	рухването	на	храма	и	на	неговата	родина.	Знае,	че	мястото	
му	не	е	в	Рая,	и	затова	се	обръща	към	Него	единствено	с	молбата	да	го	
лиши	от	слух	„за	сметки	и	гълчава“	и	да	му	позволи	да	засели	своя	дух	сред	
събратята	си	по	земна	мисия:

Ще се заселя в Лим, града незрим,
в градините сред здрача притаени — 
посмъртната съдба на пилигрим, 
видял родината си
разрушена.
Лимбото	(четвърта	песен	на	Дантевия	„Ад“),	не	е	място	за	щастлив	

живот,	но	дава	възможност	за	съзерцание	и	размисъл.	Там	са	великите	
умове	от	езическата	древност,	недоживели	времето	на	Христа	—	Аристо-
тел	и	Омир,	Овидий	и	Демокрит,	Сократ	и	Платон,	Диоген	и	Орфей...	От	
там	той	ще	може	да	наблюдава	и	поддържа	порива	на	човека	да	търси	
корените	на	моралния	си	дълг	и	да	превръща	любовта	към	себе	си	в	любов	
към	родината	и	човечеството.	Тази	мечтана	позиция	от	Лирическия	го-
ворител	е	визуализирана	в	последния	фрагмент	на	цикъла.	

Застанал	във	фикционалното	пространство	 „отвъд“	живота,	през	
„тесния	процеп“	той	наблюдава	случващото	се	с	хората	и,	макар	и	рядко,	
изминава	мъчително	дългия	път	до	човешките	сърца,	за	да	види	горенето	
на	онзи	мъничък	„тайнствен	светлик“,	който	в	различните	дни	от	човеш-
кото	съществуване	придобива	различно	съдържание	—	на	вечно	живата	
съпротива	 срещу	пошлото	и	 грозното	дори	тогава,	 когато	Доброто	и	
Красивото	са	защитавани	само	от	„единствен	войник“;	на	непобедимия	
с	нищо	творчески	дух	на	човека,	застанал	пред	статива	или	пред	„ико-
ната	старинна“,	дори	в	„нощта“	на	битието	си;	на	дръзката	походка	и	
рицарския	жест	към	събрата	по	съдба,	когато	животът	сред	силните	
на	деня	го	смазва;	става	свидетел	и	на	„полета	висок“	на	Духа	над	„при-
вично	заспалия	град...“.	Събрал	в	калейдоскопа	на	своето	собствено	сърце	
многообразието	на	света,	Лирическият	говорител	най-после	достига	до	
прозрението	за	житейската	мисия	на	човека.	Инициационното	пътешест-
вие	е	завършило,	открита	е	Истината	за	същността	на	човека,	който,	
макар	и	смъртен,	носи	в	себе	си	 	космичния	кълн	на	неизкоренимата	с	
нищо	жажда	за	знание	и	неунищожимия	стремеж	да	остави	след	себе	си	
път,	по	който	да	вървят	другите:	

                                      ... Дори да умреш непознат,
с този глад за небе ти си, 
братко Икаре, белязан.
Творчеството	на	Георги	Ангелов	е	сложно	и	многопластово.	Въпреки	
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характерния	си	синтезиран	изказ,	специфичните	кодове	на	поетичните	
му	текстове	събуждат	в	паметта	на	четящия	българин	задрямали	асо-
циативни	пластове	от	предходни	периоди	в	развитието	на	световната	
словесна	култура,	които	в	своята	съвкупност	раждат	прозрения	за	на-
стоящето	и	бъдещето	както	на	отделната	личност,	така	и	на	отечест-
вото,	на	света	и	на	човека	в	него.	Именно	в	това	виждам	уникалността	
на	неговия	поетически	почерк,	който,	сигурна	съм,	ще	надживее	ограни-
ченията	на	времето.

Геî Мèëеâ • Æеíà със сâещè. Сìесеíà òеõíèêà
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ХОРИЗОНТИ

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА

120 години от рождението на поета

РАЗБИТИ ЗВЪНЯТ НА УТРОТО ЧИСТИТЕ ЧАШИ...

Един	от	най-големите	поети	на	Испания	и	света	на	ХХ	век	—	Лорка	е	
роден	през	1898	г.	във	Фуенте	Вакерос,	близо	до	Гренада.	Следва	право	и	ли-
тература,	още	като	студент	ръководи	любителския	театър	„Ла	Барака“.	
Дебютира	като	белетрист,	но	неговата	стихия	са	поезията	и	театъра.	
Най-известните	му	стихосбирки	са	„Книга	на	песните“,	„Песни“,	„Канте	
хондо“,	„Плач	за	Санчес	Мехияс“	и	„Цигански	романсеро“.	А	от	пиесите	—	
„Кървава	сватба“,	„Йерма“,	„Домът	на	Бернарда	Алба“	и	„Любовта	на	Дон	
Перлимплин“.	През	1933—1934	пиесите	му	се	играят	в	Буенос	Айрес	и	Мон-
тевидео.	Въпреки	че	никога	не	е	принадлежал	към	някаква	политическа	
групировка,	монархо-фашистите	го	арестуват	и	на	19	август	1936	г.	го	
разстрелват	край	селцето	Виснар.

„Когато	умра,	оставете	балкона	отворен“	—	пише	той	в	едно	свое	
стихотворение.	Балконът	остана	отворен	и	светът	заобича	Лорка.	През	
1938—1942	едно	от	най-големите	издателства	в	испаноезичния	свят	„Ло-
сада“	в	Буенос	Айрес	издаде	в	шест	тома	неговите	събрани	съчинения,	
откъдето	те	тръгнаха	по	света.

       Огнян Стамболиев

Осем	десетилетия	след	гибелта	на	Федерико	Гарсиа	Лорка	помества-
ме	неговата	иронична	автоанкета	и	две	великолепни	есета	за	музиката	
и	танца.

А Н К Е Т А

—	През	коя	година	си	роден?
—	1898,	5	юни.
—	Къде?
—	Във	Фуенте	Вакерос	(Пастирски	кладенец),	близо	до	Гранада.
—	Как	се	казват	твоите	родители?
—	Федерико	Гарсиа	Родригес	и	Висента	Лорка.
—	Откъде	са?
—	Андалузци	от	Гранада.
—	Какво	си	наследил	от	баща	си?	
—	Страстта.
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—	А	от	майка	си?
—	Ума.
—	Кажи	още	нещо	за	твоите	корени.
—	Аз	не	съм	циганин.
—	А	какъв?
—	Андалусец,	не	е	същото,	макар	във	всеки	андалусец	да	има	по	нещо	

циганско.	Циганското	е	за	мен	литературна	тема	и	една	моя	книга	(„Ро-
мансеро	хитано“	—	„Цигански	романс“).

—	Още	някакви	сведения?
—	Моят	баща	е	земевладелец	—	човек	със	замах,	достатъчно	богат,	

отличен	ездач,	познавач	на	конете.	Майка	ми	е	от	интелигентно	семей-
ство.	Нашият	род	бил	угаснал	през	19	век,	сега	се	възражда.

—	В	твое	лице?
—	Благодаря.	И	в	мое.
—	Разкажи	ми	за	детството	си.
—	Баща	ми	овдовял,	преди	да	се	ожени	за	моята	майка.	И	в	детството	

си	страдах	от	натрапчивата	мисъл	за	тази,	която	би	могла	да	бъде	моя	
майка	—	Матилде	де	Паласиос.	Нейните	портрети,	сребърните	£	прибо-
ри.	Детството	ми	беше	азбуката	и	заниманията	по	музика	с	майка	ми.	
Детството	на	едно	селско	господарче.

—	А	после?
—	Колеж	в	Алмерия.	Но	там	се	разболях	и	родителите	ми	ме	прибраха.
—	Кои	игри	обичаше	в	детството	си?
—	Тези,	на	които	играят	децата,	които	сетне	стават	глупаци	и	поети.	

Играех	на	църква	—	подреждах	олтар,	обслужвах	маси,	давах	театрални	
представления.

—	А	след	това	ходи	ли	на	училище?
—	Да,	много	се	учих.	В	Гранада,	в	училището	„Светото	Исусово	сър-

це“.	И	много,	много	знаех.	Но	на	изпитите	винаги	се	провалях	с	трясък!	
Накрая	постъпих	в	университет.	И	там	пълен	провал	по	литература	и	
историческа	граматика.	Но	от	друга	страна	имах	огромен	успех	—	всички	
повтаряха	измислените	от	мен	думи,	имена,	прозвища.

—	Имаш	ли	братя	и	сестри?
—	Да,	един	брат	и	две	сестри.
—	А	приятели?
—	Да,	имам	много	приятели.
—	Назови	някои	от	тях.
—	Тези,	с	които	правим	нашето	списание	—	новата	гранадска	група	

Хоакин	Амига,	Арболейя,	Рамос,	Айяла,	Фернандес	Касадо,	Менойо...
—	Как	попадна	в	студентската	„резиденция“	в	Мадрид?
—	Изучавах	право	и	филология	в	Гранада.	Преди	това	се	занимавах	с	

музика.	Моят	преподавател	беше	автор	на	грандиозната	и	освиркана	опе-
ра	„Дъщерите	на	Йехова“.	Посветих	му	своята	първа	книга	„Впечатления	
и	пейзажи“.	Пътешествахме	по	Испания	с	проф.	Домингес	Беруета,	мой	
голям	приятел	—	много	съм	му	задължен.	Той	искаше	да	ме	изпрати	да	се	
уча	в	Болоня.	Но	като	се	посъветва	с	Фернандо	де	лос	Риос,	ме	изпратиха	
в	„Резиденцията“	—	и	ето	ме	в	Мадрид,	където	сега	уча	филология.
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—	С	кого	дружиш	там?
—	Салвадор	Дали,	Луис	Бунюел,	Санчес	Вентура,	Пепин	Бельо,	Венсенс	

Прадос.	Не	мога	да	ги	изброя	всички.
—	Казват,	че	можело	да	се	напише	цяла	книга	за	твоите	лудории	в	

Резиденцията.	Коя	от	тях	беше	най-интересната?
—	„Колиба	сред	пустинята“.	Случи	се	така,	че	ние	с	Дали	останахме	без	

пари.	Всъщност	случваше	ни	се	доста	често.	В	стаята	в	„резиденцията“	
си	направихме	пустиня	и	колиба.	Намерихме	фотографски	триножник	и	
поставихме	върху	него	ангелска	глава	и	криле.	После	се	затворихме	два-
мата	в	стаята	—	не	се	бръснахме	и	молихме	за	помощ	да	бъдем	избавени	
от	тази	„пустиня“.	Половин	Мадрид	се	отзова	на	молбата	ни...

—	Към	какви	теоретически	положения	се	придържаш	сега?
—	Към	работата	в	чистия	£	вид.	И	към	вдъхновението.	То	е	чистият	

инстинкт,	 единственият	подтик	 за	поета.	Достатъчно	 е	 да	 изучиш	
Гонгора.

—	А	ако	 сега	те	назова,	например	така:	неконвертируем	брилянт,	
кипарис	в	хороскоп,	наш	съвременник	от	Вечността,	мотор	с	мантиля,	
сегидиля	със	сол,	асо	купа,	снежен	Херкулес	—	как	ще	го	приемеш?

—	Ти	биеш	моя	рекорд	по	прозвищата	и	това	много	ме	притеснява!

15 декември 1928, Мадрид

МУЗИКАТА Е ВАМПИР...

Музиката	е	нещо	наистина	страстно	и	тревожно.	Думите	изразяват	
човешкото,	а	музиката	—	незнайното	и	непонятното.	Стихийно	изку-
ство	е	музиката.	За	нея	може	да	се	каже,	че	е	изворът	на	мисълта...	За	
да	говориш	за	музиката,	трябва	да	си	духовно	подготвен,	най-главното:	
да	знаеш	нейните	велики	тайни.	Нито	една	дума	не	би	могла	да	изрази	
самоубийствената	страст	на	Бетовеновата	„Апасионата“,	нежността	
на	ноктюрните	на	Шопен,	мелодиите	на	Верди	и	Росини...

За	да	проникнеш	в	музиката,	трябва	да	имаш	силно	въображение,	да	
преодолееш	трудностите	на	нейната	техника,	да	стигнеш	до	фантази-
ята	и	страстта	у	нея.

Без	съмнение,	Глинка	не	е	съзнавал,	че	за	първи	път	е	използвал	един	
необичаен	ред	на	тоновете.	И	Рамо	не	 се	 е	 замислял	над	 увеличената	
секста,	открита	от	него.	А	схоластиците	и	блюстителите	на	реда	не	
престават	да	се	възмущават	от	паралелните	квинти,	които	ни	удивля-
ват	в	музиката	на	Клод	Дебюси...

И	затова	предписанията	в	музиката	са	просто	ненужни,	особено	при	
такива	стихийни	натури	като	Рихард	Щраус.	Така	е	във	всяко	изкуство,	
а	също	и	в	поезията.	Ето	дойде	Рубен	Дарио,	Великолепния,	и	на	пътя	
му	се	изпречиха	ловки	сонетисти,	набедени	академици,	разни	писачи	на	
оди	в	духа	на	Кинтана	и	Ерсиля.	Но	неговият	напор	разруши	каноните,	
създадени	за	школските	учебници.	

Разбира	 се,	 основата	 е	необходима	и	изучаването	на	правилата	е	
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нещо	неизбежно,	но	когато	някой	ги	надрасне	или	разруши,	трябва	да	го	
уважаваме.

Великите	духове	не	се	съобразяват	с	правилата	—	в	изкуството	те	
са	задължителни	само	за	определени	хора.	Когато	се	появят	неудържими	
или	епически	или	бесни	—	те	следват	сърцето	си,	пристъпват	правилата	
и	така	се	появява	Вагнер,	обожаван	и	хулен,	Равел,	свръхчувствителен	и	
нетукашен,	постигнал	тайната	на	звученето	на	още	непознати	инстру-
менти,	Дебюси,	с	неговата	дълбока	и	причудлива	музика...

В	началото	канонът	е	необходим,	но	когато	драматичните	глъбини	
на	живота	измъчат	музиканта,	той	започва	да	говори	с	друг,	непознат	
и	чужд	за	педантите	глас...

Човешките	страсти	са	хиляди,	неизброими	и	всяка	от	тях	има	безброй	
оттенъци.	Хората	са	също	хиляди	и	всеки	си	има	свой	свят.	Логиката	е	
неумолима.	Можеш	ли	да	заточиш	една	душа	в	друга,	чужда?...

Колкото	и	странно	да	е	решавал	дисонансите	Дебюси,	никой	не	би	
могъл	да	оспори	неговите	непривични	секунди	и	да	докаже	тяхната	аб-
сурдност.	Можеш	да	кажеш	„харесва	ми“,	„не	ми	харесва“,	но	не	бива	да	
твърдиш	„Това	е	хубаво,	а	онова	—	лошо!“	Разликата	между	хубавото	и	
лошото	е	в	гледната	точка.	И	накрая,	никой	не	притежава	божествения	
дар	да	чете	в	душите...

Сещам	се	за	хиените,	които	на	глутници	са	нападали	Бетовен...	Няма	
нищо	по-безплодно	и	празно	от	усилията	на	онези,	които	вечно	следят	и	
коригират	другите.

Досадните	каталози	с	акорди	са	принудили	толкова	таланти	да	из-
оставят	музиката.

Когато	 замисълът	е	 велик,	той	 съвсем	не	 се	 вмества	в	каноните.	
Мисълта	—	 когато	 е	истинска	—	 е	независима,	необичайна.	Не	 бива	да	
забравяме,	че	музиката	—	изкуството,	което	тъй	пълно	изразява	стра-
данието	—	може	лесно	да	се	пародира.

Всяко	произведение,	изразяващо	автентично	душевно	състояние,	за-
служава	нашето	внимание...	Крехкият	Люли	е	писал	тъй	съвършени,	тъй	
пленителни	менуети	в	съгласие	с	хармонията	на	своето	време	(наистина,	
има	ли	нещо	по-изискано,	по-правилно	от	менуета?),	а	ето	Рихард	Щраус	
създаде	своя	великолепен	„Дон	Кихот“	(много	спорят	сега	за	него!)	с	една	
доста	хаотична	оркестрация...

Недостъпността	на	музиката	пречи	на	мнозина	да	преживеят	от-
кровения,	които	не	може	да	им	даде	нито	едно	от	останалите	изкуства.	
Познавам	хора,	които	избягват	да	слушат	музика,	защото	тя	ги	изморява	
душевно	и	телесно.	Такова	изкуство	просто	не	се	помества	в	рамки.	За	
нощта	правила	няма,	както	и	за	деня.	Но	тези,	които	успеят	да	открият	
в	музиката	своя	трагичен	глас,	са	малцина.	

Да,	музиката	е	вампир,	който	бавно	изсмуква	мозъка	и	сърцето...	
Доказателството?	Всеки	истиннски	музикант.

17 август 1917,
Мадрид
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БОРБА НА ТЯЛОТО С НЕЗРИМАТА МЪГЛА
     На сеньора Антония Мерсе

Изкуството	на	танца	е	борба	на	тялото	с	незримата	мъгла,	в	която	
то	потъва	и	трябва	мигновено,	непрестанно	да	осветява	своите	кон-
тури,	да	поддържа	линията	на	равновесие,	необходима	за	музикалното	
превъплъщение.	Борба	—	жестока	и	безкрайна	като	всяко	изкуство.	Но	ако	
поетът	воюва	с	табуните	на	своите	мисли,	танцьорът	трябва	да	се	бори	
с	пространството,	което	го	поглъща,	винаги	готово	да	размие	неговата	
пластика,	неговите	ритми.

На	ударите	на	сърцето	на	танцьора	трябва	да	е	съзвучно	всичко,	
от	крайчеца	на	нозете	до	клепачите.	Да	има	шесто	чувство,	което	да	
му	дава	усещането	за	геометрията	на	тореадора,	да	се	пази	от	рогата	
на	бика.	Да,	и	танцьорът,	и	торерото	ги	грозят	две	сходни	опасности:	
единия	смъртта,	а	другия	—	мракът...

Да	 населиш	мъртвата	 сива	 пустота	 с	 ясни,	трепетни	 рисунки,	
които	да	се	запомнят	—	това	е	езикът	на	танца.	В	целия	свят	никой	не	
може	да	насити	въздуха	с	толкова	красота	от	плът	и	кръв	както	сеньора	
Антония	Мерсе.	Защото	вроденият	инстинкт	за	танца	при	нея	е	прос-
ветлен	от	ритмическата	£	мъдрост,	от	познанието	за	собственото	£	
тяло	—	качества,	които	притежаваха	единствено	великите	майстори	на	
испанския	танц:	Хоселито,	Лахархито	и	преди	всичко	Белмонте,	способни	
с	много	малко	щрихи	да	изградят	един	завършен	силует.

Тази	суха,	гъвкава	и	нервна	испанка,	тази	жена	без	тегло,	отдавна	
победила	собственото	си	тяло,	лишила	се	от	дребните	радости	на	жи-
вота,	но	в	замяна	на	това,	получила	висшата	награда	на	чистия	танц,	
двойното	зрение.	Искам	да	кажа,	че	в	танца	очите	£	не	са	с	нея,	а	пред	
нея	—	следят	и	най-незабележимите	движения,	за	да	ги	овладеят	до	едно	
невиждано	и	нечувано	съвършенство!

Както	в	андалузкото	кантехондо	музикалният	смисъл	се	е	усложнил	
под	влияние	на	източното	пеене	—	смътно	и	монолитно	—	така	и	испан-
ският	танц	е	почерпил	сила	от	древните	ритуали	на	Изтока.	Но	най-хуба-
вото	у	него,	е	че	той	предполага	присъствието	на	личности,	на	истински	
творци.	Индийските	танцьорки,	колкото	и	да	са	добри,	танцуват	винаги	
по	 строги,	 вечни	 канони.	Докато	испанските	танцьори	или	 кантаори	
(певци),	или	торери,	не	възкресяват,	а	раждат.	Създават	единственото,	
неповторимото,	което	се	появява	и	си	отива	с	тях,	и	никога	и	от	никого	
няма	да	бъде	повторено.

Затова	тук	бих	искал	да	подчертая	личния	принос	на	сеньора	Анто-
ния	Мерсе,	майстор	и	творец.	Ритъмът	на	всеки	танц	на	тази	велика	
артистка	е	ритъм	и	глас	на	моята	земя.	Испания	никога	не	се	повтаря.	
Тази	жена	е	наследничка	на	танцьорките	„хадитани“	от	древния	Рим,	
които	танцували	на	императорските	пирове.	Напомня	за	блестящите	
героини	на	Лопе	де	Вега,	събиращи	около	себе	си	огромни	възторжени	тъл-
пи.	Сега	тя	танцува	в	Ню	Йорк	със	същата	недостижима	самобитност.

С	огромна	нежност	 говоря	тези	прости,	 искрени	 слова.	По	 вечния	
закон	на	Времето	(да	бъде	благословен	този	праведен	закон!)	—	този	танц	
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ще	се	разтвори	в	Небето!	И	там	ще	затрептят	отново	непотворимите	
гласове	на	Силверио,	на	Пакира,	Хуан	Брева	и	на	ред	безименни	велики	пе-
вци	на	Астурия,	Гренада	и	Арагона.	Но	твоите	дяволски	ритми,	сеньора	
Антония,	твоите	вечни	и	винаги	нови	ритми	ще	се	завръщат	тук,	към	
живата	сърцевина,	където	от	очертанията	на	вятъра,	огъня	и	камъка	
се	ражда	нашата	вечна	Испания...

Мадрид, 1930

превод: Огнян Стамболиев

Геî Мèëеâ • Прîеêòè çà èëþсòрèрàíе 
íà „Еêспресèîíèсòè÷íî êàëеíäàр÷е“
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ГЕО МИЛЕВ НА ИСПАНСКИ  
И ПОРТУГАЛСКИ

Той	има	многократно	присъствие	в	горните	два	езика.	Тук	мога	да	
говоря	частично	за	появите	му	в	тях,	защото	не	ми	е	възможно	да	преровя	
архива	си,	че	да	изкарам	всички	сведения	по	въпоса,	битови	обстоятелства	
заставят	ме	да	предоставя	непълна	картина	за	Гео-Милевото	наличие	в	
ония	две	огромни	етно-културни	общности.

В	библиографския	справочник	за	Гео	Милев	е	упоменато,	че	през	1959	
издаваното	на	испански	 в	София	 списание	 „Ла	Булгара“	 („Българката“)	
помества	на	тоя	 език	 откъс	 от	 „Септември“.	 Уви,	 същият	източник	
допълва,	че	изданието	е	неналично.

През	1963	отпечатан	бе	първият	мой	превод	от	испански,	а	следва-
щата	—	на	испански,	стихове	от	Стефан	Цанев,	та	вече	над	четидесет	
години	превеждам	в	двете	посоки.	Престоят	ми	в	Куба	(1964—1968)	позволи	
сред	други	преводи,	на	поезия	и	проза,	да	работя	над	поемата	„Септеври“.	
То	стана	през	1967—1968.	За	съпреводач	привлякох	Педро	де	Ораа,	който	
заедно	с	Хосе	Мартинес	Матос	бе	учил	български	у	нас.	Тогава	преведох	
също	„Ден	на	гнева“,	„Приготви	се“	и	„Ад“	с	намерение	да	подготвя	цяла	
книга,	 съдържаща	творби	 на	 старозагореца.	И	можеше	наистина	 да	
стигна	до	осъществяване	на	това	желание,	ако	благородният	мой	почин	
не	бе	катурнат	от	едно	мънзърко	камиче:	съвсем	неочаквано	разбрах,	че	
съм	Педров	литературен	роб.	Преповтори	се	точ	в	точ	с л у ч и ц ата 	и	
с	 другия	иноземен	 българист,	тоя	път	чрез	 „Привързаният	балон“	 от	
Радичков,	но	важното	е,	че	„Септември“	се	появи	на	испански,	а	оттам	и	
на	португалски:	София	прес	я	издаде	през	1971,	без	моето	именце,	което	
биде	тоже	подминато	и	в	трепетния	миг	с	платежните	знаци.	По	стар	
нашенски	обичай	пих	една	студена	вода	в	името	на	вечната	и	нерушима	
българо-кубинска	дружба,	остана	ми	утехата,	че	пак	трудил	съм	се	на	
ползу	роду,	а	не	на	ползу	джобу.	„Ад“,	„Приготви	се“	и	„Ден	на	гнева“	видяха	
бял	свят	в	брой	втори	на	кубинското	списание	„Сигнос“,	гр.	Санта	Клара,	
посветено	цялото	на	България,	чак	двадесет	и	пет	народни	песни	имаше	
в	него,	и	досега	на	испански	не	са	излизали	толкова	много,	а	вкарахме	и	
поговорки,	гатанки,	пословици,	митове.

1970-та	внесе	в	темата	Гео	Милев	на	испански	изключително	ценния	
факт,	че	Пабло	Неруда	превежда	части	от	„Септември“.	Това	са	обозна-
чените	в	поемата	с	2,	3,	4.	Освен	тия	90	стиха,	той	подготвя	въвеждаща	
бележка	и	кратко	послание,	което	по	собственото	му	указание	трябва	да	
бъде	прочетено	непосредствено	след	края	на	откъса:
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„ГЕО	МИЛЕВ	е	роден	в	1895	в	Раднево.	Написал	е	много	стихотворения	
с	красиви	заглавия:	„Жестокият	пръстен“,	„Иконите	спят“.	От	поет	на	
изящната	форма	се	превръща	в	революционен	поет.	През	1924	публикува	
една	малка	поема	 върху	 въстанието	на	 българските	 селяни	през	 1923.	
Много	поети	са	умирали	изтезавани	заради	живота	и	творчеството	си.	
Между	тях	са	Доминго	Гомес	Рохас,	чилиец,	Гарсия	Лорка,	испанец,	Робер	
Деснос,	французин.	Великият	български	поет	Гео	Милев	е	разстрелян	само	
защото	е	написал	една-единствена	поема.	На	15	май	1925	година	е	задържан	
от	феодалните	реакционери	на	България	и	екзекутиран	в	подземието	на	
един	затвор.	Пролятата	от	него	кръв	не	означава	агонията	на	един	народ,	
а	е	предвесттник	на	една	славна	Революция.	В	чест	на	годишнината	от	
Българската	революция,	от	нейното	истинско	раждане	като	социалисти-
ческа	нация,	възпрепятствуван	да	се	появи	пред	вас,	преведох	малката	и	
възхитителна	поема,	която	е	написал	Гео	Милев.	Искам	тя	да	бъде	про-
четена	тук	не	само	в	памет	на	неговата	ослепителна	личност,	но	и	да	
послужи	като	предупреждение	на	тези,	които	днес	искат	да	игнорират	
победата	на	народа	на	моята	родина.	По	някакво	обстоятелство,	което	
ни	свързва	по	странен	начин	в	тези	моменти,	когато	месец	септември	
решава	историят	на	Чили,	тази	поема	от	един	поет,	убит	в	България	през	
1925	г.,	се	нарича	„Септември“.	Както	казах	преди	това,	поемата	описва	
въстанието	на	селяните	в	България	срещу	незачитането	на	правата	им	
от	страна	на	българските	феодали,	преди	50	години.	Но	то	ми	се	струва	
важащо	и	за	ушите	на	съвременниците	ни.	Народите	изглеждат	заспали,	
но	пред	провокацята	и	отричането	на	законните	им	победи	могат	да	се	
превърнат	в	ураган,	както	описва	Гео	Милев	в	тази	поема,	която	преведох	
за	вас	с	жар	и	обич	в	чест	на	България	и	освобождението	на	всички	народи.	
(Следва	преводът	на	стиховете,	б.м.,	Р.	С.)	ЗАБЕЛЕЖКА	ЗА	ЛИЦЕТО,	КОЕ-
ТО	ЧЕТЕ:	РЕЦИТАТОРЪТ	ЩЕ	ПОВИШИ	ТОНА	НА	ГЛАСА	СИ	ОТ	„МЛАДИ	И	
СТАРИ“	ДО	„НАРОД“.	ПОСЛЕДНИЯТ	СТИХ	ТРЯБВА	ДА	СЕ	КАЖЕ	С	ГРОМЪК	
ГЛАС.	Тук	свършва	поемата	на	Гео	Милев.	Извинете	отсъствието	ми.

От	Исла	Негра	подравявам	древна	и	нова	България,	родина	на	всички	
рози,	майка	на	герои	и	поети.	Поздравявам	я	също	така,	защото	прилича	
на	Чили,	както	си	приличат	две	чаши	вино,	две	капки	дъжд,	две	планини,	
както	две	ръце,	които	се	стискат	на	един	и	същи	път.	Поздравявам	Бъл-
гария,	нейното	неукротимо	сърце.

НЕРУДА
Исла Негра, Септември 1970 г.“	

Горните	четири	страници	получих	от	Сантяго,	изпрати	ми	ги	Виктор	
Фуенсалида,	тогава	главен	секретар	на	Културния	институт	Чили-Бълга-
рия.	В	придружителни	три	пощенски	картички	обясняваше,	че	в	родината	
му	е	чествана	26-та	годишнина	от	девети	септември.	По	човек	пратих	на-
ходката	до	Стойчо	Стойчев,	уредник	на	къщата-музей	„Гео	Милев“,	който	
написа	статията	за	в.	„Пулс“,	бр.	9/27.4.1971	г.,	оповестяваща	събитието.	
Стойчо	ми	отвърна	с	писмо,	а	архивът	на	музея	придоби	написаното	от	
Неруда.	Картичките	хвърлят	допълнителна	светлина:	честването	е	про-
ведено	на	10.9.1970	в	„Почетната	зала	на	Университета	на	Чили“;	Неруда	
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не	е	присъствал	поради	„внезапно	заболяване“;	преводът	му	„бе	рецитиран	
от	един	от	най-добрите	национални	актьори	Ектор	Дувачеле“.

Вапцаровите	„Избрани	стихотворения“,	преводач	Мартинес	Матос,	
издателство	Институто	кубано	дел	либро,	1971,	Хавана,	започват	с	„Пред-
говор“	на	Ораа,	в	който	пише:	„Колцина	като	него	(Вапцаров,	б.м.	Р.С.)	са	
умрели	пред	наказателния	взвод	или	в	схватка,	или	от	туберкулоза,	или	
изгубени	в	нощта	на	изтезанията	—	Ботев,	баща	на	отечеството,	Гео	
Милев,	Христо	Смирненски...“

Кубинското	издание	„Унион“,	Хавана,	през	1972	в	своя	брой	за	българ-
ска	книжовност	(277	стр.)	включи	част	от	„Септември“,	превод	на	Ораа,	
в	действоителност	и	на	моя	милост.

В	подбор	на	Никола	Инджов,	Матос	и	Ораа	излезе	през	1974	в	Хавана	
„Българска	 поезия“,	Институто	 кубано	 дел	 либро.	 В	 своя	 „Предговор“	
Инджов	отбелязва:	„Поетите	Асен	Разцветников,	Никола	Фурнаджиев	и	
особено	Гео	Милев	с	поемата	„Септември“	подемат	с	най-добрите	свои	
творби	една	нова	тема	за	нашата	поезия	—	антифашистката“.	Забележи-
телната	поема	е	представена	с	откъси,	взети	от	Педровия	(и	мой)	превод.

Те	са	поместени	и	в	„Антология	на	българската	поезия“,	издателство	
на	Мексикански	национален	автономен	университет	(1980,	гр.	Мексико),	
обхващаща	42-ма	творци,	 от	Ботев	до	Лъчезар	Еленков,	и	две	народни	
песни.	В	краткия	предговор	Здравко	Петров	пише:	„Гео	Милев	в	своята	
безсмъртна	поема	„Септември“,	посветена	на	Септемврийското	въстание	
от	1923,	се	издига	до	равнището	на	мощна	социална	символика“.

В	Перу	тринадесетвековието	на	Дунавска	България	бе	ознаменувано,	
както	и	другаде	в	Латинска	Америка,	с	ред	прояви.	Една	от	тях	е	и	сбор-
никът	„1000	години	българска	поезия“,	съдържаща	47	автора	от	Констан-
тин	Преславски	до	днес,	предшествани	от	Омуртаговия	надпис	и	три	
народни	песни,	издателство	Каусачун,	1980,	Лима.	Съставителят	Уйнстон	
Орильо	е	привлякъл	откъси	от	„Септември“,	вече	познати	в	кубинската	
„Българска	поезия“,	а	в	предговора	си	 „България	—	поезията,	оръжие	на	
социалистическата	революция“	заявява:	„В	този	миг	изниква	народният	
глас,	героичната	дума	на	Гео	Милев,	авторът	на	знаменитата	симфония	
„Септември“,	която	и	до	днес	откроява	своя	предсказателен	тон.“	Пак	той	
добавя:	„Ботев,	Гео	Милев,	Вапцаров,	Дебелянов,	Ханчев,	Джагаров,	Пенев	
са	няколко	от	големите	имена,	правещи	чест	на	трептящите	страници	
на	тази	антология“.

Две	години	по-късно,	в	1982,	из	Перу	се	чете	„България	—	една	млада	
1300-годишна	страна“,	автор	Орильо.	Една	от	главите	е	онасловена	„Трима	
убити	поети“	и	започва	с	„В	предишната	бележка	разправяхме	за	огромна-
та	обич	на	българския	народ	към	своите	интелектуалци,	към	своите	хора	
на	изкуството.	Но	в	случая	тя	придобива	особена	отчетливост	спрямо	
поетите.	Защото	конвулсивната	история	на	тази	страна	е	била	изграж-
дана,	още	от	основи,	с	обилната	кръв	на	най-добри	нейни	поети.	В	тази	
хроника	става	дума	за	трима	от	тях.	За	трима	български	поети,	умрели	
убити.	Първият	—	от	турската	варварщина,	последните	—	от	кафявия	
звяр	на	фашизма.	Технитге	имена,	в	същия	тоя	ред,	са	Христо	Ботев,	Гео	
Милев	и	Никола	Вапцаров.“
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По	време	на	първия	 (1972—1975)	 от	трите	ми	престоя	в	Бразилия,	
където	работех	в	посолството,	отново	преведох,	тоя	път	с	аржентин-
ския	поет	Рубен	Вела,	по	него	време	дипломат	в	тяхната	мисия,	поемата	
„Септември“.	Сетне	той	зае	длъжности	в	Австрия,	ГДР,	Африка,	но	докато	
преподавах	български	в	Мексиканския	национален	автономен	университет	
(1983—1988),	той	оглавяваше	посолството	на	своята	държава	в	Сан	Хосе,	
столицата	на	Коста	Рика.	Така	след	повече	от	десетилетие	успяхме	да	
издадем	сборника	„24	български	поети“.	Книгата	включва	творби	от	Дора	
Габе	до	Георги	Константинов	в	подбор	на	Вела	и	Стоянов.	За	голяма	моя	
радост	появи	се	целият	„Септември“.	А	и	бележката	за	изчезналия	му	
създател	е	най-дългата	от	всички,	дваж-триж	повече	от	останалите.	В	
предговора	ми	„Българската	книжнина“	няма	позования	за	Милев,	но	аржен-
тинецът	в	своя,	озаглавен	„Бележки“,	споделя:	„Започнахме	тая	работа	в	
гр.	Бразилия,	през	1972.	Къртовската	преводаческа	работа	изисква	повече	
време	от	замисленото.	Проблемите	се	представяха	всеки	момент,	ста-
ваше	въпрос	за	различни	езици,	с	тъй	различни	граматически	структури.	
От	самото	начало	си	поставихме	за	цел	да	съблюдаваме	изцяло	архитек-
турата	на	всяко	стихотворение	без	да	променяме	броя	на	стиховете	
му,	нито	пък	да	изпадаме	в	буквален	превод.	Румен	ми	диктуваше	всяка	
дума,	всяка	фраза,	от	български	на	испански,	аз	на	мой	ред,	мъчех	се	да	
ги	нагодя	към	най-точното	им	значение	без	да	променям	първообразното	
поетично	съдържание,	борехме	се	да	съхраним	вътрешната	структура	на	
стихотворението.	Понякога	прибягвахме	до	равностойности	в	немския,	
английския	или	френския,	че	да	се	приближим	до	най-точния	смисъл.	Върху	
монументалната	поема	„Септември“	на	Гео	Милев	работихме	ден	след	
ден,	търсейки	да	придадем	на	испанския	изказ	сложната	драматичност	и	
необикновената	епична	величавост,	отличаваща	първообраза.	И	невинаги	
я	постигахме.“	Заключителните	му	изречения	са	„Град	Бразилия,	Виена,	
Берлин,	София,	Буенос	Айрес,	Сан	Хосе	 и	 град	Мексико	 бяха	небесата,	
видели	да	израства	тоя	подбор	в	продължение	на	дванадесет	години.	На	
Румен	Стоянов	—	моята	съкровена	и	дълбока	благодарност,	загдето	ме	
стори	участник	в	това	начинание,	утвърдило,	в	тия	години	на	дълбока	
нравствена	покруса	за	аржентинците,	моята	вяра	в	свободата	посред-
ством	чудото	на	словото.“	Вярата,	за	която	говори	Вела,	ще	да	е	идвала	
в	 голяма	 степен	и	 от	 „Септември“,	 който	предизвика	 възхита	у	него,	
който	по-късно	бе	избран	за	председател	на	Съюза	на	аржентинските	
писатели.	А	и	надали	изящната	ни	словесност	е	вдъхнала	упование	само	
на	съпреводача	ми.

„24	български	поети“	излезе	в	2000	бройки,	дело	на	костариканското	
издателство	Едука,	орган	на	Централноамериканската	университетска	
конфедерация,	включваща	Университета	„Сан	Карлос“	(Гватемала),	Уни-
верситета	на	Ел	Салвадор	(в	едноименната	страна),	Националния	авто-
номен	университет	на	Хондурас,	Националния	автономен	университет	на	
Коста	Рика	и	Националния	автономен	университет	на	Панама.	Книгата	
е	била	разпространявана	чрез	упоменатите	най-важни	висши	училища	на	
всичките	шест	средноамерикански	държави,	пък	и	не	единствено	там,	
ако	съдя	по	факта,	че	колумбиец,	живеещ	в	Санто	Доминго,	страна	извън	
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Средна	Америка,	 отпечата	 възторжен	 отзив	 с	 показателно	 заглавие	
„Един	велик	забравен“,	имайки	предвид	Гео	Милев.	Неведоми	са	пътищата	
книжовни:	в	Мексико	издири	ме	там	гостуващата	Жени	Заимова,	среща	
уговорихме	си	(недалеч	от	сградата,	гдето	преподавах	български)	при	входа	
на	прочутата	по	цял	свят	с	ошарените	си	външни	стени	Библиотека	на	
Мексиканския	национален	автономен	университет,	една	от	знаковите	
постройки	в	оная	столица.	Поетесата	ми	каза	по	телефона,	че	ще	държи	
в	ръка	„24	поети“.	На	сетнешния	мой	въпрос	откъде	ги	е	намерила,	нали	
живееше	в	Съединените	щати,	отвърна,	че	участвала	в	световен	конгрес	
на	поети	в	мароканския	град	Маракеш	и	книгата	била	разпространявана	
от	Рубен	Вела.	Заимова	била	взела	една	бройка	и	за	г-жа	Мария	Касабова	
(1901—2000),	сестра	на	Гео	Милев	и	също	живееща	в	САЩ.	Аз	не	знаех	нищо	
за	нея,	поисках	адреса	£,	ако	не	ме	лъже	паметта,	писах	£,	не	съм	в	със-
тояние	да	уточня	отвърна	ли	ми.	Привеждам	горното,	за	да	се	види,	че	
на	испански	Гео	Милев	е	четен	далеч	извън	местоизданията.

Искам	да	прибавя	още	и	това,	че	за	ония	2000	парчета	Вела	плати	от	
кесията	си	3000	долара,	ще	рече	пукната	пара	не	струваха	на	България.	
Упоменавам	последното,	защото	ми	отдавна	омръзна	да	слушам	тъдя-
вашни	хленчове	и	подсмърчаници	на	божем	духовни	люде,	които	преди	да	
кихнат	нещо	на	културното	поприще,	питат	колко	ще	им	се	плати	за	
тяхната	дивна	кихавица.	Че	каква	му	е	плата	платена	за	„Септември“	на	
Гео	Милев	—	освен	смърт?	За	да	се	чете	мъничко	повечко	българска	поезия	в	
чужбина	моя	смиреност	без	пари	изпонапреведе	хиляди	стихове	на	испан-
ски	и	португалски,	в	туй	число	народни	песни,	затрих	огромно	количество	
време,	което	можех	да	вложа	за	собствено	творчество,	но	да	не	изпадам	
в	разточителност,	само	ще	кажа,	че	за	да	продължа	работата	с	Вела,	
тогава	посланик	в	ГДР,	бръкнах	в	джоба	си,	за	да	ида	от	София	до	Берлин	
и	назад	и	ни	посланикът,	ни	аз	получихме	грош	за	всичко	онуй.	Винаги	съм	
изхождал	от	постановката,	че	с	пари	и	баба	знае,	майсторлъкът	е	без	
пари.	И	най-вече:	с	пари	или	без	пари,	българска	култура	трябва	да	има,	
ако	ще	камъни	да	валят	от	небето,	па	били	и	глобалистки.	Ни	най-малко	
оневинявам	 демократясващите	 хватки,	 целящи	 чрез	 самоубийствено	
орязване	на	 средства	 да	 задушат	националната	ни	 самоличност,	 ала	
също	тъй	не	одобрявам	пораженското	кръстосване	на	ръце	в	очакване	
властимащи	и	новобагаташи	да	ни	ущедрят	бюджетно.	Зер	имаш	ли	цел,	
път	ще	намериш.	Обаче	да	оставя	лирично-паричното	отклонение.

През	март	1985-та	в	мексиканската	столица	проходи	тримесечното	
литературно	списание	„Аматъл“	с	главен	редактор	Карл	ван	Ерик,	актьор,	
режисьор,	поет	и	мой	ученик	в	лектората	по	български.	Онова	любопитно	
издание	бе	едно	от	безбройните	ентусиастски	пориви	да	се	осигури	три-
буна	за	начеващи	пера	и	чрез	артистична	небрежност	и	необичайност	
при	оформлението	да	се	излезе	от	всеобщо	приетите	начини	за	правене	на	
периодика.	Подобно	на	всички	събратя	от	такова	естество	(разчитащи	
на	повече	от	оскъдни	и	още	по-трудно	събираеми	помощи)	„Аматъл“,	в	
чието	издаване	участвах	в	качеството	ми	на	негов	кръстник	и	почетен	
член,	бързо-бързо	издъхна,	ала	смогна	първите	му	два	броя	да	пуснат	наши	
произведения.	„Втоя	раздел	искаме	да	отдадем	скромна,	ала	искрена	почит	
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към	братския	български	народ“,	стои	в	книжка	първа	и	освен	бележка	за	
поета	виждаме	„Огняроинтелигентска“,	„Пролет	в	завода“,	„Прощално“	и	
„Борбата	е	безмилостно	жестока“,	взети	от	„24	български	поети“,	следова-
телно	в	превод	на	Вела	и	Стоянов.	Нашето	присъствие	тук	се	обогатява	
и	 от	Далчевото	 „Всички	паднали	 за	 свободата“	 от	същите	преводачи.	
Там	са	и	две	мои	стихотворения	и	едно	от	Карл	ван	Ерик,	„На	българския	
приятел“.	Втората	книжка	е	още	повече	българска:	„Писмо“	(Ти	помниш	
ли),	целият	„Септември“	на	Г.	Милев,	„Творчество“,	„Всяка	сила	създава	
своя	антисила“	от	П.	Матев,	за	когото	има	и	бележка,	„Стени“	(Ханчев),	
„Трева“	(Бл.	Димитрова),	„Сила“	(Геров),	все	в	преводи	на	прежните	двама,	
статията	ми	„Българската	литература“.	Към	всеки	екземпляр	се	падеше	
по	един	екземпляр	от	детското	ни	„Знаме	на	мира“	на	испански.	Двете	
книжки,	макар	и	трогателно	съчетаващи	в	причудливи	одежди	наивност	
и	късно	желание	да	бъде	смущаван	„добрият“	вкус,	направиха	„Септември“	
достояние	на	стотици	читатели,	първият	брой	излезе	в	тираж	1300,	за	
втория	не	помня.	Благодарение	на	„Аматъл“	„Септември“	излезе	цял-це-
леничък	и	в	Мексико	и	поемата	за	втори	път	се	появи	там.

Темата	Гео	Милев	на	испански	се	обогати	през	2003	с	още	един	превод	
на	„Септември“.	Автор	е	известният	мадридски	българист	Хуан	Едуардо	
Сунига,	прехвърлил	в	своя	роден	език,	съвместно	с	Т.	Нейков,	„Жетварят“	
на	Йовков	през	1944,	а	десетилетия	по-късно	и	томче	с	избрано	от	Яворов.	
Преводът	му	стана	обществено	достояние	благодарение	на	Международ-
на	фондация	„Гео	Милев“:	ЦАПК	ПРОГРЕС	произведе	двоен	компактдиск	
с	поемата	и	нейно	представяне,	на	български,	немски,	руски,	английски,	
френски,	испански.	Последния	текст	чете	испанецът	Игнасио	Вердиал.

Вестник	„Отечествен	фронт“	(21.12.1979)	помести	разговор	с	бразил-
ския	писател	Пауло	Ронай	„От	книгите	дойде	интересът	към	България“.	
Зорка	Кръстева	пита	дошлия	в	София	на	международен	преводачески	сим-
позиум	„Как	се	запознахте	с	творчеството	на	българските	писатели?“	
и	той	отговаря:	„Чрез	аташето	по	културните	въпроси	в	българската	
легация	в	Рио	де	Жанейро	преди	няколко	години	Румен	Стоянов.	Той	ми	
даде	български	книги,	преведени	на	английски,	френски	и	испански.	Така	
можах	да	прочета	„Под	игото“	от	Иван	Вазов,	поемата	„Септември“	на	
Гео	Милев,	стихотворенията	на	Христо	Ботев,	разказите	на	Елин	Пелин,	
съчиненията	на	Йордан	Радичков	и	много	други.	А	от	книгите	се	породи	
у	мен	интерес	да	видя	България,	да	се	запозная	с	тази	страна“.	Гео-Ми-
левото	издание	е	на	София	прес.

От	1980-та	е	Вапцаровият	сборник	„Стихотворения“,	превод	на	Ежи-
то	Гонсалвеш,	 издателство	 „Лимияр“,	 гр.	Порто,	Португалия.	Четири	
години	по-късно	той	получи	наградата,	учредена	с	името	на	българския	
певец.	В	„Като	предговор“	португалецът	заявява:	„Още	веднъж	поет,	един	
изключителен	глас,	тоя	на	Гео	Милев,	се	извисява,	за	да	напише	една	пое-
ма,	която	считам	от	най-необикновените,	които	познавам.	Поемата	се	
нарича	„Септември“	(скоро	ще	бъде	отпечатана	на	португалски)	и	даже	
формално	е	изключителна	творба	поради	въздействието,	което	успява	да	
създаде	чрез	страховита	пестеливост	на	средства.	Гео	Милев	ще	плати	
скъпо	дързостта	за	написването	£,	осоено	за	обнародването	£.	Съден,	
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полицаята	го	отвлича	и	пронизва	мозъка	му	с	куршум	и	го	изгаря	в	пещ,	
където	не	 е	 бил	 единственият.	Едва	през	 1945-та,	 22	 години	по-късно,	
открита	е	тая	пещ	и	бива	разпознат	по	синьото	стъклено	око,	което	
притежавал.	Но	в	края	на	тази	поема	Милев	е	написал	пророчески	стих:	
„Септември	ще	бъде	май.“

Действително	поетическият	пренос	на	 българското	произведение	
вижда	бял	свят	следващата	година.	Гореуказаното	издателство	пуска	
сборник,	 озаглавен	 „Четирима	български	революционни	поети“,	 съста-
вителство,	превод	и	бележки	от	Ежито	Гонсалвеш,	който	е	включил	Хр.	
Ботев,	Г.	Милев,	Хр.	Смирненски,	Н.	Вапцаров.	Книгата	върви	в	поредица	
„Очите	на	паметта“,	№	18.	Навярно	има	предговор	и	не	може	да	не	става	
дума	за	старозагореца,	но	без	достъп	понастоящем	до	книгата,	не	съм	в	
състояние	да	приведа	нищо	по	тук	интересуващото	ни.

„Септември“	има	още	един	превод	на	португалски.	Направи	го	бразил-
ският	поет	Луиш	Туриба	от	испанския	на	София	прес.	Питах	столичния	
журналист	защо	държи	непечатан	текста	(имам	го)	и	отговорът	бе,	че	
трябвало	да	се	прегледа	и	дооправи,	но	изтекоха	доста	години	и	не	му	се	
види	краят,	явно	е	нужно	и	друг	да	подхване	тая	работа,	че	да	бъде	изве-
дена	до	успешен	край.	Но	фактът	е	факт:	два	са	преводите	на	поемата	
в	езика	на	Камоенш.	Бележка	след	последния	ред	от	стиха	на	поемата	
указва	 „Първо	превод	на	португалски,	 извършен	 от	Луиш	Туриба	през	
август	1987	по	кастилската	версия	на	Педро	де	Ораа	(...)“.	По-долу	забе-
лежка	предупреждава,	че	стореното	от	бразилеца	още	не	е	проверено	и	не	
е	окончателно.	Към	превода	е	приложен,	неозаглавен,	и	четиристраничен	
коментар,	гдето	се	чете:	„Септември“	е	една	от	най-кинематографич-
ните	поеми	на	века.	(...)	Гео	Милев	е	един	от	мнозината	български	поети,	
изгорели	заедно	със	стихотворенията	си	в	съпротивителната	борба	и	за	
утвърждаване	на	славянския	език	и	българската	националност.	Доста-
тъчно	е	да	се	каже,	че	само	борбата	против	турските	нашественици	е	
била	петвековна“.	Щом	Туриба	нарича	своя	превод	пръв,	значи	не	е	и	чувал	
за	осъществения	от	Гонсалвеш.

Една	бегла	равносметка	въз	основа	на	преждеизнесеното	позволява	да	
обобщим,	че	над	испанския	Гео	Милев	са	работили,	в	следния	времеви	поря-
дък,	седем	преводача:	българин	(Стоянов),	кубинец	(Ораа),	чилиец	(Неруда),	
аржентинец	(Вела),	испанец	(Сунига),	а	над	португалския	—	португалец	
(Гонсалвеш)	и	бразилец	(Туриба).	Не	бива	да	ни	учудва	обстоятелството,	
че	съществуват	по	няколко	преноса	на	едно	произведение:	португалският	
е	официален	език	в	осем	държави,	испанския	в	двадесетина,	затуй	бива	
естествено	да	се	не	знае	из	тях	вече	стореното	или	то,	заради	поместени	
езикови	различия,	да	не	задоволява	нечии	разбирания	за	изящна	словесност.

Из	всичко	онова,	което	съм	прехвърлил,	поезия	и	проза,	на	испански	
и	португалски,	фактът,	че	дважди	превел	съм	без	пари	поемата	 „Сеп-
тември“,	също	както	дважди	съм	превел,	при	същите	финансови	условия	
на	испански	и	на	португалски,	сборник	с	Радичкови	разкази,	ме	изпълва	с	
най-голямо	удовлетворение.
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Ана Бландиана — Букурещ
БЛАГОДАРЯ ЗА РАДВАЩИЯ ПОДАРЪК!
	
Аз	получих	прекрасното	списание	„Пламък“,	в	което	има	мои	стихове,	

преведени	от	Огнян	Стамболиев	и	статия	за	творчеството	ми.	От	сърце	
благодаря	за	радващия	подарък!

	

Списание „Литературна Армения“ — Ереван
С БЛАГОДАРНОСТ ОТ ЛИТЕРАТУРНА АРМЕНИЯ
	
Получихме	вашия	специален	брой,	посветен	на	арменската	литература	и	

култура.	Благодарим	на	българското	списание	„Пламък“	за	положените	твор-
чески	усилия	и	за	любовта	към	изкуството,	с	която	са	представени	няколко	
десетки	арменски	творци.	Този	брой	на	„Пламък“	е	своеобразна	богата	антоло-
гия	не	само	в	литературен	план,	но	и	на	нашите	духовни	връзки	някога	и	сега.

	

Станимир Радев — София
ПЪТУВАНЕ В ДРУГ СВЯТ
	
Въпреки	че	заминавам	за	далечна	Индия,	подновявам	абонамента	си	за	

Вашето	списание	„Пламък“.	Четенето	на	това	много	интересно	списание	
е	също	нещо	като	пътуване	в	друг	свят!

	

Петър Атанасов Тодоров — Тутракан
ВАШЕТО СПИСАНИЕ Е С АВТОРИТЕТ В ОБЩЕСТВОТО
	
...Без	„Пламък“	литературният	ни	живот	би	загубил	изключително	

много	—	ценно	е	влиянието	на	списанието	върху	интелигенцията	ни.	Таки-
ва	списания,	създали	големи	писатели,	са	били	някога	„Философски	преглед“,	
„Златорог“,	първият	„Пламък“.	И	днес	списание	„Пламък“	продължава	тази	
традиция.	Ето	брой	3-и	от	2017-та	година.	Статията	за	Тодор	Живков	
е	превъзходна.	Помня	и	статията	за	„политическия	синдром“	от	Ивайло	
Христов.	Моята	статия	за	„предателството	от	1876	година“	имаше	много	
добри	отзиви	—	там	не	упреквам,	а	обяснявам	този	негативен	феномен.	
Публикувате	много	от	младите	поети.

...Списание	„Пламък“	и	лично	вие	г-н	Константинов,	вършите	миси-
онерска	работа.
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Христо Кирилов Домусчиев — Плевен
ОТ ГОДИНИ ОБИЧАМ ДА ЧЕТА „ПЛАМЪК“!
	
Наслада!	Не	търсете	значението	на	тази	дума	в	тълковните	речници.	

Аз	ще	се	опитам	да	ви	я	обясня	простичко,	с	една	притча.
Отишъл	един	човек	при	Буда	и	го	попитал:	„Аз	искам	щастие.	Как	да	го	

постигна?“	Буда	му	отвърнал:	„Махни	„Аз“	—	това	е	его.	После	махни	„Ис-
кам“	—	това	е	претенция.	Остава	най-важното	и	единствено	—	„Щастие“.

Каква	щастлива	наслада	изпитвам,	когато	в	късен,	мъглив	и	дъждовен	
ноемврийски	ден	си	сваря	едно	ароматно	кафе	на	ръждясалото	котлонче,	
седна	под	прозореца	до	топлия	радиатор	и	се	заровя	из	страниците	на	
списание	„Пламък“.	Ето	това	е	наслада.	Удоволствието	да	четеш,	да	се	
запознаваш	с	нови	таланти,	да	завиждаш,	че	друг	употребява	мислите	
си	по-добре	от	теб.	Да	търсиш	тайните	на	словото.

От	години	обичам	да	чета	списание	„Пламък“!

	
Добромир Георгиев — Варна
„ПЛАМЪК“ СЕ ИЗВИСЯВА НАД СИВОТО ЕÆЕДНЕВИЕ
	
Пролетен	поздрав	на	моето	 любимо	 списание	 „Пламък“!	 Този	наш	

„Пламък“	се	извисява	над	сивото	ежедневие	и	осветява	храма	на	българ-
ската	литература!

Пожелавам	ви	здраве,	кураж	и	творческо	вдъхновение!
	
	
Бележка на редакцията:	Помествайки само част от изпратени-

те отзиви,	се извиняваме на техните автори, че поместваме техните 
писма с някои съкращения.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА 
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

Стихосбирките	на	ИК	„сп.	Пламък“	„Неделен	човек“	от	Георги	Кон-
стантинов	и	„Трафикант	на	време“	от	Румен	Шомов,	спечелили	конкурс	
в	Министерството	на	културата	и	издадени	с	емблемата	на	„Пламък“,	
са	две	от	трите	български	заглавия,	които	ще	попълнят	каталозите	на	
КОНГРЕСНА	БИБЛИОТЕКА	—	ВАШИНГТОН,	УНИВЕРСИТЕТСКА	БИБЛИО-
ТЕКА	—	СИАТЪЛ	и	СЛАВЯНСКА	БИБЛИОТЕКА	—	ПРАГА.	Изборът	е	направен	
между	 сто	предложени	от	Националната	библиотека	 „Св.	Св.	Кирил	и	
Методий“	книги,	издадени	през	2017	година.
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ПЛАМЪК
ЕДИНСТВЕНОТО	БЪЛГАРСКО	СПИСАНИЕ
ЗА	ЛИТЕРАТУРА,
НАДЖИВЯЛО	ДЕСЕТИЛЕТИЯТА!
95 ГОДИНИ —
   ТВОРЧЕСКИ ПЛАМЪК!
АБОНИРАЙТЕ СЕ! СЕГА Е МОМЕНТЪТ!

ПЛАМЪК	ЩЕ	ИЗЛИЗА	В	4	ГОЛЕМИ	КНИЖКИ	ГОДИШНО.
ЦЕНА	НА	ОТДЕЛНА	КНИЖКА	—	6	лева
ГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	24	лева
ПОЛУГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	12	лева

ВАÆНО СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме	на	нашите	читатели,	че	абонаментът	за	списание	„Пламък“
за	2018	година	ще	бъде	без	помощта	на	Български	пощи.
Може	да	се	абонирате	в	редакцията	на	адрес:	София	1142,	
бул.	„Васил	Левски“	60,	списание	„Пламък“,	а	така	също	и	във	фирма	„Доби“	
(тел.	02-9632047).
Или	на	банковата	сметка	на	списание	„Пламък“:
БДСК,	РК	„Батенберг-1“
BIC:	STSABGSF
IBAN:	BG67STSA93000001682901

За	покупка	на	списание	„Пламък“	online:
hainibg.eu
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