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Пàìеòíèêúò íà Хрèсòî Бîòеâ âúâ Врàöà
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БОТЕВИЯТ 2-РИ ЮНИ

Христо Ботев

СТИХОТВОРЕНИЯ

ХАÄÆИ ÄИÌИТЪР

Æèâ е òîé, жèâ е! Тàì íà Бàëêàíà
ïîòúíàë â êúрâè, ëежè è ïúшêà
þíàê с äúëáîêà íà ãúрäè рàíà,
þíàê âúâ ìëàäîсò è â сèëà ìúжêà.

Нà еäíà сòрàíà çàõâúрëèë ïóшêà,
íà äрóãà сàáя íà äâе сòрîшеíà;
î÷è òеìíеяò, ãëàâà се ëþшêà,
óсòà ïрîêëèíàò öяëà âсеëеíà!

Лежè þíàêúò, à íà íеáеòî
сëúíöеòî сïряíî сúрäèòî ïе÷е;
жúòâàрêà ïее íеéäе â ïîëеòî,
è êрúâòà îще ïî-сèëíî òе÷е!

Æúòâà е сеãà... Пеéòе, рîáèíè,
òеç òúжíè ïесíè! Греé è òè, сëúíöе,
â òàç рîáсêà çеìя! Ще äà çàãèíе
è òîя þíàê... Нî ìëúêíè, сúрöе!

Тîç, êîéòî ïàäíе â áîé çà сâîáîäà,
òîé íе óìèрà: íеãî жàëеяò
çеìя è íеáî, çâяр è ïрèрîäà
è ïеâöè ïесíè çà íеãî ïеяò...

Äеíеì ìó сяíêà ïàçè îрëèöà,
è âúëê ìó êрîòêî рàíàòà áëèжè;
íàä íеãî сîêîë, þíàшêà ïòèöà,
è òя се çà áрàò, çà þíàê ãрèжè!

Нàсòàíе âе÷ер — ìесеö èçãрее,
çâеçäè îáсèïяò сâîäúò íеáесеí;
ãîрà çàшóìè, âяòúр ïîâее, —
Бàëêàíúò ïее õàéäóшêà ïесеí!
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И сàìîäèâè â áяëà ïреìеíà,
÷óäíè, ïреêрàсíè, ïесеí ïîеìíàò, —
òèõî íàãàçяò òреâà çеëеíà
è ïрè þíàêúò äîéäàò, òà сеäíàò.

Еäíà ìó с áèëêè рàíàòà âúрже,
äрóãà ãî ïрúсíе с âîäà сòóäеíà,
òреòя ãî â óсòà öеëóíе áúрже, —
è òîé я ãëеäà, — ìèëà, çàсìеíà!

„Кàжè ìè, сесòрî äе — Кàрàäжàòà?
Äе е è ìîéòà âярíà äрóжèíà?
Кàжè ìè, ïúê ìè âçеìè äóшàòà, —
àç èсêàì, сесòрî, òóê äà çàãèíà!“

И ïëесíàò с рúöе, ïà се ïреãúрíàò,
è с ïесíè õâúрêíàò òе â íеáесàòà, —
ëеòяò è ïеяò, äîрäе îсúìíàò,
è òúрсяò äóõúò íà Кàрàäжàòà...

Нî сúìíà âе÷е! И íà Бàëêàíà
þíàêúò ëежè, êрúâòà ìó òе÷е, —
âúëêúò ìó áëèже ëþòàòà рàíà,
è сëúíöеòî ïàê ïе÷е ëè — ïе÷е!

БОРБА

В òúãè, â íеâîëè ìëàäîсò ìèíóâà,
êрúâòà се яäíî â жèëè âúëíóâà,
ïîãëеäúò ìрà÷еí, óìúò íе âèäè
äîáрî ëè, çëî ëè íàсрещà èäе...
Нà äóшà ëежàò сïîìеíè òежêè,
çëîáíà ãè ïàìеò ÷есòî ïîâòàря,
â ãúрäè íè ëþáîâ, íè êàïêà âярà,
íèòî íàäежäà îò сúí ìúрòâешêè
äà ìîжеш сâесòеí ÷îâеê сúáóäè!
Сâесòíèòе ó íàс с÷èòàò çà ëóäè,
ãëóïеöúò âреäîì âсеêè ïî÷èòà:
„Бîãàò е“, êàçâà, ïúê ãî íе ïèòà
êîëêî е äóшè èçãîрèë жèâè,
сèрîòè êîëêî òîé е îãрàáèë
è ïреä îëòàряò áîãà èçìàìèë
с ìîëèòâè, с êëеòâè, с äóìè ëúжëèâè.
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И íà îáщесòâеí òîя ìú÷èòеë
è ïîï, è ÷ерêâà с âярà сëóãóâàò;
íеìó се êëàíя äèâàê ó÷èòеë,
è с âесòíèêàрèí çàéäíî ìúäúрóâàò,
÷е сòрàõ îò áîãà áèëî íà÷àëî
íà сяêà ìúäрîсò... Тóé е êàçàëî
сòàäî îò âúëöè âúâ îâ÷è êîжè,
êàìúê îсíîâеí çà äà ïîëîжè
íà ëúжè сâяòè, à óì ÷îâешêè
äà сêîâе íàâеê â îêîâè òежêè!
Сîëîìîí, òîя òèрàí рàçâрàòеí,
îòäàâíà â рàяò íеéäе çàïрàòеí,
сúс сâîéòе ïрèò÷è ìежäó сâеòöèòе,
êàçàë е ãëóïîсò ìежäó ãëóïöèòе,
è íея сâеòúò äî äíес ïîâòàря —
„Бîé се îò áîãà, ïî÷èòàé öàря!“
Сâещеíà ãëóïîсò! Веêîâе öеëè
рàçóì è сîâесò с íея се áîряò;
áîрöè сà â ìúêè, â íеâîëè ìреëè,
íî, êàжè, щî сà ìîãëè äà сòîряò!
Сâеòúò ïрèâèêíàë õîìîò äà âëà÷è,
òèрàíсòâî è çëî è äî äíес òà÷è;
òежêà жеëяçíà рúêà öеëóâà,
ëúжëèâè óсòà сëóшà сúс âярà:
ìúë÷è, ìîëè се, êîãà òе áèяò,
êîжàòà äà òè îäере çâярúò
è êрúâòà äà òè çìèè èçïèяò,
íà áîãà сàìî òè се íàäяâàé:
„Бîже ïîìèëóé — ãрешеí сúì àçè“,
äóìàé, ìîëè се è òâúрäî âярâàé —
áîã íе íàêàçâà, êîãîòî ìрàçè...
Тúé âúрâè сâеòúò! Лúжà è рîáсòâî
íà òàя ïóсòà çеìя öàрóâà!
И êàòî çàëîã èç рîä â ïîòîìсòâî
äеí è íîщ — âе÷íî òóê ïреìèíóâà.
И â òîâà öàрсòâî êúрâàâî, ãрешíî,
öàрсòâî íà ïîäëîсò, рàçâрàò è сúëçè,
öàрсòâî íà сêúрáè — çëî áеçêîíе÷íî!
êèïè áîрáàòà è с сòúïêè áúрçè
âúрâè êúì сâîяò сâещеí êîíеö...
Ще âèêíеì íèе: „Хëяá èëè сâèíеö!“
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Иван Райкински

НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ  
ЗА СМЪРТТА НА БОТЕВ 
Откъс

...	Положителният	отговор,	който	Никола	Обретенов	дава	на	сту-
дентската	организация	и	съобщенията	за	неговото	участие	в	чества-
нията	с	цел	да	покаже	лобното	място	на	Христо	Ботев	проникват	във	
всички	големи	български	вестници.	На	гара	Мездра,	въпреки	изпратеното	
писмо,	го	очаква	Първан	Т.	Първанов,	а	при	пристигането	му	във	Враца	е	
приветстван	с	разбираемо	въодушевление	от	пристигналите	вече	в	града	
студенти.

На	следващия	ден	—	2	юни	1927	г.	или	51	години	след	сражението	на	
Ботевата	чета	и	гибелта	на	войводата	—	Никола	Обретенов	участва	за	
първи	път	в	честването	им	на	Околчица.	След	приключването	на	тър-
жеството	е	формирана	втората	официална	комисия,	в	състава	на	която	
влизат	освен	него:	майор	Никола	Наумов	—	юрист,	лансие	по	литература	и	
член-съдия	в	Русенския	областен	военен	съд;	Първан	Т.	Първанов	—	адвокат,	
председател	на	врачанския	комитет	за	отпразнуване	50-годишнината	от	
Освобождението	на	България;	Андрей	Цветков	—	историк	и	директор	на	
Врачанската	държавна	болница	и	участник	в	първата	официална	комисия;	
Владимир	Бобевски	—	журналист,	подполк.	Младен	Чукурски	—	командир	на	
15-а	пехотна	дивизия	и	съпътствал	Боян	Пенев	при	последното	Ботево	
честване	и	др.

Преди	комисията	да	започне	обхода	на	балкана	на	членовете	£	е	пред-
ставен	стогодишният	Коло	Коцев	от	Челопек,	твърдящ,	че	е	бил	свиде-
тел	на	сражението	като	манастирски	коняр.	Комисията	беседва	с	него	
и	след	разказа	му	за	няколко	намерени	трупа	на	Околчица	само	вписва	в	
протокола	неговите	обяснения,	без	да	ги	приема	като	достоверно	свиде-
телство.	Така	приключва	„опашката“	от	манастирски	овчари	и	коняри,	
явявали	се	повече	от	половин	век	в	услуга	на	всеки,	който	се	интересувал	
от	Ботевото	място	и	представяли	сражението	на	20	май	1876	г.	като	
спектакъл,	който	те	спокойно	са	гледали	от	ложите,	непритеснявани	от	
оловото	и	разярените	преследвачи	на	четата.

Малко	преди	обед	комисията	се	спуска	край	Крушовишкия	извор,	къде-
то	Първан	Т.	Първанов	прочита	Акта	на	първата	официална	комисия	за	
определяне	на	Ботевото	лобно	място.	След	изслушването	на	документа	
Никола	Обретенов	заявява,	че	Христо	Ботев	не	е	стъпвал	на	Околчица	
нито	с	четата,	нито	сам,	че	на	този	връх	сражение	не	е	имало,	а	и	не	
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знае	дали	авангардът	на	четата	начело	с	Никола	Войновски	е	бил	там.	
Обсъждайки	четниците,	подписали	Акта,	пояснява,	че	Стефанаки	Савов	е	
бил	в	групата	на	Никола	Войновски,	Йордан	Йорданов-Инджето	и	Иваница	
Данчев	били	с	четата	до	Милин	камък,	а	за	останалите	четници	не	може	
да	даде	точна	информация	къде	са	били	на	20	май.

Към	комисията	Никола	Оретенов	отправя	 една-единствена	молба	
—	„да	ме	заведат	на	Вола,	от	гдето	по	дирите	на	четата	ще	намеря	и	
лобното	място“.	Това	негово	искане	(а	по-сетне	и	обяснение)	е	много	ва-
жно,	тъй	като	от	статията	му	„Моите	спомени	по	случай	50	години	от	
смъртта	на	Ботйова.	Как	е	бил	убит	Ботйов“	става	ясно,	че	той	е	приел	
от	Захари	Стоянов	Вола	като	позиция	на	четата,	без	да	знае	коя	точно	
височина	във	Врачанския	балкан	носи	това	наименование.	От	неговата	
молба	следва,	че	той	е	искал	да	бъде	заведен	до	върха,	на	който	е	била	
разположена	на	позиция	четата.

Комисията	удовлетворява	молбата	му	и	на	коне	членовете	£	излизат	
до	върха.	На	това	място	НиколаОбретенов	описва	движението	на	четата	
от	Милин	камък	до	Врачанския	балкан,	като	заявява,	че	не	знае	имената	
на	местностите,	през	които	са	минали.	Той	си	спомня	отвесните	скали	
на	Вола	и	дървета	на	400—500	крачки,	за	които	Манчо	Андров	заявява,	че	
действително	ги	е	имало,	но	са	изсечени.	Съобщава,	че	Никола	Войновски	
заема	с	групата	си	срещната	височина	(която	Манчо	Андров	нарича	Ка-
марата),	докато	Христо	Ботев	излизал	по	поляната	из	Лесковския	дол,	
движейки	се	покрай	скалите	на	Вола,	от	които	го	обстреляли	черкези.	На-
миращите	се	в	изсечената	гора	четници	се	притекли	на	помощ,	обсипали	
с	куршуми	черкезите	и	прибрали	изостаналия	назад	войвода.

Изслушвайки	този	разказ,	подполк.	Младен	Чукурски	заявява,	че	никой	
и	от	никъде	не	може	да	се	изкачи	на	Вола,	по	повод	на	което	Манчо	Андров	
обяснява,	че	изкачването	му	е	възможно	„откъдето	разправя	стареца“,	
т.е.	откъм	Паволче,	откъдето	се	появили	черкезите,	обстрелвали	Христо	
Ботев.	На	въпрос	на	майор	Никола	Наумов	към	Манчо	Андров	дали	той	
лично	се	е	изкачвал	на	Вола,	той	отговаря	утвърдително	и	че	върхът	му	
е	добре	познат.

Никола	Обретенов	отхвърля	каквато	и	да	е	възможност	Вола	да	е	бил	
позиция	на	четата	и	на	него	да	е	загивал	четник,	с	което	отхвърля	и	цяло-
то	описание	на	Захари	Стоянов	за	сражението	и	Ботевото	лобно	място.

След	като	четниците	отървали	Христо	Ботев	и	себе	си,	продължава	
разказа	си	Никола	Обретенов,	те	отишли	на	височината,	на	която	отнача-
ло	бил	Никола	Войновски	с	групата	си.	Тук	Никола	Обретенов	подчертава,	
че	той	бил	през	целия	ден	все	с	войводата,	т.е.	двамата	били	на	Камарата.

Разказът	на	Никола	Оретенов	отново	е	прекъснат	от	подполк.	Младен	
Чукурски,	който	описва	как	и	къде	миналата	година	с	проф.	Боян	Пенев,	
следвайки	Захари	Стоянов,	установили	Ботевото	лобно	място.	От	тек-
ста	на	протокола	не	става	ясно	кое	е	точно	това	място,	но	несъмнено	
става	дума	за	падината	пред	„каменния	плет“	на	Вола,	която	слиза	към	
Крушовишкия	извор.	Никола	Обретенов	е	„категоричен	и	без	колебание“:	
„Нищо	подобно.	Никогаж	Ботйов	не	е	отивал	там“.	Той	отхвърля	предпо-
ложението	четата	преди	сражението	да	е	слизала	към	Крушовишкия	извор	



10 ÏËÀÌÚÊ

и	твърди	повторно,	че	откъм	Вола	тя	се	насочила	„към	високия	горист	
връх	насреща,	но	заели	западния	връх	по	билото“.	Изразът	е	неясен,	но	е	
доуточнено,	че	се	отнася	за	камарата,	към	която	четниците	се	добрали	
по	два	пътя	—	източен	и	западен.

Първият	спор	 в	 комисията	възниква	 относно	 честите	намеси	на	
подполк.	Младен	Чукурски	и	подробни	преразкази	на	писаното	от	Захари	
Стоянов	в	„Христо	Ботйов.	Опит	за	биография“.	Докато	майор	Никола	
Наумов	настоява	да	се	даде	думата	преди	всичко	на	Никола	Обретенов,	
то	Първан	Т.	Първанов	предлага	„за	осветление	на	всички	да	се	опише	от	
подполк.	Чукурски	всичко,	което	той	знае	по	въпроса“.

Никола	Обретенов	 отговаря	 отрицателно	 и	 на	 въпроса	 да	 не	 би	
Христо Ботев	да	е	бил	на	Купена	и	доопределя,	че	мястото	където	среща	
смъртта,	е	гористо.	Тук	Манчо	Андров	уточнява,	че	на	Купена	никога	
не	е	имало	гора.	Втората	официална	комисия	въобще	изоставя	другото	
наименование	на	този	връх	—	Голата	магила	и	не	го	използва.

Самото	откриване	на	лобното	място	е	описано	в	протокола	така:
„Комисията тук вече начело с Никола Обретенов, на коне, потегли по 

пътя между Купена и Камарата, по местността наричана Йолковица, 
която завършва по думите на Манчо Андров с едно седло наричано Препа-
ска, откъдето надясно се отивало към мина Плакалница, а наляво — към 
Зверино.

Макар че пътя е добър и позволява да се върви на коне, комисията 
слезе от конете, понеже Никола Обретенов каза, че мястото е близо и 
няма нужда да се изкачваме на самото било, което и тогава е било об-
расло с гъста гора, както и сега. Никола Обретенов излезе напред и взе 
да се взира в камъните по ската на Камарата, над Йолковица, спре се 
пред един камък, висок около 1 метър и широк 1 и половина, с малка една 
кухина в десната половина и каза: „Тука беше. Седяхме под тоя камък: аз 
от дясната страна, Ботйов в средата, Апастолов вляво, а Перо отпреде. 
Встрани, вляво като гледахме към Купена, на около 25 крачки седяха Сава 
Пенев и Димитър Тодоров.

Цял ден се бяхме сражавали, черкезите бяха заели Вола, с фронт към 
Камарата. Напред нейде и встрани на изток беше Войновски. точно къде 
не зная. На 400—500 крачки пред нас на югозапад видяхме турска редовна 
войска. Стреляха и с две топчета. На мръкване, здрач засвири турска 
тръба за спиране на боя. Нашето знаме беше развято на билото на Ка-
марата. Носеше го един сливналия. Името му не знам. Ботйов заповяда 
да свият знамето и нашата тръба да свири „отбой“. Ние имахме няколко 
тръби. Свиха знамето. Свири и нашата тръба за спиране на боя. Всички 
четници, гладни и жадни, умрели за вода, отидоха към Крушовишкия из-
вор. Останахме само щаба, както казах по-горе и други двама. Нас, щаба, 
Ботйов ни беше спрял, за да си кажем мнението. Той каза: „Моето мнение 
е, понеже от нигде помощ няма, затова ако искате да ме последвате, да 
отидем в Сърбия.“ Тогава Перо възрази: „Ако направиш такова нещо, да 
оставиш четата на произвола ще изгубиш всичко, което си направил до-
сега. Затова предпочети да те убият, отколкото да оставиш четата.“ 
Ботйов стана, казвайки: „Чакайте да видя къде е четата.“ Щом се изпра-
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ви, с целия си ръст, един куршум го удари в гърдите. Падна на гърба си, 
като изхърка и нищо не можа да продума. Насреща не се виждаха никакви 
черкези. И четници не се виждаха. Възможно е, скрит горе нейде по зъбера, 
някой черкезин да е стрелял. Възможно е и заблуден куршум да го е ударил. 
Не мога да кажа откъде се даде този изстрел. Но той не се повтори.

Тогава ние взехме от Христо Ботйов всички знаци, които го отлича-
ваха като войвода, за да не се гаврят после с него; както и всичко ценно, 
което имаше в него. Аз взех картата, която извадих под дрехата на гър-
дите, пробита с куршум и кървава. Това беше картата на Европейска 
Турция, голяма, стенна, Даново издание, на български език; портмонето 
с 5 наполеона, сребърен часовник, прост и бинокъл. Георги Апостолов взе 
шашката, златното лъвче с калпака и куртката.

Картата и бинокъла после предадох на Войновски.
Целунахме Ботйова по челото, което беше чисто; нямаше по него 

никаква кръв, нито рана. Перо, с пръст на устата, каза: Шт, да не се 
разправя за смъртта на Ботйова! Дойдоха и другите двама — Сава Пенев 
и Д[имитър] Тодоров. След като целунахме войводата, в тъмно вече се 
оттеглихме, оставяйки трупа му до самия този камък на мястото, къ-
дето беше убит и отидохме към Крушовенския извор да търсим четата. 
Като ни запитаха четниците къде е Ботйов, ние казахме, че е напред, ще 
го настигнем. Нощувахме нейде около извора. На следния ден убиха Перо.“

Между	разказа	и	отговорите	на	Никола	Обретенов	пред	комисията	и	
онова,	което	е	разказвал	или	писал	до	този	момент	и	ще	изложи	в	по-късно	
публикуваните	си	спомени	не	съществуват	никакви	различия	по	отноше-
ние	на	фактите.	Различното	записване	на	хидронима	Крушовишкия	извор	
(веднъж	точно	и	веднъж	грешно	като	Крушовенския	извор)	в	разказа	пред	
комисията	е	резултат	на	незнаенето	му	и	на	недоглеждане	при	съставя-
нето	на	протокола.

За	съжаление	този	изключително	важен	разказ	не	е	стенографиран	и	не	
е	дословен,	но	самият	Никола	Обретенов	приема	текста,	слагайки	подпис	
под	целия	документ.	Стенографски	бележки	си	води	Тодор	Бучински,	но	
той	никога	не	понечва	да	ги	публикува,	а	ги	използва	частично	само	при	
написването	на	една	статия.	Поради	липсата	на	фотограф	работата	на	
втората	официална	комисия	не	е	заснета	на	лента.	Известна	компенсация	
на	този	пропуск	са	две	схеми,	нарисувани	от	капитан	Христо	Иванов	—	
едната	от	които	показва	скаличката	и	разположението	на	четниците	
около	Христо	Ботев	в	момента	на	смъртта	му,	а	другата	—	поглед	от	
това	място	през	седловината	между	Камарата	и	Купена	към	Вола.

Комисията	отбелязва	скаличката,	след	като	на	предложение	на	майор	
Никола	Наумов	към	Никола	Обретенов	да	се	поразходи	още	веднъж	и	да	
види	да	не	би	да	е	допуснал	грешка	с	посочването	на	мястото	(„камък	на	
камък	прилича“),	старият	четник	заявява:	„Няма	какво	повече	да	гледам,	
десет	пъти	да	ме	доведете,	все	този	камък	ще	ви	показвам“.	Върху	ска-
личката	на	няколко	места	са	издълбани	с	ножче	инициалите	Х.Б.	и	кръст	
и	е	изписано	с	молив	името	на	Христо	Ботев.

При	подписването	на	протокола	отпада	част	от	текста	му,	отра-
зяващ	следсмъртна	физиологична	реакция	на	войводата.	Става	ясно,	че	
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твърде	 завоалирано	 е	предаден	и	най-неприятният	момент.	И	той	 се	
заключава	в	следното	—	Никола	Обретенов	се	обръща	към	членовете	на	
комисията	с	молба	да	се	закълнат,	че	онова,	което	ще	им	разкаже,	няма	
да	бъде	разгласявано	под	никаква	форма.	Преди	още	да	са	го	изслушали,	
част	от	тях	реагират	с	несъгласие,	тъй	като	те	са	били	събрали	да	ус-
тановят	и	представят	на	българския	народ	истината	за	смъртта	на	
Христо	Ботев	и	не	бивало	нищо	да	се	премълчава.	Именно	тогава	Никола	
Обретенов	им	съобщава	отразеното	в	цитирания	текст,	че	преди	да	срещ-
не	смъртта	Христо	Ботев	предложил	на	седящите	около	него	четници	
да	изоставят	четата	и	вместо	към	Южна	България	да	се	отправят	към	
Сърбия.	Врачанските	членове	на	комисията	окачествяват	твърдението	
като	клевета	и	опит	да	се	срине	единственият	кумир	на	българския	на-
род.	Острата	реакция	силно	притеснява	Никола	Обретенов,	още	повече	
че	подполк.	Младен	Чукурски	направо	 хвърля	 в	 очите	му	 обвинението:	
„От	всичко	това	излиза,	че	някой	от	вас	го	е	убил!...“	Опитът	на	Никола	
Обретенов	да	 убеди	комисията,	 врачанската	част	на	която	се	 държи	
вече	като	негов	опонент,	че	разказва	само	онова,	което	е	чул	и	видял,	не	
среща	никакво	разбиране.

Все	пак	комисията	приключва	работата	си	с	привидно	затваряне	на	
появилата	се	язва	в	нея.	Отново	по	предложение	на	майор	Никола	Наумов	
членовете	£	свалят	шапки,	за	да	отдадат	първи	почит	към	войводата	на	
действителното	лобно	място,	изпяват	„Жив	е	той,	жив	е“,	към	Никола	
Обретенов	са	отправени	пожелания	за	здраве	и	дълъг	живот	и	всички	пое-
мат	през	Паволче	за	Враца,	за	да	се	включат	в	продължаващите	чествания.

Лîáíîòî ìясòî íà Хрèсòî Бîòеâ
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НОВА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Андрей Андреев

СТИХОТВОРЕНИЯ

СНЯГ

Тóê âàëè сíяã. 
Беëè âсè÷êè äúрâеòà.
Бяë е íîщíèяò ìрàê.
Черíî — сàìî íеáеòî.
Тóê âàëè сíяã.
И ïî âсè÷êè ïîсîêè
òрóïà ïресïè äúëáîêè,
òрóïà сòóä è òúãà.
Сíяã íàä рîäíèя ïрàã,
íàä ãрàäèíè è íèâè,
сíяã íàä ìúрòâè è жèâè.
Тóê âàëè сíяã.
И сúì сàì среä сíеãà.
Пîä íеáеòî сòóäеíî.
Кàòî òàçè Всеëеíà
áеç ïîсîêà, áеç áряã.
Тè êúäе сè сеãà?
Тóê âàëè сíяã.

ÆИВОТ

Зíàì, ÷е â çеéíàëàòà áеçäíà
òîé ще ïрèáере è ìеí,
ще ïîòúíà, ще èç÷еçíà
â äрóãà íîщ è äрóãè äеí.

Зíàя è ÷е ìíîãî сêîрî
è âúâ ïîäõîäящ ìîìеíò
òîé еäâà ëè ще ïîâòîрè
сúщèя еêсïерèìеíò.



14 ÏËÀÌÚÊ

Нî âúâ êúсèя îòряçúê
îò âсеëеíсêèя жèâîò
îò жèâîòà áяõ áеëяçàí
â áеçäíàòà äà òúрся áрîä.

В áеçäíàòà äà îöеëея,
ìèã ïîíе äà çàщèòя
áеëîâëàсàòà èäея
íà êрúâòà è íà öâеòà...

Äíес рàçáèрàì, âсè÷êî сâúршè,
íî è íе íàìерèë áрîä,
áеçäíàòà íе ìе ïреêúршè,
íè îòряçúêúò жèâîò.

Бе âяòúр ïîсëе, áеше сâяò,
îò êîéòî íе ïîèсêàõ íèщî,
íî се îáрúщàõ âсе íàçàä
äà ÷óя сòàрîòî îãíèще:

äàëè âúрâя ïî âереí ïúò,
èçãóáèõìе ëè се íàâеêè?
íàëè ÷îâеêúò е сâеòúò!
íàëè сâеòúò е — óж — ÷îâеêúò!

КОЛЕНÄРО
 На Иван Гранитски

Аç îò íèêîãî íèщî íе ìîëя,
àç íà âсè÷êè жеëàя äîáрî.
Äà ìèрèше íà îãúí, íà ïрîëеò
è сëеä áóрèòе — íà êîëеíäрî.

Прîсâеòëеòе ëèêà сè ïреä Бîãà.
Оòêúршеòе сè êëîí÷е âúрáà.
Пîжеëàâàì âè сâеòëà òреâîãà.
Пîжеëàéòе ìè ясíà сúäáà.

Ще çàìèíеì — òóê сïîрîâе íяìà!
Äúõ íà ìеíòà, рàâíеö, ëèïè.
И среä òяõ сúс ìе÷òèòе ìè ìàìà
íàé-íàêрàя ще ìе ïрèсïè.
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СЕЛЦЕ

Иçãóáеíî сеëöе среä есеíòà
ìе срещíà òàçè íîщ è ìè íàïîìíè,
÷е íàшèяò жèâîò е êúщà сêрîìíà
с ïúòеêà, сúс äúрâеòà è öâеòя.
И â êúщèöàòà íяêîé äúëãè äíè
е ÷àêàë áëèçúê ãëàс îòâúí äà ÷óе
è сòрóя âëàжеí âúçäõ äà íàõëóе
âúâ сòàèòе с ïеòìеç è сâеòëèíè.
Сòàрèöà è сòàрèê, è шàреí ïес
ïреãúрáеíè ìе срещíàõà íà ïрàãà
è ìè ãîâîреõà с óсìèâêà áëàãà:
— Äîáре äîшúë! Е, çàïîâяäàé! Вëеç!
Аç âëяçîõ. Сêрúöíà äúрâеíèяò ïîä.
Рúêà öеëóíàõ è сúëçà èçïëàêàõ.
И ïîсëе öяëà íîщ, çàãëеäàí â ìрàêà,
рàçìèсëяõ çà ÷îâешêèя жèâîò.

Чàсîâíèêúò íà Хрèсòî Бîòеâ
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Деньо Денев

СТИХОТВОРЕНИЯ

ÌАЛКИТЕ НЕЩА

Зà ìàëêèòе íещà ïî÷òè íе се ãîâîрè.
Нà ãîëеìèòе âúâ сяíêàòà îсòàâàò.
А ãîëеìèòе с ìàщàá íè âïе÷àòëяâàò —
íà Зеìяòà è â íеáесíèòе ïрîсòîрè.

Зà Еâересò è ïúòя Ìëе÷еí çíàяò âсè÷êè.
И íàçîâàâàò îêеàíè è ìîреòà.
Нî êîëêî сêó÷íà ще е рîäíàòà ïëàíеòà,
àêî ãè íяìà ëúêàòóшíèòе реêè÷êè?

Всяêà íîщ çâеçäèòе â êîсìîсà áеçáрежеí
íà сâîяòà жàрàâà êàíяò íесòèíàрè.
Бëèêàò â ìрàêà êàòî ìúíè÷êè ïîжàрè
íà сâеòóëêèòе феíер÷еòàòà íежíè.

Тóê âсяêî íещî äе се ïрàâè èëè рàжäà —
äíес è óòре, è ïреç ìèíàëèòе ерè,
íеçàâèсèìî îò сâîèòе рàçìерè,
îò àòîìè è ìîëеêóëè се èçãрàжäà.

Щèïêà сîë ìó òряáâà íà õëяáà íè íàсúщеí.
Зà êàïêàòà êàòрàí â ìеäà се çíàе...
А ïîãрешíî сëîжеíàòà çàïеòàя
â èçре÷еíèеòî сìèсúëà îáрúщà!

ЕÄИНСТВЕН

Пеòеëúò ïеé... Оò òеìáúрà ìó се рàçáèрà,
÷е òîâà çàíяòèе щàсòëèâ ãî ïрàâè.
И íеäîêîсíàòà е íеãîâàòà ëèрà
îò ерîçèяòà íà âреìеíà è íрàâè.
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Пеòеëúò ïеé... Не èсêà íèêàêâà íàãрàäà,
÷е ìîже äà рàçïóêâà òîé сúс ãëàс çîрàòà.
Нà íеãî òàçè ÷есò âèсîêà ìó се ïàäà —
äà е ïрèçâàí çà òрóáàäóр íà сâеòëèíàòà.

Пеòеëúò ïеé... Не ãî äîсяãà ìîäíà ìèсúë
çà àêòóàëíîсò äà сè сìеíя сîфòóерà.
Еäèíсòâеí îò ïрèрîäàòà е òîé îрèсàí
çà òàçè рîëя. И с ïрàâî е íàïереí.

ПОЧЕРКЪТ НА ВЯТЪРА
  „Аз съм този, който знае пътищата
  на небето, и тук вятърът е мойто тяло“ 

       Езра Паунд
      Из „DE AEGYPTO“

Оáîжàâàì ïî÷ерêà íà âяòúрà!
Оáëà÷íè êúäеëè êàòî íеãî
èсêàì äà рàçêúсâàì... Äà се сìея
â ãëóõèòе óшè íà îáщесòâîòî!
Äà сúì âесеë.
Аíîíèìеí.
Веçäесúщ — êîãà èçáóõâàì
â óрàãàí ëèêóâàщ! Оò âîäà è îãúí
êîêòеéëè äà рàçáúрêâàì. И äúëãî äà âèëíея,
äà се рàäâàì — яõíàë сâîáîäàòà...

И íàé-ïîäèр èçäóõàë ярîсòòà — ïрèòèõíàë,
â íяêîя êâàрòàëíà öúрêâà äà се âìúêíà.
Сâещ äà сè çàïàëя. Äà ïîèсêàì ïрîшêà
çà ìîя ëîш õàрàêòер.
Нàé-сëó÷àéíî
àç äà êèõíà — è îòêúсíà
òреïêàщèòе ìèíçóõàрè
îò âîсú÷íèòе èì сòеáëà.
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ЗАТОЧЕНИЕТО, КОЕТО НОСИÌ В НАС 
    „Къде ще идем, о душа,
    с това огромно заточение,
    което носим в нас?“
      Зои Карели

Сàìîòàòà е óáежèще è àä.
Рúжäàòà £ сòîìàíàòà рàçяжäà.
Пîä сяíêàòà £ се рàçïàëâà жàжäà
çà âçàèìíîсò сúс îсòàíàëèя сâяò.

Сâеòúò íеõàе... Сúс сеáе сè çàеò,
ïреêрà÷âà ïреç òрóïà íà èíäèâèäà.
Чîâеêúò е çàòâîреí êàòî ìèäà.
И îòâреä ïрèòèсíàò сúс сòеíè îò ëеä! 

КЪЩАТА НА ÄЕТСТВОТО
  „Дайте ми опорна точка и аз
  ще преобърна земното кълбо.“
     Архимед

Бëàãîсëîâеíà íеêà áúäе òàçè êúщà!
Тя е ìîяòà îïîрíà òî÷êà.
Тóê ìîãà с ÷àсîâе äà рîâя
èç ïàïрàòòà íà äеòсêèòе сè сïîìеíè.
Тóê âеëèêäеíсêèяò çâúí íà сеëсêàòà êàìáàíà
рàçèсêряше ó ìеíе рàäîсòòà.
Тóê жèâяõ сúçâó÷еí сúс сâеòîâíàòà õàрìîíèя,
äîêàòî с õèëяäà ïîщóреëè áрúìáàрà
ëþáîâòà çàïàëè ìîяòà ãëàâà.

(Аç íàïрàâèõ îò äóшàòà сè âîéíèê:
è òя ïреä áóëîòî íà âèшíàòà
ïреäïî÷èòà рèçàòà íà áîрà!)

И âсе çàжеãëеí â íеîòëîжíà рàáîòà
ïèëееõ áеçрàçсúäíî çëàòíèòе ãîäèíè.
А щàсòèеòî е êàòерè÷êà âúâ ãîрàòà:
ïîíяêîãà се ãëеäàìе âçàèìíî,
íî ïрîòеãíà ëè рúêàòà сè êúì íея — 
ìúëíèя êàфяâà — среä êëîíèòе ïрîсâеòâà
                                                   è èç÷еçâà...
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БРЕЗА ПРЕЗ ÌАРТ

Бяëàòà ïòèöà íà çèìàòà 
îще е òóê.
И äúрâеòàòà îще ÷ерíеяò.
Нî среä òúìíèòе êëîíè
âèäяõ äà сâеòëее áреçà.
И сяêàш íàяâе
ïре÷èсòеíà çúрíàõ äóшàòà сè.

А äóшàòà ìè
èìà ïрàâî äà се íàäяâà.
Лþáîâòà-êóêóâèöà
âсе êрàäешêîì íàâесòяâàше
íеéíîòî ëясòîâè÷е ãíеçäî.

А äóшàòà ìè
èìà ïрàâî äà се ïîìîëè.
Исòèíàòà-çâеçäà
íеâеäíúж äèâî áе òúïêàíà,
íî ïàê îöеëя áеçсìúрòíà
èсêрà âúâ áîëêàòà.

... Бяëàòà ïòèöà íà çèìàòà
âе÷е ïîâäèãà êрèëà.
И íеêà äúрâеòàòà îще ÷ерíеяò.
Среä òúìíèòе êëîíè сâеòëее áреçà.

— Пîçâîëè äà öеëóíà êîрàòà òè среáúрíà,
сесòрà íà äóшàòà ìè! 

СБОГОÌ НА ÄУÌИТЕ

Хîрèçîíòúò êèïè... И ïрèèжäàò
îòâсяêúäе äóìè — 
рèáè, сâеòóëêè, ãëóõàр÷еòà...
Äóìè шóìяò... — 
ëèсòà âúрõó òúíêèòе êëîíè
íà ìúäрè äúрâеòà.
Вяòúрúò сè èãрàе с òяõ:
ìîже äà ãè ïîãàëè,
ìîже äà ãè îòêúсíе.
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(Вяòúрúò е íежеí ëþáîâíèê.
Вяòúрúò е ïàëà÷!)

Оòâсяêúäе äóìè: рèáè, сâеòóëêè, ãëóõàр÷еòà...
И äèõàíèя, îçàреíè
îò ÷ерâеíèòе êрúâíè òеëöà.
И èçãреâè, çàëеçè... öâеòîâеòе ïîïèëè
íà òеçè äèõàíèя. И ìúë÷àíèя —
â êîèòî се ÷óâà
êàê íèêíе òреâàòà,
êàê çрее сúëçàòà.
Бëàãîсëîâеíè ìúë÷àíèя — 
ïреäè ãîëяìàòà òèшèíà.

Сáîãîì íà äóìèòе.
Не ìîãà áеç äóìè.
В íàé-äúëáîêèя сúí
сëîжеòе ìè рèáè, сâеòóëêè, ãëóõàр÷еòà.
Шеïà ëèсòà íà âсяêà öеíà.
... И íе çàáрàâяéòе âяòúр çà òяõ! 

Пàрàõîäúò „Рàäеöêè“
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НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Елена Христова

ПРОДАВАМ ПИШЕЩА МАШИНА 
„МАРИЦА“, ИЗГОДНО 
Разказ

По	едно	време	у	дома	се	събраха	три	пишещи	машини.	Едната,	моята,	
ми	беше	подарък	от	баба	още	като	завършвах	училище.	Старичка	машина,	
но	спретната	и	симпатична,	също	като	баба.	С	дървен	капак	и	монтира-
на	върху	дървена	дъска,	малко	пропукана	от	едната	страна,	но	прилежно	
закована	там	с	малки	гвоздейчета.	При	това,	и	то	беше	най-забележител-
ното,	на	клавиатурата	£,	наред	с	другите	букви,	се	мъдреха	двойно	„е“	
(Ý)	и	голяма	носовка	(Û).	Същинска	антика!	Тази	машина	трябва	да	беше	
столетница...	Независимо	от	това,	работеше	безотказно.	За	десетината	
години,	откак	я	ползвам,	не	се	е	повредила	нито	веднъж.	Шрифтът	£	е	
малко	дребен,	но	не	е	беда,	свиква	се.	Допреди	няколко	години,	когато	все	
още	се	опитвах	да	си	докарвам	някой	и	друг	лев	с	преводи,	милата	антика	
с	марка	„Симплекс“	ми	вършеше	чудесна	работа.	Освен	това,	редакторите	
отдалеч	познаваха	моите	материали	по	шрифта.

Втората	пишеща	машина	„Хеврон“,	ми	остана	наследство	от	едно	
гадже-журналист.	Той	трепереше	над	нея.	Била	купена	навремето	с	до-
лари	от	КОРЕКОМ.	Не	ми	даваше	да	докосна	машината,	камо	ли	да	пиша	
на	нея,	от	страх	да	не	я	повредя.	Беше	малко	превъртял	на	тази	тема.	
Известно	време	живя	у	дома,	защото	все	не	успяваше	да	си	намери	под-
ходяща	квартира.	Един	ден,	беше	точно	срещу	Нова	година,	излезе	да	си	
купи	цигари	и	се	върна	чак	след	три	месеца,	за	да	си	прибере	багажа.	А	
машината	„Хеврон“,	купена	навремето	с	долари,	по	неизвестни	причини	
остана	вкъщи.	Дълго	чаках	да	дойде	да	си	я	вземе,	но	не	би.	Дали	пък	ня-
кое	ново	и	по-заможно	гадже	не	му	е	подарило	компютър?	Аз	по	навик	не	
я	пипам,	стои	си	в	ъгъла	и	събира	прах.

Третата	машина	беше	татковата.	Когато	преди	година	баща	ми	
си	отиде	от	инсулт,	неговата	пишеща	машина	„Марица“	се	прибави	към	
„колекцията“.	 Беше	най-обикновена	машина,	нищо	особено,	 с	 нормален	
шрифт,	нееднократно	поправяна,	защото	татко	си	я	ползваше	посто-
янно,	но	работеше	добре.

Един	ден	се	замислих:	три	пишещи	машини	май	са	множко	за	такъв	
малък	дом	като	моя	и	такава	безпарична	стопанка,	каквато	съм	аз.	Тряб-
ваше	да	продам	поне	едната.	Но	коя?

Отидох	първо	при	антикваря	в	големия	магазин	в	центъра	на	града.	
Предложих	му	вярната	си	антика	с	двойно	„е“	и	голяма	носовка.
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Той	хладно	ме	погледна	през	очилата	си	и	ми	подаде	листче,	на	което,	
на	компютър,	беше	написано	какво	търси	магазинът:	пощенски	картич-
ки,	ордени	и	медали,	значки,	украшения	от	злато	и	сребро,	свещници	и	
прибори	за	хранене.

Тогава	реших	да	пробвам	с	„Хеврон“-а.	Отидох	в	дървеното	павилионче	
на	съседната	спирка,	което	се	ползваше	като	работилничка	за	поправка	
на	пишещи	машини.

—	Не,	никой	не	търси	пишеща	машина	—	обезсърчи	ме	човекът	от	па-
вилиона.	—	Изобщо	не	ми	я	носете!	За	какво	ми	е?	Тук	и	без	това	е	тясно.	
Днес	всеки	гледа	да	се	сдобие	с	компютър.

Пробвах	и	на	сергиите	пред	черквата,	където	се	продаваше	какво	ли	
не	—	от	почти	нови	цигулки	до	стари,	изкривени	и	отдавна	излезли	от	
употреба	вилици	и	лъжици.

—	Не,	никой	не	търси	пишеща	машина	—	беше	категоричният	отговор.	
—	Виж,	цигулки	купуват,	макар	и	на	безценица.	Чужденците	ги	вземат	за	
украса.	Окачват	ги	по	стените	—	в	дом	ли,	в	кръчма	ли,	тяхна	си	работа,	
но	пишещата	машина	е	тежка,	как	ще	я	окачиш	на	стената?

Не	ми	оставаше	друго,	освен	да	пробвам	с	„Марица“-та.	Беше	най-
обикновена	машина	—	нито	купувана	навремето	с	долари	от	КОРЕКОМ,	
нито	изписваше	двойно	„ý“	и	голяма	носовка,	но	напълно	изправна	и	пишеше	
чудесно.	Може	би	точно	нея	ще	успея	да	продам.

Веднага	написах	обявление:	ПРОДАВАМ	ПИШЕЩА	МАШИНА	„МАРИ-
ЦА“	ИЗГОДНО.	И	за	да	няма	никакво	съмнение	в	изгодността,	добавих	
отдолу:	25	лева.

Чичо	не	остана	очарован	от	намерението	ми	да	лепя	обяви	по	вит-
рината	на	магазина.

—	Това	да	не	ти	е	битпазар?	Никакви	машини,	никакви	такива	про-
дажби,	чуваш	ли?!

Сетих	се	впрочем,	че	ще	мине	доста	време,	докато	той	отново	дойде	
в	магазинчето,	за	да	провери	как	върви	работата,	а	дотогава	машината	
може	би	вече	щеше	да	е	продадена.	Така	че,	закачих	все	пак	обявлението,	
макар	и	без	разрешение.	Хората	минаваха	по	улицата,	някои	се	спираха	
и	четяха	обявата,	други	даже	влизаха	в	магазина	и	питаха:	„Пишеща	ма-
шина	ли	продавате?	Много	евтино.	Работи	ли?	Много	добре,	много	добре.	
Но	в	момента	нямам	толкова	пари.“

След	десетки	подобни	разговора	започнах	да	се	чудя	как	така	по	тази	
улица	минават	единствено	хора,	които	нямат	„толкова	пари“,	как	не	мина	
нито	един,	който	да	има...

За	машината	питаха	обикновено	възрастни	люде	и	до	един	обещава-
ха	да	дойдат	да	я	купят,	като	намерят	отнякъде	(откъде	ли?)	„толкова	
пари“.	Времето	течеше,	а	не	се	появяваше	нито	един	сериозен	купувач.	
Надеждите	ми	 започнаха	 да	 гаснат.	Първоначалният	ми	 ентусиазъм	
изчезна.	След	няколко	седмици	взех	да	се	двоумя	дали	да	не	махна	обявле-
нието	—	и	без	това	нямаше	никаква	полза	от	него.	Точно	тогава	влезе	ТЯ,	
МОЯТА	КЛИЕНТКА.

—	Добър	ден.
—	Добър	ден.
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—	Продавате	машина?
—	Да.	В	пълна	изправност	е.	Работи	много	добре.	Искате	ли	да	я	ви-

дите?	Мога	да	ви	демонстрирам	как	пише.
—	А,	не,	не.	Няма	нужда.	„Марица“?
—	Да.	„Марица“.	Само	за	25	лева.
—	И	аз	имах	„Марица“.	Но	ми	я	откраднаха.	Лоши	хора.	А	страшно	

ми	трябва.	Мои	материали	отпечатват	непрекъснато	във	вестници	и	
списания.

Не	полюбопитствах	какво	отпечатват	във	вестници	и	списания,	но	
изразих	искреното	си	съчувствие,	че	тя	трябва	да	пише	тези	свои	мате-
риали	на	ръка	с	печатни	букви.

Когато	вече	се	надявах	жената	да	извади	25-те	лева	и	да	ме	ощастли-
ви,	тя	само	се	тупна	по	джобовете	и	каза:

—	Да,	но	сега	нямам	пари.
„Боже	мой,	все	същото,	направо	ще	ми	прилошее.“
—	Моля,	запазете	ми	я.	Непременно	ще	дойда.	Имам	да	вземам	един	

хонорар.	До	няколко	дни	ще	дойда	за	машината.
Споменаването	на	думичката	хонорар	отключи	като	вълшебно	ключе	

доверието	ми	и	същевременно	моите	спомени.	Само	допреди	няколко	години	
и	аз	се	стремях	да	се	прехранвам	с	преводи	в	периодичния	печат,	но	беше	
невъзможно.	И	то,	не	защото	преводите	ми	бяха	лоши	или	материалите	
безинтересни,	а	защото	работа	от	такъв	род	е	истински	кошмар.	Най-
напред	трябва	да	си	намериш	материал.	Обикаляш	по	павилиони,	сергии	
и	прочее	продавници	на	лов	за	чужди	вестници	и	списания.	Харесваш	си	
нещо,	ей	така	по	външен	вид,	защото	никой	няма	да	ти	позволи	да	разли-
стваш	и	да	преглеждаш,	а	да	не	купиш.	Още	повече,	че	в	по-голямата	си	
част	всички	тези	вестници	и	списания	са	опаковани	в	найлонови	пликче-
та.	И	така,	харесваш	си	нещо	с	надеждата,	че	там	именно	ще	намериш	
свръхлюбопитни	публикации,	купуваш	го	скъпо	и	прескъпо,	и	започваш	да	
четеш.	Понякога	не	откриваш	нищо	подходящо	за	превод	—	злободневно,	
интересно,	любопитно.	Но	случва	се	и	да	намериш.	Тогава,	най-внимателно,	
най-съвестно	го	превеждаш	и	още	по-внимателно	изрязваш	илюстраци-
ята	(ето	защо	трябва	да	си	купуваш	списанията,	а	не	да	ги	ползваш	от	
библиотеката).	След	това	поемаш	с	готовия	материал	към	някоя	редак-
ция,	където	никой	не	те	чака	с	отворени	обятия.	Обикновено,	по	една	
или	друга	причина	се	отвърля	всичко,	което	предлагаш.	Случва	се	обаче	и	
обратното,	да	го	приемат.	Тогава	преводът	ти	потъва	в	някоя	огромна	
папка,	а	ти	чакай	и	се	надявай.	Докато	чакаш	и	се	надяваш	обаче,	трябва	
да	си	купуваш	всеки	новоизлязъл	брой	на	съответното	издание,	за	да	видиш	
кога	ще	му	излезе	късметът	на	твоя	материал.	Нещата	се	проточват	
не	само	месец,	но	и	много	повече.

А	докато	вземеш	след	това	хонорара,	минава	още	доста	време.	При	
това,	накрая,	понякога	се	оказва,	че	размерът	на	хонорара	едва	покрива	
или	дори	не	покрива	направените	разходи.

Значи	тази	 госпожа	 също	 е	 „пишеща“.	Сърцето	ми	 се	 изпълни	 със	
симпатия,	а	едно	предателско	гласче	отвътре	отсече:	„Ама	не	£	личи!“

„Какво	значи	не	£	личи?“	опитвам	се	да	я	защитя	от	самата	себе	си	
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аз.	Жена	като	жена.	Вярно,	бедна	изглежда,	но	ние,	„пишещите“	събратя	
сме	все	бедни.	Косата	£	започнала	да	посивява,	е	опъната	назад	и	вързана	
с	някакъв	ластик	на	тила.	Един	измъкнал	се	кичур	пада	от	едната	страна	
на	лицето	£.	Не	прилича	на	интелектуалка,	нещо	грубовато	има	в	нея.	
Но	ако	беше	интелектуалка,	щеше	ли	да	купува	машина	втора	ръка?	Дали	
беше	постигнала	непостижимото	—	да	се	прехранва	с	тия	свои	материа-
ли?	За	какво	ли	пише?	Рецепти	за	ястия?	За	билки?	Съвети	за	здравето?...

Независимо	 от	симпатията	ми	към	 „пишещата“,	 ако	 беше	дошъл	
оня	старец,	който	мина	преди	седмица,	и	то	с	парите	на	ръка,	веднага	
щях	да	му	продам	машината.	Никакво	запазване,	тук	не	се	запазва!	Но	
старецът	не	дойде,	нито	някой	друг	и	„Марица“-та	остана	„запазена“	за	
моята	клиентка.	След	няколко	дена	тя	наистина	се	появи.

—	Идвам	за	машината.	Двайсет	и	пет	лева,	нали?	—	като	този	път	
извади	парите	от	джоба.

—	Да,	само	25	—	повторих	аз,	а	сърцето	ми	залудува	от	радост.
Предложих	£	да	пробва	машината	още	в	магазина.
—	О,	не,	не.	У	дома.	Аз	имаш	същата,	абсолютно	същата.	Ами	то,	кой	

знае	дали	не	е	и	моята!	—	в	гласа	£	трепна	метална	нотка.
—	Не,	не	е	вашата	—	стъписах	се	аз	от	нейното	предположение.
—	Ама,	как	да	не	е!	Ето,	съвсем	същата	е!	Аз	ли	не	си	подзнавам	ма-

шината!
„Господи,	тази	ще	ме	изкара	крадла“	помислих	си.
—	Може	да	прилича	на	вашата,	госпожо,	но	не	е.	Тази	машина	принад-

лежеше	на	един	възрастен	господин,	много	почтен,	научен	работник.	От	
години	я	имаше.

—	От	години	я	имал,	добре,	но	откъде	я	има?	—	настояваше,	за	мое	
учудване,	 непознатата.	Нейната	настъпателност	ме	 смущаваше	 все	
повече	и	повече.	„Тази	ще	ни	изкара	крадци	и	това	е.	Що	ми	трябваше	да	
се	захващам	с	нея!	Но	нали	не	се	намери	нито	един	друг	желаещ	да	купи	
машината.“

—	Добре,	няма	да	спорим	—	примирено	каза	клиентката.	—	Дайте	ми,	
моля,	бележка,	че	купувам	машината	от	вас.

—	Каква	бележка?	Касова?	—	Не	можех	да	чукна	касова	бележка,	защото	
тогава	щях	да	имам	разправии	с	чичо.

—	Бе-леж-ка.	—	Госпожата	произнесе	натъртено	думата.	—	Бележка	
с	вашето	име,	номера	на	личната	ви	карта,	дата	на	раждане	и	всичко	
останало,	за	това,	че	ми	продавате	тази	машина	за	25	лева.

—	Но,	защо	ви	е	такава	бележка?	—	недоумявах	все	повече	аз.	Чудех	се	
за	какво	ли	би	могла	да	я	използва	и	що	да	капан	е	всичко	това.

—	 Защото	—	жената	пристъпи,	наведе	 се	напред	и	почти	легна	на	
щанда,	а	очите	£	безмилостно	ме	пронизваха	—	 защото	винаги	вземам	
такава	бележка,	когато	купувам	нещо.	Пишете!

Гледах	я	като	хипнотизирана.	Но	парите	бяха	вече	в	джоба	ми	и	не	
ми	се	искаше	да	£	ги	връщам.	Докато	търсех	подходящ	лист,	за	да	£	напи-
ша	проклетата	бележка,	се	стараех	да	прехвърля	наум	всички	възможни	
варианти,	при	които	тя	би	могла	да	я	използва	в	мой	ущърб.	Дали	пък	не	
смята	да	ме	съди	за	кражба	на	пишеща	машина?	Да	ми	иска	номера	на	
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личната	карта	ми	се	струваше	свръхподозрително,	но	от	друга	страна,	
какво	толкова	—	продавам	£	машината	и	£	пиша	бележка	за	това,	няма	
скрито-покрито.

Клиентката	си	замина	с	машината	и	с	написаната	криво-ляво	бе-
лежка,	а	аз,	уморена	от	толкова	размисли	за	това	какво	би	могла	да	ми	
навреди,	реших	най-накрая,	че	бележката	£	трябва	за	пред	домашните.	
Вероятно	има	свадлив	съпруг,	а	и	скръндза	на	всичкото	отгоре...

*	*	*
В	един	късен	зимен	следобед	в	магазинчето	влезе	жена	—	наглед	нищо	

особено,	с	палто,	с	шал.	Попита	за	иконите.	Но	не,	за	да	купи,	а	за	да	
предложи	рисувани	от	нея	икони,	на	консигнация.

От	известно	време	чичо	вземаше	за	продан	и	икони,	но	не	беше	много	
доходно.	Оказа	се,	че	тези,	които	предлагат	икони	са	повече	от	онези,	кои-
то	търсят.	Всеки	от	предлагащите	хвалеше	стоката	си	като	възможно	
най-добрата.	Едни	уверяваха,	че	осъществявали	не	знам	какви	огромни	
продажби	в	еди-кой	си	манастир,	други	настояваха	да	се	вгледам	в	израза	
на	лицата	на	изобразените	и	да	оценя,	че	техните	икони	именно	са	най-
добрите.	Трети	наблягаха	на	цената,	защото	им	искали	най-евтино,	а	
четвърти	твърдяха,	че	иконите	им	били	лечебни	и	настояваха	да	сложа	
ръка	отгоре,	за	да	се	уверя	каква	силна	енергия	излъчват.	Заливаше	ни	
вълна	от	хора,	които	постоянно	предлагаха	икони	и	тази	жена	беше	по-
редната	в	голямата	навалица.

—	Рисувам	икони	—	поясни	тя.	—	Бих	искала	да	оставя	на	консигнация	
във	вашия	магазин.	—	Гласът	£	звучеше	толкова	уверено	и	настойчиво,	
сякаш	отказ,	по	каквато	и	да	било	причина,	би	бил	невъзможен.

Без	 знанието	на	чичо	не	можех	да	приема	никаква	стока,	така	че	
реших	да	поразговоря	малко	жената,	преди	да	я	отпратя	любезно.

С	видимо	удоволствие	тя	започна	да	ми	обяснява,	че	рисувала	не	само	
икони,	но	и	картини.	Всъщност	тя	била	екстрасенс	и	се	занимавала	с	ле-
чението	на	различни	заболявания,	но	лоши	хора	—	завистници,	злобари	—	£	
пречели	по	всякакви	начини.	Сега,	останала	без	препитание,	трябвало	да	
рисува	картини,	лечебни,	за	да	помага	не	само	на	болните,	но	и	на	себе	си.

После	бръкна	в	единия	джоб	на	палтото	си,	извади	оттам	гланцира-
на	цветна	картичка,	подобна	на	пощенските,	и	ми	я	подаде.	На	нея	беше	
изобразено	нещо,	което	напомняше	водата	на	река,	на	лунна	светлина.	
Съчетанието	на	цветовете	бе	много	приятно	във	всеки	случай,	и	аз	неволно	
направих	асоциация	с	някои	картини	на	френските	импресионисти.	Нейно	
творение	ли	беше	тази	картичка	или	някакво	фотокопие?	На	гърба	имаше	
печат,	име	и	презиме	(нейните),	адрес	и	телефон.	По-долу	се	изреждаха	
професиите	£,	които	започваха	с	„народен	лечител“,	„художник-лечител“	
и	т.н.	Когато	понечих	да	£	върна	картичката,	тя	ме	спря	с	ръка.

—	Това	ми	е	вместо	визитка	—	каза.—	Дайте	я	на	вашия	шеф.	Ще	чакам	
да	ми	се	обадите.	—	Замълча	за	миг.	После	попита	настойчиво	—	вие	как	
се	казвате?

„Защо	трябва	да	£	го	казвам?“	помислих	си,	докато	в	същото	време	
произнесох	името	си	като	зомбирана:	Милена	Милева.



26 ÏËÀÌÚÊ

—	О,	да	бе	—	засмя	се	жената	—	Милена	Милева.	Нали	от	вас	купих	
„Марица“-та	за	25	лева.

—	А,	вие	ли	бяхте?	—	усмихнах	се	аз,	сякаш	внезапно	срещнах	близък	
човек.	—	Как	е	машината?	Служи	ли	ви	добре?	—	От	споменаването	само	
на	татковата	машина	на	душата	ми	стана	мило-мило,	като	че	за	миг	
зърнах	баща	си.

—	Хм,	как	ще	ми	служи!	Вие	знаете	ли	какво	се	оказа?
—	Какво?
—	Какво!	Ами	това,	че	шрифтът	е	клинопис.	Да,	опитах	се	да	пиша,	но	

нищо	не	излиза,	никакви	букви,	представяте	ли	си	—	клинопис.	Занесох	я	
на	поправка	при	техник	и	той	ми	каза	същото:	„Ами	това	е,	клинопис,	не	
може	да	се	поправи“.	Нали	споменахте,	че	по-рано	принадлежала	на	няка-
къв	научен	работник.	Такъв	номер	да	ми	изиграе	той!	Да	замени	буквите	
с	клинопис!	Представяте	ли	си?

—	?!?!?!?!

Сòрàíèöà îò òефòер÷еòî íà Хрèсòî Бîòеâ
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Димитър Златев

СТРАСТИ И ИЛЮЗИИ 
Новела

Стоим	с	Ромео	Данчев	в	кафенето	пред	театъра	и	оглеждаме	с	извест-
на	досада	пъстрата	женска	половина	на	човечеството.	Поотминалата	
лятна	жега,	типична	за	града	ни,	и	преливащият	от	планината	предве-
черен	хлад	предразполагат	за	възкресяване	на	мъжките	спомени.	Ромео	е	
популярен	в	града	ни	като	едно	странно	съчетание	на	бонвивиан	и	лирична	
натура,	натрупала	на	младини	широки	познания	за	чужди	поезии	и	култу-
ри.	Всъщност	той	се	казва	Роман.	Някога	майка	ми,	учителка	по	пеене,	го	
кръстила	така,	може	би	за	да	го	ориса	с	достолепието	на	Византийските	
императори.	А	може	би	е	искала	да	подскаже,	че	е	плод	на	увлекателен	
роман...	Къде	му	е	ударението	—	Р¥ман	и	Ромˆн	—	никой	не	се	замисляше,	
защото	още	в	края	на	гимназията	си	спечели	другото	име	от	играта	си	
в	Шекспировата	драма	„Ромео	и	Жулиета“.	Талантливо	се	изяви	тогава	
момчето	и	все	пак	през	следващото	десетилетие	доста	трябваше	да	се	
потруди,	за	да	се	наложи	и	като	всепризнат	любовник.	Това	определи	и	
професионалния	му	път	—	все	на	попрището	на	културата:	секретар	на	
читалището,	референт	в	окръжния	отдел	„Култура“,	режисьор	в	само-
дейния	театър,	дори	основен	автор	в	културната	рубрика	на	вестника.

Обичаше	той	нежния	пол,	 а	явно	 срещаше	и	 отзивчивост.	Това	 го	
налагаше	като	интересен	събеседник.	Дори	по	едно	време	му	викахме	на	
шега	„референт	по	любовта“	—	Имаше	някога	такава	номенклатура,	коя-
то	сега	е	изменена	с	„експерт“.	Впрочем,	няма	мъж,	който	да	не	се	смята	
експерт	по	покоряването	на	жените,	но	Ромео	Данчев	беше	официално	
признат.	То	и	аз	имам	някой	грях	в	този	„тънък	занаят“,	но	с	него	сме	
две	противоположножсти.	Аз	 съм	дискретен,	щадя	достойнството	на	
жените,	с	които	взаимно	сме	се	опознали,	докато	той	е	прекалено	мно-
гословен	в	афиширането	на	взаимните	си	връзки.	Толкова	е	подробен,	че	
взехме	да	го	подозираме	в	белетристично	доукрасяване	на	романите	му	
и	в	доизмисляне.	Не	беше	вулгарен,	но	така	се	увличаше	в	историите	си,	
сякаш	ги	преживяваше	отново.	Жените	знаеха	за	това	негово	мъжко	пер-
чене,	но	странно	—	не	го	пренебрегваха.	Някакво	модно	съперничество	ли	
се	беше	установило	между	тях,	той	ли	владееше	тайни	магии	и	тактики	
за	покоряването	им,	но	победите	му	бяха	честа	тема	и	в	мъжките,	и	в	
женските	компании.

Та	и	този	път	се	случи	нещо	подобно.	Изведнъж	някаква	пружина	го	
изхвърли	от	слънчасалото	безразличие.
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—	Фори,	Фори,	виж	бе	какво	се	задава	насам!
Наистина,	по	отсрещния	тротоар	вървеше	девойче,	осъзнаващо	ма-

гията	на	своята	младост.	Като	се	изравни	с	нас,	то	забеляза	градския	
бонвивиан	и	свойски	му	махна	с	ръка.	Ромео	се	разтопи,	погледът	му	се	
разшири	като	на	стар	котарак	и	май	щеше	да	сграбчи	птичето,	ако	беше	
по-близо.

—	Гледай	бе,	гледай	каква	млада	смяна	расте!	Ох,	на	батко	Маргарит-
ка!...	Не	я	ли	познаваш?!	Кандидат-студентка	е,	учи	за	изпити,	та	затова	
не	се	отби...	Наслади	се	на	походката	£	—	като	цъфнала	маргаритка,	леко	
полюшвана	от	ветрец!	А	пък	цветчето	£	направо	зове:	„Ела,	мила	пчеличке,	
да	ме	опрашиш!	Изпий	всичкия	ми	нектар!	Отнеси	по	тялото	си	златния	
ми	прашец!	Такъв	ароматен	мед	ще	вкусиш	от	мене,	че	дълго	има	да	се	
облизваш...“	И	така	си	беше!	То,	милото,	разцъфтяло,	хормонът	го	ударил,	
пък	не	можело	да	си	намери	идеала,	изграден	по	модерните	любовни	рома-
ни.	Призна	ми	за	две	увлечения	по	съученици...	Постна	работа,	чирачета	
още	в	занаята...	Успях	да	£	предам	няколко	урока...	Благодарна	ми	беше.	
Ами	че	как?	—	като	я	приемем	да	следва	в	столицата,	да	не	се	излага	като	
проста	провинциалистка.

Момичето	беше	отнесло	по	тротоара	магията	на	своята	женстве-
ност,	а	Данчев	още	преживяваше	вълненията	на	приключението.

—	Младото	си	е	младо!	—	въздъхна	философски	той.	—	Някога	имало	
ритуал	за	посвещаване	в	рицарско	звание,	може	да	си	чел.	Аз	пък	си	имам	
ритуал	за	посвещаване	в	званието	„Любовница“.	И	ще	знайш,	никоя	не	ме	
помни	с	лошо	чувство.

Признавам	си,	че	следях	разказа	му	с	любопитство,	но	се	прокрадваше	
и	известно	съмнение.	При	неговите	45	години	връзката	с	абитуриентката	
ми	изглеждаше	като	фантастика.	Но	пък	кой	знае...	Отпихме	по	глътка	
джин-фис	със	сламките	и	пак	се	загледахме	в	оживяващото	се	движение.	
Изведнъж	Ромео	трепна,	понадигна	се	от	стола	и	галантно	се	поклони.	
Минаваше	Жана,	секретарката	на	кмета.	Тя	леко	ни	кимна	—	просто	жена,	
дето	си	знае	цената.	Неволно	си	спомних	едно	сравнение	от	Вапцаров:	„Да	
видиш	ти	момиче,	брат,	—	като	жребица	от	разплодник!“	Мнозина	въз-
приемат	това	сравнение	за	вулгарно,	но	то	всъщност	говори	за	елитна	
раса	—	кобилка	от	конезавод,	 съчетаваща	грациозност	на	движенията	
и	 симетричност	на	пропорциите.	Та	и	Жана	беше	такава.	В	нейното	
кимване	имаше	известно	високомерие	и	нищо	не	подсказваше	преживяна	
интимност.	Моят	събеседник	преглътна	пренбрежението	и	с	приглушен	
глас	се	наведе	към	мене.

—	Имаш	ли,	Фори,	представа	за	съчетание	на	нежност,	страст	и	огън?	
—	Съмнявам	се.	Би	го	почувствал,	ако	поне	веднъж	си	бил	с	тази	жена.	Не	
се	заблуждавай	от	привидната	£	студенина.	Този	чер	като	нощ	поглед	
може	да	те	обезоръжи	или	да	те	предизвика	на	смъртен	двубой.	Любовта	
с	нея	започва	като	„Болеро“	от	Равел!	—	обещаващо	и	опиващо.	Думите	и	
движенията	£	само	загатват	фиестата,	но	в	тяхната	недоизказаност	
се	крие	покоряваща	воля.	Сетне	започва	фламенкото	—	нали	си	гледал	този	
испански	танц	—	страстта	напира,	изгаря	те,	пируетите	на	разкош-
ната	червена	пола	те	подлудяват	като	бик	на	коридата.	Ритъмът	на	
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кастанетите	и	токчетата	преминава	в	кръвта	ти,	превзема	двете	ви	
тела	и	те	довежда	до	екстаз...	И	тъкмо	когато	мислиш,	че	си	на	върха	на	
блаженството,	тя	преминава	към	х¥та	навˆра.	—	Има	такъв	старинен	
испански	танц,	който	говори	за	блясък	на	ками	и	смърт,	ритъмът	те	
екзалтира...	Повярвай	ми,	в	оня	момент	бях	готов	да	посрещна	смъртта!

Данчев	беше	пребледнял,	явно,	не	просто	се	хвалеше,	а	беше	в	плен	на	
преживяното.

—	Слушай	—	продължи	след	малко	поуспокоен	—	някои	ме	смятат	за	
егоист,	който	мисли	само	за	своето	удоволствие,	грубо	казано,	отчитат	
бройки.	Не	съм	такъв,	дано	поне	ти	си	ме	разбрал.	За	мене	любовта	е	
мистична	сила,	която	свързва	човешките	индивиди,	за	да	не	ни	разсипят	
егоизмът	и	омразата.	Нещо	като	китайското	ИН	и	ЯН	—	мъжкото	и	жен-
ското,	светлината	и	мрака.	Любовта	е	свещенодействие	и	носи	щастие	
там,	където	бракът	не	го	е	похабил.	Жените	копнеят	да	бъдато	бичани,	
а	мъжкото	безразличие	е	най-голямата	обида	за	тях,	независимо	на	каква	
възраст	са.	Аз	съм	им	признателен,	не	ги	ревнувам	след	раздялата,	но	и	
те	има	за	какво	да	са	ми	благодарни.

Той	пак	отпи	от	питието	си	и	замълча,	сякаш	за	да	провери	ефекта	
от	алегоричния	си	разказ.	Признавам,	че	по	мъжки	му	завидях,	макар	да	
не	приемах	думите	му	за	стопроцентова	истина.	Затова	след	малко	го	
провокирах:

—	Ти	пък	да	не	изкараш,	че	в	нашия	град	са	най-страстните	жени	на	
Балканите	и	ти	си	наследник	на	Казанова?

—	Обиждаш	ме	—	прекъсна	ме	той	—	като	ме	сравняваш	с	Казанова.	Онзи	
е	бил	развратник	и	себелюбец,	дето	нито	е	подбирал	жените,	нито	след	това	
се	е	замислял	какво	изживяват	те.	На	младини	се	упивах	от	„спомените“	му,	
но	сетне	осъзнах	колко	пари	струва.	Не	твърдя,	че	нашите	съгражданки	са	
най-огнени,	а	че	всяка	иска	да	бъде	обичана,	макар	в	тази	любов	да	има	грях	
и	чувство	за	вина...	Ето	отсреща	пред	витрината	една	от	нестандартни-
те	—	Надка	Йовчева,	вдовицата.	Тя	хем	искаше	да	остане	вярна	на	съпруга	
си,	хем	усещаше,	че	годините	изтичат	като	ситен	пясък	между	пръстите,	
колкото	повече	ги	стискаш.	Любенето	с	нея	започна	като	балада.	Въздишки,	
погледи,	задръжки	и	колеблив	огън,	когато	п¥веят	на	вълнението	ту	запа-
лашва	да	угасне,	ту	повече	се	разпалва.	Но	когато	и	думите,	и	телата	ни	
се	сляха,	изпитах	нещо	свръхестествено,	което	пък	е	най-характерно	за	
баладата...	Нашата	връзка	не	продължи	дълго.	Угризенията	£	взеха	връх,	
но	знам,	че	ще	запази	добър	спомен	до	края	на	живота	си.

—	Здравей,	Ром!	—	стресна	го	мелодичен	глас.	Той	се	извърна	и	възкликна:
—	Ах.	Тони,	здрасти,	мила!	С	приятеля	сме	се	унесли	в	мъжки	разговор,	

та	не	те	забелязах.
—	Ти	ли,	ти	ли!...	—	дяволито	и	загадъчно	подхвърли	тя,	заканвайки	му	

се	с	пръст,	и	продължи	по	пътя	си.
—	Гледай	я	тази	палавница!	Нали	я	познаваш?	Антоанет,	учителката	

по	химия.	Всички	нейни	гимназистки	се	стараят	да	£	подражават,	но	едва	
ли	подозират	какви	умения	владее	тази	жена.	С	женската	си	интуция	
разбра,	че	и	двамата	имаме	по	една	свободна	валенция	и	реакцията	се	
осъществи...	Докато	навляза	в	материята,	тя	ми	изнесе	няколко	п¥казни	
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уроци	по	темата	„Горене	и	изгаряне“.	Има	такива	жени,	иначе	народът	
не	би	изпял	онази	песен:	„Изгори	ме,	изсуши	ме,	направи	ме	сухо	дърво...“	
Признавам	си,	че	аз	пръв	дадох	на	заден	ход.	„Отказвай	се,	викам	си,	до-
като	е	време,	че	тази	жена	не	знае	силата	си	и	току-виж,	като	хитрата	
сврака	си	попаднал	в	капана...	на	брака!“	Разделихме	се,	дето	се	вика,	по	
взаимно	съгласие.

—	Не	вярвам	съвсем	на	тази	„раздяла	по	взаимно	съгласие“.	Все	у	единия	
ще	остане	известна	горчивина,	щом	е	вложил	истинска	страст.	Ти	май	не	
държиш	на	душевните	трепети	у	жената,	на	чувството	£	за	достойнство?

—	Не	се	дръж	като	проповедник,	драги!	Умей	да	създаваш	радост	около	
себе	си,	ако	искаш	един	ден	да	те	споменават	с	добра	дума.

В	гласа	му	долавях	добронамереност,	но	и	назидателност	към	изос-
таващ	ученик.

И	все	пак	не	му	отстъпих	аз	—	Твоите	истории	ми	приличат	на	съвре-
менен	лековат	филм,	където	главният	герой	винаги	е	победител,	без	обаче	
да	стигат	до	шаблонния	хепиенд	—	тържествена	венчавка	сред	пищни	
дамски	тоалети	и	изискани	смокинги.	Толкова	ли	не	се	намери	една	жена,	
която	да	полее	мерака	ти	със	студена	вода?

Този	път	Ромео	не	отговори	с	присъщата	му	емоционалност.	Направи	
доста	дълга	пауза,	загледан	напред,	но	явно,	виждаше	не	минаващите	през	
площада.	После	изпи	дълбока	глътка	от	питието	си	и	додаде:

—	Имам	един	случай,	за	който	избягвам	да	разказвам.	Не	заради	неус-
пеха	си,	а	от	уважение	към	жената...	Срещнах	я	в	Библиотеката,	наскоро	
бяха	я	назначили.	Нейната	женственост	бързо	подпали	у	мен	познатия	
огън,	но	същевременно	в	цялото	£	излъчване	имаше	нещо	респектиращо.	
Явно,	не	можех	да	започна	с	фронтална	атака.	Затова	насочих	разговора	
към	романтичното	в	литературата.	Тя	се	почувства	в	свои	води	и	след	
като	цитирахме	няколко	 от	сонетите	на	Шекспир	и	 от	 закачливите	
любовни	стихове	на	Хайне,	тя	ми	препоръча	романа	„Мадам	Бовари“	от	
Флобер.	Не	казах,	че	съм	го	чел,	разписах	се	в	картона	и	си	тръгнах	с	ми-
сълта,	че	и	на	тази	£	намерих	дамˆра.	Прощавай	за	тази	просторечна	
метафора,	но	вярвам,	че	я	разбираш.	Ще	рече	да	намериш	оная	жила	в	
камъка,	по	която	той	лесно	ще	се	пропука.	Иначе	може	да	блъскаш	до	
премаляване,	но	без	резултат.

След	няколко	дни	връщам	романа	и	заговарям	за	дълбокото	разкриване	
на	женската	душа,	затова	че	и	най-целомъдрената	е	склонна	към	една	
пламенна	извънбрачна	връзка.	Моята	библиотекарка	—	нарочно	не	споме-
навам	името	£,	но	ако	ти	се	досетиш,	да	го	премълчим;	та	тя	оживено	се	
включи	в	коментара,	симпатизирайки	на	героинята.	Когато	аз	£	намекнах,	
че	не	трябва	да	ощетяваме	младостта	си	откъм	такива	преживявания,	
още	повече	 че	 сега	 обществото	не	 е	така	пуритански	настроено,	тя	
се	усмихна,	но	противно	на	очакванията	ми,	приглушено	изрече:	„Аз	не	
се	страхувам	от	укорите	на	обществото.	Имам	си	строги	нравствени	
принципи,	които	са	в	хармония	с	любовта	към	моя	съпруг.	Мисля,	че	съм	
достатъчно	разкрепостена,	не	осъждам	еснафски	литературните	героини	
и	познатите	ми	жени,	но	сама	съм	господарка	на	своето	поведение.	Без	
страх,	но	и	без	компромиси.“
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Преглътнах	първото	си	поражение,	давайки	си	вид,	че	водя	неангажи-
ращ	разговор.	Този	път	си	тръгнах	с	дебелата	студия	„ЗА	ЛЮБОВТА“	на	
философа	Кирил	Василев.	Тя	се	оказа	истинска	енциклопедия	на	човешките	
трепети	и	увлечения,	даваше	ми	богат	материал	за	намеци	и	аналогии.	
Продължих	посещенията	си	в	библиотеката,	станахме	приятели	с	биб-
лиотекарката,	но	не	можех	да	£	простя	верността	към	нейния	инженер,	
някакъв	специалист	в	рудниците.	Нейната	женственост	и	душевност	все	
повече	ме	покоряваха;	мъжката	ми	амбиция	още	подхранваше	някаква	на-
дежда,	което	пък	не	изключваше	възхищението	ми	от	тази	жена.	Когато	
след	година	тя	се	премести	с	мъжа	си	в	съседния	град,	стана	ми	мъчно	за	
прекъснатото	общуване.	И	все	пак	изпитвах	облекчение,	защото	усещах,	
че	нейната	близост	някакси	бе	започнала	да	ме	променя.

Моят	събеседник	 замълча	 за	по-дълго,	 сетне	 запали	цигара,	 което	
ми	подсказа,	че	вече	не	му	се	навлиза	в	други	истории.	Той	ме	озадачи.	
Не	допусках,	че	Ромео	е	имал	и	такива	преживявания.	От	опит	знаех,	че	
пораженията	в	любовните	авантюри	се	помнят	по-дълго	от	победите,	
затова	повече	не	провокирах	откровенията	му.	Бяхме	изсмукали	питието	
си,	разплатихме	се	и	си	тръгнахме	всеки	със	своите	мисли...

*	*	*
След	седмица,	връщайки	се	от	командировка,	една	вест	ме	порази:	

нощеска	Ромео	Данчев	починал!	Колкото	и	да	изглеждаше	невероятно,	ле-
карите	констатирали,	че	в	съня	си	получил	разрив	на	сърцето.	Първата	
ми	мисъл	беше	колко	внезапно	може	да	свърши	човек.	Но	преди	да	започна	
да	го	окайвам,	една	завист	изпревари	в	съзнанието	ми:	„Блазе	му!	Живя	
интересно,	раздаваше	радост	на	жените	и	умря	като	праведник,	без	да	се	
мъчи.“	Побиха	ме	тръпки	като	си	помислих,	че	жадното	за	ласки	и	живот	
тяло,	след	време	деградира	така,	че	извиква	само	съжаление	у	околните.

Обадих	се	на	началството,	че	излизам	по-рано	заради	погребението.	
В	 паметта	ми	натрапчиво	 възкръсваха	 разговорите	ми	 с	 покойника-
любовник.	Петдесет	на	сто	да	е	било	истина,	пак	е	реализирал	своята	
епикурейска	философия!...	Но	една	йезуитска	мисъл	не	ми	даде	да	призная	
победите	му:	„Абе,	днес	ще	си	покаже	дали	е	оставил	добри	спомени	след	
себе	си	или	повечето	е	било	мъжки	фантазии.	То	при	неговата	читателска	
страст	на	младини,	едва	ли	му	е	било	трудно	да	досъчинява,	да	не	казвам	
по-друго	—	да	послъгва.

Тленните	му	останки	бяха	изложени	за	час-два	в	Читалището.	Под-
несох	карамфилите	си	и	за	миг	се	загледах:	чертите	му	бяха	спокойни,	
но	единият	му	клепач	беше	малко	повдигнат,	като	че	ли	ми	намигваше:	
„Гледай	сега	и	си	прави	изводи!“	—	Това	той	ли	ми	казваше	за	последно	или	
беше	моя	ехидна	мисъл?	Оттеглих	се	на	заден	план	и	застанах	почтително.

След	малко	към	ковчега	се	приближи	жена	в	черно.	Зад	мене	дочух:	
„Виж	я	Надето,	горката	вдовичка!	Без	време	си	изсъхна.	Всеки	покойник	
като	че	ли	£	напомня	за	рано	починалия	съпруг.“	А-ха,	мислех	си,	май	че	в	
ситуацията	има	нещо	баладично...

Още	не	бях	довършил	с	баладичния	мотив,	пред	Ромео	застана	мани-
кюршата	от	фризьорския	салон,	за	която	той	неведнъж	ми	беше	разказ-
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вал.	Не	беше	спестила	червилото,	но	няколко	несдържани	сълзи	поразмиха	
грима	£.	После	минаха	самодейците-театрали.	И	сред	тях	имаше	жени,	
които	искрено	въздишаха	и	будеха	у	опечалените	спомени	за	поставяните	
от	него	пиеси.	А	у	тях	какво	ли	събуждаха?

Сестра	му	току	поправяше	цветята	в	ковчега,	но	се	поспираше	да	
поема	съболезнования.	В	черен	костюм	и	черно	фишу	пред	ковчега	бе	за-
станала	секретарката	на	кмета.	Дълбока	печал	бе	сковала	красивите	£	
черти.	Мнозина	смятаха,	че	тя	е	дошла	като	служебно	лице.	Спомних	си	
алегоричния	му	разказ	за	испанските	танци,	в	които	Жана	беше	солист-
ка...	А	сега	целият	£	вид	говореше,	че	душата	£	е	озвучена	от	„Реквиема“	
на	Моцарт...

По	едно	време	своите	цветя	положи	и	Антоанета,	химичката.	И	тя	
беше	притаила	за	малко	своето	„горене“,	спомняйки	си	с	добра	дума	за	по-
койника.	Минаваха	още	доста	мъже	и	жени,	ала	можеш	ли	да	знаеш	какво	
таи	в	сърцето	си	всяка.

В	последните	минути	на	поклонението	пристигна	задъхано	девойче.	
То	положи	букет	бели	маргарити	и	това	ме	накара	да	се	вгледам.	Ами,	
да.	 Това	 е	Маргаритка,	 кандидат-студентката.	Моментът	не	 беше	
подходящ	за	други	асоциации,	но	в	съзнанието	ми	кощунствено	прозвуча	
артистичната	интонация	на	Ромео,	който	имитираше	въображаемата	
молба	на	жълто-белия	цветец:	„Ела,	мила	пчеличке,	да	ме	опрашиш...	Изпий	
всичкия	ми	нектар.	Но	друг,	вътрешен	глас	го	прекъсна:	я	се	засрами	бе!	
Сега	ли	намери	да	се	погавриш	с	човешката	печал...“

Шествието	 се	проточи	към	 гробищата.	Уж	почително	 си	мълчах,	
но	повече	ме	занимаваха	споделените	тайни	на	Ромео,	отколкото	онова,	
което	ни	очаква	отвъд.	Пък	и	един	досаден	пенсионер	се	лепна	до	мене	и	
взе	да	ми	разправя	какви	големи	заслуги	имал	покойният	господин	Данчев	
към	културата	на	града.	„Без	време	си	отиде	—	рече	съчувствено.	—	Дори	не	
можа	да	се	ожени,	та	да	се	порадва	на	живота...“	Аз	си	замълчах,	пресявайки	
оставените	заслуги	и	спомени	и	то	не	само	в	областта	на	културата...

По	 едно	 време	 с	 периферното	 си	 зрение	 забелязах	жена	 в	 края	на	
тротоара.	Изящна	и	строга	в	тъмен	тоалет,	тя	стискаше	в	ръка	два	
бели	карамфила.	Лицето	£	изразяваше	искрена	печал.	Когато	роднините	и	
близките	на	покойника	отминаха,	тя	се	вля	в	шествието	току	пред	мене.	
Нещо	познато	в	нейните	черти	и	походката	ме	заинтригува.	Мъчех	се	
да	си	спомня	къде	съм	я	виждал.	Момент...	Това	е	библиотекарката,	за	
която	ми	бе	разказвал	Ромео,	как	не	се	досетих	веднага.

Така	го	изпратихме.	Хвърлихме	му	по	шепа	пръст,	всеки	със	своите	
спомени.



    33

Иван Бързаков, Калифорния

ПРИКАЗКА ЗА ЕДИН БЯЛ ЛИСТ 
Разказ

    „Оттук до края на света, 
    всъщност няма никакво разстояние.“
        (Из „Лумнали огньове“)

„...	За	няколко	месеца,	сестричке,	само	за	няколко...	Седем	души	са	се	
запалили,	на	различни	места	—	ДО	СМЪРТ!	Тая	наша	окаяна	земя...

Божичко,	как	ли	са	викали!	Крещели	са	—	като	са	лумнали	огньовете...	
От	болка	и	ужас	—	да	ги	спасят!	До	обезумяване...“

	 	 							 (Из	писмото	на	една	българка	до	близките	в	чужбина)

Обсъждането	на	книгата	бе	приключило,	хората	си	тръгваха.	Бавно,	
сякаш	не	искаха	да	напуснат	това	място,	чуждо	и	студено	преди	два	часа.

Отвън	мракът	се	надвесваше	решително	над	града,	като	че	ли	искаше	
да	го	погълне.

Тогава	го	забелязах.	Наближаваше	редът	му	за	автограф.	Седях,	както	
винаги	угрижен,	на	дългата	маса	отпред,	застлана	открай	докрай	с	твър-
да	червена	покривка,	червена	като	кръвта.	Какво	да	напиша	в	книгите	на	
репресираните	—	тези	старци,	мъчени	от	режима	в	миналото	и	дълбоко	
страдащи	сега,	които	смирено	и	търпеливо	чакаха	зад	масата?	

Заедно с тях чакаше, обгърнал ги плътно отвсякъде — с оная страст, 
с която прегръщаш любима жена от страх да не я загубиш — и целият 
им живот. Както преди, така и сега. Арестите тогава — за това, че си 
„мислил“ или „мислила“ да бягаш през границата — килиите, безкрайните 
разпити, изнасилванията, „кръщаването“ с ледена вода, пребиването с 
маркучи... И едновременно с това — призрака на днешния ужас, убийстве-
ната немотия и самота.

Винаги	ми	е	било	малко	неловко	да	давам	автографи.	Като	че	ли	чувам	
някакъв	глас:	„Кой	си	ти	и	какво	право	имаш	да	надписваш	книги	—	дори	
и	твоите?	Можеш	ли	да	проникнеш	и	на	сантиметър	в	страданието	на	
другия?“	В	такива	моменти	имам	чувството,	че	съм	седнал	само	по	долно	
бельо	пред	хората,	а	те	ме	гледат	очаквателно.

Мракът	бе	опасал	вече	залата.	
Внезапно	се	сетих	за	писмото	на	един	читател:	„Стиховете	в	тази	

книга	парят,	защото	в	тях	горят	душите	ни.“.
Тогава	видях	онзи	човек.	Млад,	на	Христовата	възраст	—	не	повече	от	

33—34	годишен.	Среден	на	ръст,	по-скоро	нисък,	облечен	съвсем	скромно,	
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чисто.	Стои	смутен	зад	червената	маса,	едва	ли	не	виновно	—	като	че	ли	
ще	го	съдят	невидими	съдии	—	и...	държи	лист	хартия	в	ръцете	си,	един	
бял	лист.

—	Моля...	Напишете	тук	името	си	и	датата	—	и	ми	подава	празния	
лист.

Погледнах	го	внимателно.	Той	наведе	очи,	малко	объркан.	И	пак	ми	
подава	листа.	Помислих	си:	„Еcce	homo!	(Ето	го	Човекът!).	Стои	разголен	
пред	мен	и...	носи	душата	си.“	

—	Но	защо	на	този	лист?	Дайте	си	книгата,	ще	Ви	се	подпиша,	разбира	
се.	Радвам	се,	че	обичате	стиховете.

—	Не	—	с	един	тих	глас	—	нищо	не	разбирам	от	поезия.	Това	е	друго,	
това	е	за	нас.

Не	знам	защо,	но	не	го	попитах	кои	са	тези	„нас“.	Беше	твърде	млад,	за	
да	е	пострадал	от	миналото.	После	си	спомних	думите	на	Уилям	Фокнър:	
„Миналото	не	е	никога	мъртво.	Миналото	дори	не	е	минало“.

Тъкмо	си	мислех	кои	от	книгите	си	да	му	препоръчам,	когато...	разбрах!
—	А-аз	—	заекна	той,	изчервен.	—	Нямам	шест	лева	Ще	дойда	някой	друг	

път...	и	тогава	ш-ше	купя.	И	трите	—	в-всичко	ще	купя!
Кимнах	мълчаливо.	Извадих	 от	 личния	 си	 резерв	 две	 от	книгите.	

Предложих	му	сам	да	си	избере	къде	да	се	подпиша.	Той	отговори,	че	няма	
значение.	Важното	е	да	поставя	подписа	си	и	датата,	непременно	датата.

Така	и	не	разбрах	защо	„непременно“.
Не	настоях.	Надписах	книгите	на	една	от	първите	им	страници,	не	

помня	къде.	Бях	изцяло	погълнат	от	изражението	на	лицето	му.	Както	
и	от	ръцете,	тези	малко	едри	за	ръста	му	ръце	на	физически	работник,	с	
една	особена	изящност	на	пръстите.	Нещо	в	него	ме	караше	да	потръп-
вам.	Понякога,	изправени	внезапно	пред	една	голяма	истина,	която	не	
разбираме,	мълчим.

„С	уважение	и	признателност!“	—	и	сложих	датата.	После	добавих:	„С	
голяма	признателност!“

Странно,	забравих	да	го	питам	за	името!	Чак	след	време	се	сетих,	ко-
гато	вече	го	нямаше.	А	и	той	не	каза	нищо.	Пое	бавно,	почти	тържествено	
двете	книги,	погледна	някъде	нагоре,	после	се	поклони...	и	ги	понесе,	заедно	
с	белия	лист	хартия.	Внимателно,	почти	като	ритуал.	Имах	странното	
усещане,	че	се	страхува	да	не	се	разпаднат,	на	пепел	—	като	изгорели.

Така	и	си	тръгна	от	дългата	маса	този	човек	—	полека,	с	книгите	и	
белия	лист	в	ръцете.	На	вратата	спря,	обърна	се,	отново	кимна	с	глава	
преди	да	излезе.	Поклоних	се	и	аз,	но	по-дълбоко.

Заедно	с	него	нещо	невидимо	излезе	от	залата.	Невидимо,	но	съвсем	
осезаемо.

Навън	беше	нощ.	Тъмна	есенна	нощ,	без	звезди.
Неочаквано	го	видях.	Седнал	на	пейката	отсреща,	под	електрическия	

фенер.	Изглежда	не	чакаше	никого	обаче.	(Тази,	която	щеше	да	си	го	прибере	
окончателно	един	ден,	не	обича	да	я	учат	кога	да	дойде.).	

Приближих	се	и	му	се	усмихнах.	Държеше	все	така	грижливо	книги-
те	—	на	коленете	си,	заедно	с	белия	лист	хартия.	Боже,	колко	беше	хубав	
този	бял	лист!
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Чак	тогава	забелязах	призрачната	бледност	на	лицето	му.	Кой	знае	
защо,	си	спомних	за	бездомния	скитник	в	един	забравен	филм	в	детство-
то,	от	епохата	на	нямото	кино.	Като	че	ли	този	човек	беше	част	от	
тишината	на	някакъв	друг	свят	—	отвъд	времето	и	пространството.	

—	Извинете	ме,	господине,	мога	ли	да	Ви	предложа	нещо?
Той	кимна	утвърдително,	ала	погледът	му	беше	като	че	ли	въобще	

не	ме	е	чул.
Бръкнах	в	задния	си	джоб	за	портфейла,	но	веднага	усетих	как	гневно	

светнаха	очите	му.
Вдигнах	рамене.	Разтършувах	се	 в	чантата	и	открих,	 за	щастие,	

едно	шоколадче	„Milka“,	кой	знае	как	останало	там.
—	На	мен	лекарите	ми	забраняват	да	ям	шоколад,	а	го	обичам	много.	

Ще	ми	доставите	голямо	удоволствие,	ако	го	изядете	Вие.
Той	го	пое,	без	да	ме	погледне,	без	да	промълви	нито	дума.	Аз	докоснах	

леко	рамото	му,	после	си	тръгнах.	Трябваше	да	побързам	—	всеки	момент	
щеше	да	се	изсипе	пороен	дъжд.	Небето	над	нас	бе	пълно	с	напрежение...

Едва	когато	се	отдалечих,	забелязах	полуобърнат,	че	е	още	там,	на	
пейката	и	стиска	шоколадчето,	заедно	с	книгите	и	белия	лист	в	ръцете	
си.	Безразличен	към	всекиго	и	към	всичко,	което	можеше	да	се	случи	—	като	
че	ли	беше	седнал	в	Ноевия	си	ковчег.

Тогава	си	спомних:
„Най-силни сме, когато намерим в себе си смелостта да вярваме и 

живеем между живота и смъртта, между надеждата и отчаянието.
И най-самотни.“
.	.	.	.	.	.	
Две	седмици	по-късно,	в	същия	град,	ми	казаха,	че	няколко	дена	след	

моето	заминаване,	се	полял	с	бензин	още	един	човек.
Толкова	бързо	лумнал	огънят,	че	човекът	изгорял	като	вейка,	целият.
Така	и	не	разбрах,	кой	се	бе	запалил.

P. S. Този разказ се базира на истински случай, тъй както са истински 
самозапалванията в градовете ни. Само през 2013 година — поне седем-осем 
смъртоносни случая, само за няколко месеца!

Освен това, на редица премиери на книги (от различни автори) виждах 
да чакат за автограф хора с лист хартия в ръце. Не можеха да си позволят 
да купят книгата, колкото и да беше евтина.
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Надя Михайлова, Лондон

ОБРАЗИ ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА 
Разказ

Веднага	бързам	да	поясня:	това	заглавие	не	е	само	перифраза	на	сюи-
тата	върху	пиано	„Картини	от	една	изложба“	на	руския	композитор	Мо-
дест	Мусоргски,	създадена	в	памет	на	приятеля	му	—	художника	Виктор	
Хартман.	Не,	че	няма	изобщо	връзка	с	изложба,	но	не	е	там	работата...

От	няколко	дена	се	трудя	в	картинната	галерия	на	Клоктаур	(часов-
никова	кула),	към	Кройдънския	административно-културен	център	Табер-
на	хауз.	Изложбената	зала	се	помещава	във	фоайето	на	кулата,	където	е	
и	библиотеката.	Живко,	моят	„боен	другар“,	от	времето	на	Отвореното	
общество,	беше	ми	се	обадил	един	ден:

—	Искаш	ли	да	спечелиш	двеста	и	петдесет	лири	за	двайсет	дена?	Само	
да	пазиш	една	изложба	по	няколко	часа	на	ден.	Златинка	е	доста	заета	в	
момента	и	няма	възможност.	Просто	да	я	заместиш.

Златинка,	съпругата	му,	завеждаше	отдела	„Изобразително	изкуство“	
в	тоя	културен	център.

—	Парите	не	са	много,	но	ще	£	направя	тази	услуга	—	отвърнах.
—	Но	това	са	все	пак	двеста	и	петдесет	паунда!	За	съжаление	тя	не	

може	да	даде	повече	—	засегна	се	Живко.
И	как	няма	да	се	обиди,	когато	работя	на	хора,	които	не	са	ми	никави	

приятели	и	то	черна	работа	за	без	нищо,	та	дори	храната	си	носех.	Ама	и	
аз	съм	една!	(Това,	ако	ми	кажеше	някой	на	мен,	имаше	да	фуча).	Хората,	
които	обичаме	и	уважаваме,	не	зачитаме	достатъчно,	само	защото	са	ни	
много	близки	и	можем	да	си	позволим	да	не	бъдем	чак	толкова	коректни.	
Ще	ни	простят.	Също,	както	пренебрегваме	понякога	родители	и	членове	
на	семейството	си,	заради	наши	познати.

—	Добре,	де!	—	поправих	се	набързо.
Седя	си	на	столче	в	осветената	зала	с	големи	стъкла-витрини	и	

се	чувствам	като	мишка	в	буркан.	Хората	ме	наблюдават	и	отвън,	
и	отвътре,	като	влязат	в	залата,	но	пък	ми	е	забавно.	Работата	се	
състои	само	в	това	да	гледам	някой	да	не	остави	багаж	с	бомба.	Из-
ложбата	се	казва	„Queue“	 (опашка	от	хора).	Темата	е	емигрантите,	
които	пристигат	в	тая	страна	—	такива	като	мен	и	като	много	други	
още.	На	четири	картона,	с	размери	един	метър	на	един	и	половина	е	
изобразена	графично	опашка	от	емигранти,	които	чакат	пред	Емиг-
рационна	служба.	Това	—	на	стените.	Край	тях	и	по	средата	на	пода	
са	разхвърляни	чанти	и	куфари,	аранжирани	„артистично“	на	групи,	
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които	онагледяват	рисунките.	В	същото	време	е	пуснат	запис,	който	
се	чува	от	високоговорителя	на	тавана	и	пред	входа	на	залата	—	в	до-
пълнение	на	картините	и	багажа.

Чуват	се	гласове	на	емигранти	от	различни	националности,	пол	и	
възраст,	които	се	представят	едни	на	други	—	бър-а,	бър-а,	бър-а...,	докато	
чакат.	От	всички	тях	доминира	възрастен	африканец,	който	разказва	за	
причината,	поради	която	е	избягал:

—	...	Студено,	няма	електричество,	няма	вода,	няма	храна...	—	изрежда	
всички	трудности.

На	тоя	звуков	фон	се	откроява	речитатива	на	малко,	черно	момче,	
което	скандира	пискливо:

—	Никога,	никога	повече	няма	да	се	върна	наза-а-а-а-д!
И	пак:
—	Студено,	много	студено,	няма	електричество,	няма	вода...
Записът	трае	две-три	минути.	След	пауза	от	няколко	секунди,	от-

ново	същото...	Това	слушам	четири	часа,	колкото	ми	е	работният	ден,	
плюс	въпросите	и	коментарите	на	посетителите.	Възрастен	мъж	чете	
отвън	плакат,	сложен	на	витрината:

—	Какво	значи	това?	—	пита,	но	виждам,	дяволчетата	как	играят	в	
очите	му.

—	Точно,	каквото	е	написано	—	отвръщам	вежливо.
—	О,	аз	мислех,	че	хората	като	са	бягали	за	Америка	през	войната,	са	

си	забравили	багажите	в	Кройдън...
—	Това	пътническа	магазия	ли	е?	—	пита	друг	зад	него.
—	Къде	се	намира	Луна	хауз?	Как	мога	да	стигна	дотам?	—	пита	млад	

арабин	за	Емиграционната	служба.
—	Закрита	ли	е	вече	изложбата?	—	подава	глава	възрастна	жена.
—	Отворена	е.	Заповядайте,	влезте!
Тя	ме	гледа	неразбиращо.
—	Искам	да	кажа,	кога	ще	бъде	отворена	за	посетители?	Да	се	извадят	

работите	от	куфарите,	да	се	окачат...
—	Те	са	част	от	изложбата	—	отговарям	търпеливо.
Жената	още	стои	в	недоумение:
—	Аз	мислех,	че	е	закрита	като	видях	багажите...
—	Да,	това	е	изложбата	—	потвърди	млад	мъж.	—	Има	още	една	такава	

в	Лондон	на	Ливерпул	стрийт.	Някакво	изложение	на	чехи	от	1934-а	година.	
И	там	също	са	разхвърляни	багажи.	Идете	да	я	видите.

—	Рекох	си,	те	са	започнали	да	чистят...
—	А	и	такъв	случай	съм	чувал	—	рече	пак	младият	човек.	—	Изложбата	

била	нещо	във	връзка	с	екологията	и	чистачката	като	влязла	в	залата,	
измела	експонатите	и	ги	хвърлила	в	кофите	за	боклук.

Всички	се	разсмяха,	но	да	си	призная,	и	аз	първия	ден,	като	видях	
разхвърляните	безредно	багажи,	имах	намерение	да	ги	подредя	в	единия	
край	да	не	се	спъват	посетителите	в	тях.	Дори	мислех	да	мина	с	мокър	
парцал	пода.	Добре,	че	дойде	навреме	Златинка	да	ме	„въведе“	в	работата.	
Но	другите	няма	кой	да	ги	предупреди.	Идват	все	нови	и	нови,	и	без	много	
да	четат	какво	пише	на	входа,	се	обръщат	към	мен:
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—	Може	ли	да	си	оставя	чантата,	да	не	я	нося	в	библиотеката?	—	пита	
момиче	на	студентска	възраст.

Тук	вече	съм	нащрек.	Точно	това	не	може.	Една	дама	сбутва	спътника	
си	и	възкликна	едва	ли	не	радостно:

—	Виж,	Джон,	този	куфар	е	като	нашия,	нали?
—	Продават	ли	се?	—	пита	посетител	на	средна	възраст	от	индийски	

произход.	—	Аз	си	харесвам	този!	—	посочва	той.
Пийнал	младеж,	украсен	с	обеци,	се	спря	доста	изненадан	пред	един	

от	експонатите:
—	Ха!	Моят	куфар!	—	посегна	да	го	вземе.
—	Извинете,	имате	някаква	грешка...	—	казвам,	колкото	се	може	по-

внимателно.	—	Това	е	художествена	изложба...
Имах	за	задача	да	гледам	някой	да	не	остави	нещо,	а	тоя	иска	да	вземе.	

Откъде	са	наистина	тези	багажи?	—	питах	се	и	аз.	Твърде	е	възможно	да	
са	от	служба	„Загубени	вещи“	и	непотърсени	с	години...

—	Нямам	никаква	грешка!	—	повиши	глас	„собственикът“	на	куфара.	
—	Забравих	го	на	Клапан	Джакшън,	като	сменях	влака	за	Лондон.	Ето,	че	
се	намери!

Ако	е	било	така,	мисля	си,	сигурно	си	бил	докарал	главата	малко	по-
вече,	отколкото	сега.	Младежът	беше	упорит	и	настояваще	на	своето.	
Такава	ситуация	не	беше	предвидена.	Не	можех	да	напусна	залата	и	да	
тичам	за	охраната.	В	това	време	една	от	служителките	се	връщаше	от	
тоалетната	за	персонала	на	пропуски,	за	което	се	минаваше	през	залата	
с	експонати.	Погледнах	я	само	и	тя	разбра	за	какво	става	дума.	Портие-
рът	Бел,	с	когото	се	сприятелихме	от	първия	ден,	пристигна	за	секунди,	
раздрънкващ	безброй	ключове	на	колана	си.	Отървах	се	без	много	усилия	
от	напористия	посетител.	Едва	 се	размина	без	 голямо	произшествие.	
Пияният	налиташе	на	бой	и	на	Бел	дори.

Някои	посетители,	изкусени	навярно	от	„занаята“,	търсеха	кусури	
или	даваха	съвети:	като	се	почне	от	афиша	на	витрината	—	значението	и	
замисъла,	та	се	стигне	до	това,	дали	изобщо	има	изкуство	в	тая	изложба...

—	Аз	бих	направила	плаката	малко	по-другояче...	—	коментираше	жена,	
около	четирийсетте,	с	едро	лице	и	пухкава	поничка	под	брадичката,	обле-
чена	в	груб	пуловер	и	тънка	шарена	пола,	която	метеше	пода.

—	Какъв	е	замисълът	на	тая	изложба?	—	пита	ме	млад	човек,	взел	ме	
за	изпълнителката.

—	Идеята	е	добра,	но	реализацията	не	е	правилна.	Изобразителните	
средства	не	са	сполучливи	—	намесва	се	друг.

—	И	това	претендира	да	бъде	изкуство!?	Какво	иска	да	каже	худож-
ничката	с	тези	вехти	чанти	и	куфари?

—	Глупава	изложба!	—	оцени	възрастен	чернокож	и	си	излезе	възмутен.
—	О,	Господи!	Какъв	е	тоя	Ад?	—	извика	млада	жена	от	африкански	

произход,	и	хукна	назад.
Въпросите	понякога	преминават	границите	на	допустимата	вежли-

вост	и	започнаха	да	загрубяват.	Най-точно	—	придобиват	политически	
оттенък.

—	Защо	всички		т	е	з	и		хора	идват	тук?	—	възмущава	се	възрастна	
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посетителка	по	адрес	на	емигрантите.	—	Та	те	дори	не	знаят	да	говорят	
английски!

Две	дами,	с	чувство	за	хумор,	подвикват	от	входа:
—	В	коя	чанта	е	бомбата?	
Мъж	със	стойка	на	бивш	военен:
—	Това	Ватерло	ли	е	или	просто	хората	се	евакуират?	Кога	ще	тръгне	

влакът?	Защо	още	стои	на	платформата?
—	Не	предполагах,	че	толкова	много	и	най-различни	емоции	ще	пре-

дизвика	 една	изложба	като	тази.	Публиката	бе	твърде	разнородна	по	
образование,	възпитание	и	манталитет.	Едни	идваха	от	необходимост	
да	утолят	жаждата	си	за	просвета	и	култура,	други	от	любопитство	
—	случайно	мярнали	афиша,	а	трети	от	самота	—	да	убият	малко	време.	
Повечето	не	разбираха,	а	може	би	не	приемаха	подобна	авангардна	изложба.	
Някои	просто	се	разтоварваха	от	ядове	в	службата	и	вкъщи,	взели	ме	за	
авторката.	Бях	любопитна	да	я	видя	тая	художничка,	дето	заради	нея	
„опирах	пешкира“.	И	тя	се	появи	един	ден.

Разпознах	я	още	от	фоайето,	като	се	зададе	така	устремена	към	
залата,	с	бърза	стъпка,	без	да	се	оглежда,	без	да	любопитства,	без	да	се	
колебае	дали	да	влезе.	Тъмнокоса	мадама,	във	виненочервено	палто	и	съ-
щият	цвят	обувки	с	висок	ток.	Тя	връхлетя	в	залата,	отмина	ме	като	
„малка	гара“	и	отиде	направо	в	дъното,	където	в	нишата	на	стената	бе	
поставена	тетрадка	за	мнение	на	посетителите.	Бях	я	прегледала	вече.	
Нищо	интересно	и	нищо	от	„помията“,	която	изливат	на	моята	глава.	
Само	похвали.	Доволна	от	тия	приятни	лъстиви	думи,	дамата	прелист-
ваше	и	четеше	внимателно.	В	един	момент	се	стресна	и	вдигна	глава.	
Едва	сега	ме	забеляза:

—	Защо	не	работи	уредбата?!	—	попита	строго,	като	че	ли	ме	бе	цˆнила	
за	звуков	оператор.

Бях	се	оплакала	на	Бел	от	записа.	Видя	ме	да	вися	навън	от	залата,	
когато	наминаваше	по	време	на	неговите	разходки	из	района:

—	Скучно	ли	ви	е?
—	Излязох	за	малко	да	се	избавя	от	това	мъчение	—	кимнах	към	радио-

уредбата.
—	А,	разбирам...
Само	като	че	ли	това	бе	чакал.	Влезе	през	вратичката	за	служители	

и	„китайската	капка“,	дето	набиваше	в	мозъка	ми	до	полуда,	се	изпари.
—	Имаше	някаква	повреда...	Ще	проверя	какво	става.
Изтичах	до	пропуска.	След	малко	отново	прозвуча	в	ефира:	„студено,	

много	студено,	няма	електричество,	няма	вода...“
Художничката	 със	 задоволство	изтрака	 с	токчетата	обратно	по	

същия	начин,	по	който	се	появи...	Веднага	след	нея	настъпи	тишина.	Бел	
си	знаеше	работата...	Но	един	ден	дойде	съпругът	£.	Стегнат,	подвижен,	
много	енергичен	човек,	със	светла	олисяваща	глава.	За	разлика	от	жена	
си,	той	не	само	поздрави,	но	се	и	усмихна,	от	което	се	показаха	два	реда	
едри	като	тесли	зъби.	Той	се	захвана	първо	за	масичката,	с	която	ме	бе	
снабдил	Бел,	за	да	мога	да	си	поставям	чантата	и	нещата	на	нея,	а	не	
на	пода	до	стола.
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—	Извинявам	се	много,	но	тази	масичка	ще	трябва	да	излезе	навън.	
Нарушава	се	аранжировката	на	изложбата.	Ще	заприлича	на	канцелария.

На	какво	прилича	изложбата,	хората	си	казват.	Сетих	се	кой	беше	
авторът	на	тия	забрани.	Не	отвърнах	нищо.	Тъй	като	не	се	помръднах,	
той	използвал	момента,	когато	излязох	до	тоалетната	и	изхвърлил	ма-
сичката,	а	стола	ми	натикал	зад	вратата.	Отидох	пак	при	моя	ангел-
пазител	да	се	жалвам.

—	Беше	във	фоайето	и	някой	веднага	я	прибрал...	Ще	намеря	друга	—	
рече	успокояващо.

Когато	не	изтърпявах	въпросите	на	посетителите,	както	и	записа,	
който	все	пак	се	въртеше	от	време	на	време,	излизах	във	фоайето,	под-
пирах	се	на	мощната	мраморна	колона	наблизо	и	с	едно	око	наблюдавах	
залата.	 Главно,	 следях	дали	някой	не	 влиза	 със	 сак	или	 чанта.	С	 всяко	
отваряне,	 на	плъзгащите	 се	 входни	крила	нахлуваше	мощен	поток	от	
студен	въздух,	заедно	с	тумби	от	посетители,	в	интервал	от	няколко	
секунди.	Едни	влизат,	труди	излизат	—	отваряне,	затваряне,	отваряне,	
затваряне...	Публиката	бе	видимо	възрастово	разнородна	—	от	осемнайсет	
до	осемдесет,	както	преценявам.	Преобладаваха	младите,	които	ползват	
безплатен	интернет	в	библиотеката.

По-възрастните	обикновено	пристигат	към	три	часа	за	дневно	кино,	
концерти,	театър	или	други	културни	прояви.	Отиват	в	дъното	на	хола	и	
вземат	лифт	за	съответния	етаж	на	кулата	—	най-често	за	първия.	Обик-
новено	ходят	на	групи.	Движат	се	по	коридора	бързо	като	хлебарки,	и	като	
стигнат	до	осветената	и	озвучена	зала,	изведнъж	се	спират	втрещени.	Сто-
ят	и	мигат.	Щом	се	съвземат	—	хукват,	колкото	се	може	по	не	отлагателно.

Така	в	тия	часове	на	„неправене	нищо“,	забелязах	едни	и	същи	хора,	
които	идваха	по	едно	и	също	време,	сядаха	на	едни	и	същи	пейки	и	ча-
каха	някого	или	просто	си	седяха.	Всеки	ден	виждах	някаква	жена	около	
петдесетте,	с	рошава	глава	и	зачервен	нос,	облечена	в	домашно	плетена	
жилетка	върху	възкъса,	разкривена	пола,	обута	със	сандали	на	бос	крак.	
Тя	 си	имаше	постоянно	място	на	пейката	до	тоалетните.	До	нея	 бе	
сгъната	платнена	чанта	за	пазар.	Дори	започна	да	ме	поздравява,	като	
минавах	—	„окей?!“	В	определено	време	се	появяваше	във	фоайето	младеж	
в	инвалидна	количка.	Не	чакаше	никого,	не	се	занимаваше	с	нищо.	Просто	
наблюдаваше	забързаните	ходещи	крой	него...

Друга	категория	пък	направо	си	живееше	в	тая	културна	„обител“.	
това	са	пенсионери	и	млади	безработни.	Идват	от	сутринта,	стоят	си	
на	топло	—	пестят	парното	и	тока	вкъщи,	дори	си	наваксват	пропусна-
тият	през	нощта	сън.	Наблюдавах	черен	младеж,	който	си	изяде	сандвича,	
облиза	пръстите,	после	ги	обърса	в	джинсите.	След	това	извади	бутилка	
кока-кола	и	започна	да	полива	изчезналия	сандвич,	като	от	време	на	време	
си	почиваше,	докато	изчакваше	да	изскочи	шумно,	на	пресекулки,	нагъл-
тания	въздух	в	стомаха	му,	затиснат	от	бързото	лапане.	Накрая	килна	
каскета	върху	очите	си	и	заспа,	изпружил	крака.

Трети	водят,	тъй	да	се	каже,	„сошъл	лайф“	(социален	живот),	тоест,	
приятни	контакти.	Правят	си	срещи,	обядват	в	кафенето	със	сандвич,	
чай	или	кафе	и	вечерта	напускат	сградата	заедно	със	служителите.
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Някои	от	тях	си	носят	„домашна	работа“	—	писане,	четене	на	тиха	
обстановка,	кдето	няма	съседи	да	дънят	музика,	не	лаят	питомци,	не	
реват	и	не	тропат	над	главата	децата	на	многодетни	семейства,	не	бу-
чат	коли,	не	трака	влак,	не	фучат	електрически	резачки	на	живи	плетове	
в	 градините.	Намират	се	момичета,	които	използват	тоалетните	за	
хигиенни	и	козметични	услуги.	Мият	си	главата	и	се	сушат	на	сешоара	
за	ръце,	после	изпират	бельото	си,	сушат	го	пак	на	същата	машинка,	и	
отново	са	готови	за	следващи	победи...	Повечето	жени	пък	като	излязат	
оттук	си	правят	пазара	на	„Съри	Стрийт“,	който	им	е	точно	под	ръка.	
На	другия	ден,	отново	всички	поемат	към	Клоктаур-а	на	културния	цен-
тър	в	града,	която	за	неудоволствие	на	мнозина,	няма	обичая	да	работи	
и	в	неделя...

Избавила	се	от	посетителите	на	изложба,	попадах	лесно	в	„лапите“	на	
граждани,	които	не	си	правеха	труда	да	четат	упътващите	надписи	във	
фоайето.	Като	ме	виждат,	че	се	застоявам	на	едно	място,	„без	работа“,	
използваха	ме	за	информатор	—	на	кой	етаж	се	намира	киното,	историче-
ския	музей;	в	коя	зала	е	концертът,	къде	е	сватбеният	салон,	кафенето	и	
прочие	или	се	спират	просто	да	споделят	нещо	лично.	Възрастен,	спрет-
нат	господин	ми	показва	новия	си	календар	с	животни,	който	току-що	
купил	от	съседния	до	художствената	галерия,	информационен	павилион	
за	туризъм.	След	като	прелисти	всички	дванайсет	листа	на	календара	с	
картинки	на	лисици,	таралежи,	катерички,	зайци,	птици,	порове	и	съсели,	
рече	с	огорчение:

—	Хората	не	знаят	какви	животинки	имат	в	своята	градина.	А	те	са	
красиви	и	полезни.

Можех	да	опонирам	—	с	какво	са	полезни	лисиците	например,	дето	
разнасят	болести,	морят	котките,	че	и	на	бебета	посягат	по	къщите,	
а	те	ги	толерират.	Ама	хайде...	Като	го	гледах	какво	блажено	лице	изра-
зява,	не	ми	даваше	сърце	да	вгорча	радостта	му.	Само	кимах	разбиращо.	
Старецът,	горд	от	големия	си	удар,	с	този	календар,	си	тръгва	удовлет-
ворен.	Навярно	—	някакъв	заклет	природозащитник,	или	просто	любител	
на	животинския	свят.	

—	Някои	ме	заговорват	с	цел	запознанство.	Веднъж,	гледам	мъж	с	цвят	
на	тъмен	зехтин	и	„ракетна	площадка“	на	главата	да	обикаля	колоната.

—	Италианка	ли	сте?	—	спря	се	най-сетне.
—	Защо	питате?
—	Ами	така,	да	стане	лаф...	—	захили	се	той.
Открих,	че	само	двата	предни	зъба	бяха	негови.	Останалите	—	из-

куствени.
—	Истинските	джентълмени	първо	се	представят	—	срязах	го.
Той	побърза	да	се	поправи	—	бил	от	Гърция.	Като	разбра	аз	откъде	

съм,	започна	словоохотливо:
—	О,	България!?	Значи	съседи...	Какво	стана?	Оправихте	ли	си	иконо-

миката?	Последният	път	като	бях	в	София,	магазините	бяха	празни...	
Сигурно	имате	големи	проблеми	и	с	туризма...	Англичаните	предпочитат	
нашите	курорти.	При	нас	всичко	е	висока	класа	—	храна,	обслужване,	хо-
тели,	развлечения...	Вие	все	още	не	можете	да	ни	стигнете...
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—	От	колко	време	сте	в	Англия?
—	От	трийсет	години!	—	изрече	гордо.
—	Ами	като	е	толкова	добре	там,	какво	правите	тук?	Защо	не	си	сто-

ите	в	родината?	—	побързах	да	си	вляза	в	залата.
Имаше	само	няколко	посетители,	които	търпеливо	разглеждаха	ри-

сунките	на	четирите	картона.	Значи	сами	се	справяха	и	нямаше	опасност	
да	искат	да	ги	„водя	за	ръчичка“.	На	масичката,	която	Бел	бе	намерил	и	
върнал	на	предишното	място,	до	моите	„бумаги“,	оставена	визитка.	На	
гърба	£	пишеше:	„На	вниманието	на	атрактивното	момиче,	тук“.	Обърнах	
я	—	Доналд	еди-кой	си,	телефон	и	прочие.	Повъртях	я	отвсякъде.	Някой	си	
правеше	шега	или	просто	бе	я	забравил,	предназначена	за	друга.	Не	може	
да	бъде	аз	да	съм	„момичето“.	Тъкмо	се	чудех	какво	да	правя,	един	от	по-
сеттелите	се	приближи.

—	Здравейте,	аз	съм	Доналд-Дон!
Доста	любопитен	образ,	на	който	нямах	възможност	да	 определя	

нито	възрастта,	нито	физиономията,	поради	независещи	от	мен	причи-
ни...	Така	нареклият	се	Дон	бе	среден	на	ръст,	добре	сложен,	в	пепитено	
червеникаво	сако.	Главата	му	—	обрасла	със	силно	къдрава,	рижа	коса,	която	
се	бе	разпространила	по	страните	и	обхващаше	в	същия	дух	цялото	му	
лице.	От	него	не	се	виждаше	нищо.	Чифт	тъмни	очила	закриваха	необрас-
лата	част	и	служеха	като	упътващ	знак,	че	не	си	е	закопчал	сакото	на	
гърба...	Приличаше	ми	на	рижав	рунтавелко	—	като	Пуфи	от	анекдота,	
дето	се	казва:	„госпожа,	какво	кученце!	Къде	са	му	очичките?“	„Ах,	ама	
защо?,	поласкана	е	дамата.	„За	да	го	ритна	в	задничето!“

—	С	какво	мога	да	ви	бъда	полезна?
—	Искам	да	се	запознаем...	Гледам	ви	от	много	дни,	като	ходя	в	библи-

отеката,	но	не	се	решавам	да	ви	заговоря...
—	Как	да	разбера	с	кого	се	запознавам,	когато	сте	се	скрили	зад	очи-

лата	—	пошегувах	се.
—	Светлината	дразни	очите	ми...	—	поясни	Рижко-Дон,	но	не	откри	

лицето	си	нито	за	миг.
Последваха,	разбира	се,	познатите	въпроси	—	откъде	съм,	как	се	казвам	

и	така	нататък.	Вече	не	се	притеснявах	от	акцента	си,	защото	той	ме	
разбираше	каквото	кажех,	но	аз	него	—	не.	Първо	—	устата	му	бе	запълнена	
от	същата	гъста,	къдрава	козина	и	оттам	се	измъкваха	на	върволица,	
зашеметени	от	усилието	си	да	видят	бял	свят,	ред	„заваляни“	думи.	Освен	
това,	не	говореше	възможно	книжовен	английски,	един	от	който	е	Би-Би-
Си,	например.	Но	щом	разбра	откъде	съм,	започна	да	изказва	възхищение	
за	София,	за	морето,	за	планините,	за	климата	и	пр.

—	Добре	сте	запознат	с	България.	Кога	сте	били	там?
—	Не	съм	бил	още...
—	Откъде	имате	толкова	информаця	тогава?
Учудих	 се	наистина	като	ми	 е	известно,	 че	някои	от	тукашните	

граждани	не	знаят	къде	се	намира	нашата	страна.	За	Румъния,	за	Гърция	
имат	известна	представа,	но	за	България	—	не.

—	Защото	съм	географ-фотограф	—	похвали	се	Рижко.
Това	вече	обясняваше	нещата.	Фактът,	че	посещава	библиотеката,	
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говори	за	някакви	културни	интереси.	Разделихме	се	с	пожеланието	пак	
да	се	видим	и	поговорим,	а	си	мислех:	Гледай	го	ти,	тоя	Рижко!	Намерил	му	
цаката.	Поставя	„капанчета“	тук	и	там,	и	не	може	да	не	се	улови	нещо.	
Неговият	трик	ми	напомня	за	известен	в	моето	градче	женкар,	който	се	
хвалеше	с	умението	си	да	„сваля	мацки“:	„Днес	като	почукам	на	десетина	
врати,	все	една	ще	се	отвори!“

И	така	—	ту	навън	от	залата,	ту	—	вътре,	за	мене	нямаше	рахат	
никъде.	По	едно	време	смених	тактиката.	Вместо	да	подпирам	колоната	
пред	галерията	като	прикована	на	„позорния	стълб“,	всеки	да	ме	оглежда	
и	всеки	да	си	го	обяснява	по	своему,	реших	да	се	направя	на	посетителка.	
Седнах	на	пейката	в	хола	точно	срещу	изложбата.	Тук	вече	никой	няма	
право	да	ми	задава	въпроси,	а	аз	свободно	можех	да	си	наблюдавам	„обекта“.	
Тъкмо	седнах,	чу	се	потракване	на	бастунче.	Отнякъде	се	появи	тънка	
като	суха	вейка	дама.	На	главата	£	стояха	без	да	помръднат,	добре	под-
редени	бели,	пухкави	„пръстенчета“,	между	които	прозираше	розова	кожа.	
Облечена	в	бяла	блузка	с	якичка,	плисирана	пола	от	шотландско	каре	и	
червен	жакет.	Тя	се	настани	до	мен	и	веднага	влезе	в	разговор:

—	Чакате	ли	някого?
—	Не	—	отвърнах	хладно.
Надявах	се	с	това	да	пресека	всякакви	по-нататъшни	посегателства	

към	моята	независимост.	Дамата	малко	недочуваше:
—	И	аз	отивам	на	кино...	Обожавам	старите	филми,	особено,	когато	са	

с	любимата	ми	актриса	Грета	Гарбо.	Неповторим	образ	прави	на	Мата	
Хари.	Колкото	и	да	съм	го	гледала	тоя	филм,	все	повече	се	уверявам,	колко	
велика	актриса	е.	Но	тоя	път	съм	подранила	малко...

Нямаше	съмнение,	че	се	готвеше	да	ме	хване	за	слушател.	Правех	се	на	
много	заета	със	своите	мисли	и	проблеми	като	гледах	встрани.	Всъщност	
не	изпусках	без	надзор	изложбената	зала.	Но	дамата	продължи:

—	През	1957-ма	година	почина	съпругът	ми.	Бях	само	на	39.	И	двамата	
обичахме	да	пътуваме.	Няколко	пъти	сме	били	в	Италия.	Красива	страна.	
И	сега	обичам	да	странствам,	но	като	ми	оперираха	ябълчената	кост	
на	десния	крак,	движа	се	само	с	бастун	и	пътешествам	по-малко.	Преди	
обичах	да	летя	със	самолет,	а	сега,	само	с	хеликоптер,	заради	крака...	

Нямаше	как,	като	ми	се	говори,	да	се	правя	на	разсеяна.	Затова	хем	
я	слушах,	хем	наблюдавах	с	периферийното	зрение	какво	става	на	работ-
ното	ми	място.

—	Сега	се	занимавам	повечето	с	градината.	Останах	сама,	но	не	се	
омъжих	отново.	Преди	имах	за	другарче	една	черна	котка	Сали.	Беше	ми	
като	дете.	Много	умна.	Всичко	разбираше	каквото	£	кажех.	Живя	20	го-
дини.	Умря	отдавна	и	сега	не	искам	да	се	обвързвам	с	друга,	защото	няма	
на	кого	да	я	оставя	като	пътувам.	Не	желая	котето	да	бъде	в	клетка	и	
да	се	измъчва...

Тя	улови	с	нейните	проницателни,	някога	може	би	сини,	а	сега	поизбе-
лели	от	годините	очи,	постоянните	ми	погледи	встрани,	и	като	проследи	
посоката,	рече:

—	Гледали	ли	сте	я	тая	изложба?	Някакви	боклуци.	Отвратително!	
Какво	принизяване	на	представата	за	изкуство!
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—	Авангардното	изкуство	не	може	да	се	разбере	от	много	хора...	—	ка-
зах	уклончиво.

—	Но	това	не	е	никакво	изкуство,	доколкото	видях	от	вратата.	Само	
куфари	и	чанти.

—	Всичко	е	много	относително...	Преди	стотина	и	повече	години	не	
са	признавали	и	Айфеловата	кула	 за	паметник	на	културата.	Дори	 са	
искали	да	я	събарят,	че	загрозява	столицата	на	света.	Сега	не	можем	да	
си	представим	Париж	без	нея...

—	Това	е	друго.	Аз	говоря	за	изобразително	изкуство	от	майстори	ху-
дожници,	които	с	четката	и	палитрата	пресъздават	действителността	
в	чудесни	багри.	Обожавам	жълтия	цвят	на	Ван	Гог	в	неговите	картини.

—	Аз	също.	Но	той	е	намерил	тоя	цвят	по	поръчка	на	негов	приятел,	
чийто	хол	в	жълто	искал	да	бъде	украсен	с	картина	в	същата	гама...

Жената	изведнъж	се	вторачи	в	мен.
—	И	всеки	творец	—	продължих	—	избира	различни	похвати	и	средства	

за	изобразяване,	макар	да	не	са	съвсем	приемливи	за	някои	и	да	не	желаят	
да	го	окачат	в	хола	си,	но	това	е	изкуство.	Както	картините	и	гравюри-
те	на	Уилям	Хогарт,	например,	от	неговия	ранен	дидактичен	период	—	с	
пияниците,	умиращите	пред	кръчмата	и	самообесилите	се	по	прозорците	
на	къщите,	майки-пияници,	захвърляли	пеленачетата	си...	Освен	салоните	
на	въздържателските	дружества	и	разни	възпитателни	институции,	кой	
ще	украси	дома	си	с	такива	зловещи	изображения?

—	Откъде	знаеш	всичко	това?	—	изведнъж	прояви	силен	интерес	към	
мен	моята	събеседничка.

—	Интересувам	се,	чета...
—	Вие	да	не	би	да	работите	тука?
—	Да	—	кимнах	към	изложбената	зала.
Тя	ме	изгледа	изпитателно	и	рече	с	тон	на	следовател:
—	Твои	ли	са	всички	тия	куфари?
—	Не,	аз	не	съм	художничката	на	изложбата.	Само	ги	пазя.
Понеже	недочуваше,	трябваше	да	викам,	за	да	ме	разбере.	Тя	впери	

безцветен	поглед	в	мен:
—	И	ти	си,	значи,	рефюджи?
От	тоя	момент	изведнъж	промени	ласкавото	си	отношение,	но	по-

степенно	в	разговора	доверието	£	се	възстанови.	Тя	отново	се	завърна	
към	„щекотливата“	тема:

—	Много	ирландци	и	шотландци	също	емигрираха	навремето	в	Аме-
рика	през	„картофения	режим“	—	рече	накрая	със	съчувствен	тон,	което	
прозвуча	като	реабилитация	на	моето	статукво	в	тая	страна.

Сигурно	щеше	да	ми	разказва	още	много	за	себе	си,	но	тъй	като	не-
дочува,	трябваше	да	викам	силно	и	в	същото	време	да	удрям	по	едно	око	
към	изложбената	зала,	побързах	да	се	сбогувам	с	нея.

—	Вие	сте	високообразован	човек	—	прецени	тя.
—	Благодаря,	вие	—	също.	Удоволствие	бе	за	мен	да	разговарям	с	вас	—	

върнах	£	комплимента.
Тъкмо	съм	попаднала	в	целта.	Тя	не	без	задоволство	и	огорчение	съ-

щевременно,	каза:
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—	Хората	като	ме	видят	с	бастун,	се	отнасят	със	снизхождение	към	
мен,	а	аз	съм	била	литераторка.	Писала	съм	стихове...

—	Как	мога	да	намеря	някоя	от	книгите	ви?
—	Не	съм	издавала,	но	винаги,	когато	излезех	на	празници	и	вечеринки	

да	чета	свои	произведения,	бяха	посрещани	от	публиката	радушно...
Сега	я	втасахме!	Нова	тема	за	разговор.	Побързах	да	изчезна	като	£	

пожелах	приятно	гледане	на	филма.
Колкото	повече	се	стараех	да	се	дистанцирам	от	посетителите,	то-

ест	да	не	давам	никакви	обяснения	или	коментар,	толкова	повече	сякаш	
попадах	и	се	заплитах	в	такива	ситуации,	в	които	не	можех	да	кажа:	„оста-
вете	ме	на	мира!	Не	давам	никаква	информация	или	оценка	на	изложбата.	
Аз	съм	само	един	скромен	наблюдател-пазач,	с	единственото	задължение	
да	следя	някой	да	не	си	забрави	бомбата	в	залата“.	Наистина,	не	можех.

В	края	на	изложбата	пристигна	една	доста	колоритна	дама	с	при-
ческа	ала	„Иванушка	Дурачок“,	което	ще	рече	—	подстригана	с	паница	на	
глава.	Не	изглеждаше	много	млада	—	може	би	около	шейсетте	—	дребна	на	
вид,	посивяла	коса,	облечена	в	панталони,	фланела	и	яке,	обута	в	мъжки	
обувки,	(и	фасон,	и	номер).	Тя	като	картечница	ми	задаваше	политиче-
ски	въпроси	и	недочакала	отговор	или	нежелаеща	да	чуе	друг,	освен	тоя,	
който	тя	предпочита,	сама	си	отговаряше.	Главно	отправяше	критика	
към	премиера:

—	Тони	Блеър	трябва	да	си	отиде!	Прекалено	демократично	управлява	
толкова	мандати!	Ако	не	беше	толерирал	емигрантите,	сега	нямаше	да	
се	напълни	страната	ни	с	всякакви.

Под	 „всякакви“	 навярно	 имаше	предвид	терористи.	При	 всяка	по-
бурна	критична	реплика,	относно	правителството	и	неговата	външна	
политика,	тая	енергична	дама	така	разтърсваше	косите	си,	та	те	се	
разхвърчаваха	във	всички	посоки	и	обграждаха	жълтеникавото	£,	почти	
безкръвно	лице,	 в	 странен	ореол,	 който	се	 задържаше	 за	миг	и	отново	
изчезваше.	От	време	на	време	ритваше	във	въздуха,	сякаш	да	довърши	
или	 да	 елиминира	 въображаемия	 опонент,	 ако	 случайно	не	 е	 успяла	 да	
стори	това	с	думите.	Всичко	—	придружено	с	лъсване	на	зъби,	и	искри	на	
непримиримост	в	очите.	Така	се	редяха	—	блясък	на	добре	гледани	зъби	
(или	сполучливи	протези),	„изгряване“	на	ореол,	шут	в	дирника	на	някой	
критикуван	политик,	и	пак	блясък...	и	т.н.

Доста	хули	 обрах	тия	дни	през	 цялото	дежурство	на	изложбата,	
заради	тази,	която	я	бе	„сътворила“	и	заради	всички,	които	бяха	дошли	в	
тая	страна,	нарушили	спокойствието	на	тукашните	граждани.	Макар	
да	не	ме	засягаше	лично,	това	оплюване	остави	мътна	утайка	в	душата	
ми.	Нали	и	аз	бях	една	от	тези	на	„Опашката“?	Тогава	—	„право	ти,	куме,	
та	в	очи!“

—	Аз	не	мисля	така	—	рекох.	Може	да	ви	прозвучи	грубо,	но	много	елемен-
тарно	е	да	се	разсъждава	по	тоя	начин.	Вие	виждате	само	едната	страна	
на	въпроса,	а	не	цялостно	истината,	както	дяволът	чете	евангелието...

Темпераментната	лейди	за	миг	се	закова	и	всеки	косъм	на	главата	£	
си	намери	мястото.	Тя	опули	очи,	повече	стресната,	отколкото	учудена.	
(Я,	тая	можела	да	говори,	бе!).
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—	Вярно,	че	идват		в	с	я	к	а	к	в	и		хора,	главно	от	развиващите	се	стра-
ни,	но	те	вършат	черната	работа,	за	която	вие	нямате	работна	ръка.	
Но	още	по-вярно	е,	че	тук	се	събира	цветът	на	млади	специалисти	от	ев-
ропейските	страни	и	най-вече	от	бившия	соц-лагер,	които	търсят	изява	
и	правилно	оценяване	на	способностите	ми,	каквито	специалисти	у	вас	
не	достигат...	При	всички	случаи	политиката	на	Тони	Блеър	е	правилна,	
защото	имате	полза	от	тези	емигранти,	но	не	и	вреда.	Ако	трябва	да	се	
обвини	правителството	и	премиера,	то	е	само	в	едно,	че	недостатъчно	
се	пропагандира	значението	и	приноса	на	рефюджита-та	за	растежа,	раз-
витието	на	икономиката	и	културата	в	тая	страна.	Иначе	вие	нямаше	
сега	да	ми	задавате	подобни	въпроси	и	отправяте	неоснователни	упреци.

Жената	пред	мен	изглеждаше	като	че	ли	не	диша.	Така	бе	притихнала.	
Изведнъж	се	сепна	от	това	мигновено	впеценение	и	енергично	стрелна	
пръст	с	цялата	си	ръка	към	мен:

—	Интересно	мислене!	Ще	дойда	пак	да	разговарям	с	вас!
Тя	замахна	отново	с	крак,	по	същия	образен	начин	—	като	да	довърши	

още	някой	големец	„стъпил	накриво“,	завъртя	се	кръгом	и	изчезна.
Разбира	се,	повече	не	се	видяхме.	Беше	последният	ден	от	моето	за-

дължение.	Въпреки	всичко,	тя	ми	хареса.	Беше	колоритна	личност	—	като	
физиономия,	като	характер,	като	нерв.

Мисля	си:	ако	можех	да	изобразя	всички	забележителни	посетители,	
които	минаха	за	тия	двайсет	дни	през	изложбената	зала	и	навън	от	нея,	
каква	ли	чудесна	галерия	от	живи	образи	и	характери	би	се	получила?

Тèòóëíàòà сòрàíèöà  
íà èçäàíèеòî сúс сòèõîâеòе 
íà Бîòеâ ïрèжèâе
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БЪЛГАРСКИ ПОЕТЕСИ

Анжела Димчева

СТИХОТВОРЕНИЯ

„Мечтата е затвор на връх“ — цикъл стихове

ПРОПАСТ

Зàáúрêâàì ïрàõ è âярà —
íе се ïîëó÷àâà ëþáîâ.
Оòëèâàì àìáрîçèя â ëеêàрсòâî —
íе се ïîëó÷àâà сïàсеíèе.
Пîêрèâàì äóìèòе с ãëàçóрà —
íе се ïîëó÷àâà îòãîâîр.
Иçìèâàì òяëîòî сè с ëóíеí ëú÷ —
íе се ïîëó÷àâà сèìфîíèя.
Рàçìесòâàì рèáèòе è ïòèöèòе —
íе се ïîëó÷àâà еçерíî íеáе.
Преìерâàì ìúë÷àíèеòî è âèêîâеòе —
íе се ïîëó÷àâà ïреãрúäêà. 

Тàêà е, çàщîòî â áóрêàíà çàâèсò
âçàèìíî се õрàíяò çëè ïëеâеëè —
è îò òяõíàòà сëàäêà îòрîâà
çàсïèâàì òèõî â ïрîïàсòòà.

СЦЕНА ОТ ЛОКВА

В ëîêâàòà êàë çàáëесòяâà
сàìî еäíî öеííî íещî — 
сëúí÷еâîòî îòрàжеíèе íà ëèöеòî òè.
Пèïàëàòà íà рàçäяëàòà ãî îïëèòàò,
êрясúê íà âрàíè ìе îсëеïяâà,
âúрâя â òресàâèщеòî íà сúìíеíèеòî
è íе се îáрúщàì — áóря íàшеïâà сòрàõ.
Тîâà íе е êàë, à сúí îò áúäещеòî.
Гàäàòеëêà íе ìè òряáâà,
çà äà с÷óïя êрèсòàëíàòà èçìàìà —
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жèâîòúò íе е ìàòерèя,
à äóõúò âсе ïîâе÷е íè ïреäàâà,
êàìеííî íеáе се сâëè÷à,
äóìèòе òреïеряò îще ïî-ãîëè,
à îáрàòíàòà сòрàíà íà äóшàòà
íèêîãà íяìà äà íàìерè 
сâîеòî èсòèíсêî òяëî,
áеç äà äóáëèрà сеáе сè 
â ïîсëеäíàòà äúжäîâíà сúëçà 
îò èçìèсëèöàòà ëþáîâ. 
 

ШАЛ

Все íяêîãà 
íàäежäàòà âúçêрúсâà — 
îò ïеïеëòà ïîíèêâà áèëêà.
И сàìî ìèã 
ïреäè äà ìрúêíе, 
îòâàря се âрàòà íàáëèçî...

Треïерè ìîяòà рúêà îò âярà,
÷е ïúòяò îáщ е, 
íî рàçëè÷еí.
Æèâîòúò — êрàòúê êàòî âяòúр —
÷ерòàе â îáëàêà ïîëè÷áà.

В êрèсòàëèòе íà ìîяòà èëþçèя
äúжäúò è âèíîòî ãîâîряò
è â шеïîòà èì — 
сòрàсòíà êëþêà — 
èãрàòà íà ëþáîâ е áîëесò.

Нî еãîòî жèâее êàòî ïрèçрàê — 
íîщòà òàíöóâà òреòè âàëс.
А ìîяòà íàäежäà — 
сяêàш èçсòреë,
рàçсè÷à сëúí÷еâèя шàë...
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ПЪТЯТ
 С времето човек разбира тънката разлика 
 да държи ръка и да окове душа.
     Хорхе Луис Борхес

Не âсяêà есеí е ìеòàфîрà íà рàçäяëà,
íе âсяêà ïрîëеò îçíà÷àâà âúçõîä.
Äîрè еäíà сâещ äà çàïàëя
èëè ëеäеí äà òе öеëóíà,
ще ìè òряáâà ïîíе ãëúòêà ëþáîâ... 

Кàêâîòî è äà êàжà íà ãëàс,
òè ÷óâàш äрóãèя еçèê:
íà êîжàòà ìè — öúфíàë êàêòóс, 
è шеïîòà íà сëúí÷îãëеäèòе,
è ëяòîòî, êîеòî се сúáëè÷à. 
 
Неäеé èçрè÷à äóìèòе áàíàëíè —
рîäеíèòе еäèí çà äрóã ãîâîряò ïреç сúíя.
Те íèщè÷êî еäèí çà äрóã íе çíàяò,
íî еòî ÷е íеâèäèìè, сîëеíî-сëàäêè,
âерèãèòе îò áяëà сòрàсò çâúíяò.

Пîä ìрàìîрíèòе сòúïàëà íà âреìеòî
âсе íяêîãà èçáèâà ìúòíàòà âîäà.
Не ÷óâàì îще òúòеíà áîëеçíеí,
íî сëèçà çàëеç êàòî áëàãîсëîâ
è íèêíàò ìрàâêèòе íà сòàрîсòòà.

Пî ìîсòà íà рúöеòе òè âúрâя
è â ïещерàòà се çàãóáâàì.
Нî â òîçè сþрреàëèсòè÷еí сâяò
õрàíà è âúçäóõ, сëúíöе è âîäà
íе òряáâàò çà äóõà ìè âëþáеí.

Ìе÷òàòà ÷есòî е çàòâîр íà âрúõ,
ïреç êîéòî îêîâàíè áîрîâе íàäíè÷àò.
А ïúòяò сâúршâà èçâеäíúж — 
è öяëà ïëàíèíà îò ìèíàëî
îò òеá è ìеí е âе÷е íè÷èя... 
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ТЯЛОТО 
 Има два вида съществуващи неща — 
 видими и невидими. 
     Сократ

Пîä êèïàрèсà íяêîé е çàãóáèë ïрúсòеí —
îсòàíàëà е íеãîâàòà сяíêà êàòî çíàê —
îòâúä íеâèäèìèòе êрúãîâе ëþáîâ,
îòâúä сìúрòòà è áúрçàíеòî,
îòâúä õîрсêèя рîяê, сêàíäàëèòе 
è êрúсòà — âе÷еí àïîсòрîф.

И еòî ÷е еäíà äóшà èçïрàâя òяëî — 
íàä ãрîáà êàòî рàçöúфòяëà âèшíà —
жеíà, êîяòî âсè÷êè сà çàáрàâèëè,
ïрúсòòà е íеéíî îäеяëî,
сîâàòà — âúçäèшêà, à ëóíàòà —
ëàсêà, ìрàêúò — с âèíî àìфîрà.

И âсяêà âе÷ер с ãëàсà £ âяòúрúò âúçïяâà
ìúжà, èçãóáèë ïрúсòеíà...
Äàëè èçãóáèë èëè íèêîãà íе ïîäàрèë —
è êàòî ïîсëеäеí çîâ îсòàâèë
среä òрúíè, сíяã è сòîíîâе
сâîя êúрâàâ êàрàìфèë...

Нà òîçè êèïàрèс ãîâîря äúëãî —
íеâèäèìîòî èìà òяëî, сèëà è î÷è,
à âèäèìîòî се ïîâòàря ïî ïрèíóäà — 
áеçсìèсëеíî è ãрúìêî —
íî ïîсëеäíèяò реïрèç е îãúí,
â êîéòî ãèíе ïеïерóäà.

Януари — февруари 2019

Аíжеëà Äèì÷еâà	(1963,	София)	е	писател,	журналист,	литературен	
критик.	Завършила	е	бълг.	филология	и	англ.	език	в	СУ	(1987).	Работила	е	
като	преводач,	филолог,	издател,	редактор	във	в.	„Словото	днес“	(2008—
2012),	отг.	ред.	на	сп.	„Световете“	(2011—2012).	Докторант	по	наукознание	
в	УниБИТ,	член	на	Упр.	съвет	на	фондация	„Българско	слово“.	Член	е	на:	
СБП,	СБЖ,	Българската	секция	на	PEN,	Асоциацията	на	софийските	пи-
сатели.	Има	над	1000	публикации	в	30	издания.	Автор	на	7	книги:	стихосб.	
„Предспомен“	 (1989),	 „Температура	на	духа“	 (1996),	 „Сезони	на	душата“	
(2009),	„Сезони	душi“	(Украйна,	2014),	„Крехка	суета“	(2013,	2016);	„Игли	в	
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съня“	(Фрагменти,	билингва,	Украйна,	2017)	и	на	сборника	от	статии	„И	
критиката	е	любов“	(2013).	Стиховете	£	са	преведени	на	английски,	руски,	
украински,	немски,	италиански,	испански,	шведски,	сръбски,	полски,	тур-
ски,	гръцки	и	арабски	език.	Носителка	е	на	национални	и	международни	
награди	за	поезия.	Удостоена	е	с	Първа	награда	„Свищовски	лозници“	(2011),	
Втора	награда	„Биньо	Иванов“	 (2012),	Златен	медал	„М.	Ю.	Лермонтов“	
(2014,	Москва),	Специалната	награда	от	ХХIII	Международен	конкурс	за	
поезия	в	Триуджо	(Италия,	2014),	„Златно	перо“	на	СБЖ	за	публикациите	
във	в.	„Труд“	(2016),	Наградата	на	Столичната	библиотека	за	журналис-
тика	(2017),	Втора	награда	„В	полите	на	Витоша“	(2018).	

Бîòеâèяò êàëеíäàр çà 1875 ã.  
сúс сòèõîòâîреíèеòî „Хàäжè Äèìèòúр“
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Първолета Маджарска

СТИХОТВОРЕНИЯ

БЕЛОЦВЕТНИ ВИШНИ

Цúфòяò ëè, öúфòяò áеëîöâеòíèòе âèшíè...
Нà ïеéêàòà — êреõêè äеöà,
íàïúïèëè, âëþáеíè, ÷èсòè, âúçâèшеíè
се ãóшêàò, ïреïëеëè òеëöà.
Не ìîãàò âúâ òúìíîòî äà се íàсèòяò,
öеëóâàò се сòрàсòíî, â еêсòàç...
Цâеòяòà óõàещè âяòúрúò сèïе
è ïрîëеò íàä òяõ èìà âëàсò.

Цúфòяò ëè, öúфòяò áеëîöâеòíèòе âèшíè...
Нà ïеéêàòà — ãрîõíàëè сòàрöè с áàсòóíè.
С î÷è è óсìèâêà äîêîсâàò се сâèше,
â сúрöеòî òреïòè рîìàíòè÷íàòà сòрóíà.

Äúрâеòà öúфòяò с öâеòîâе çâеçäî÷еëè...
Зà рàäîсò, çà îáè÷ íà ìëàäè, íà âсè÷êè..
Сеçîíúò íàсèòеí е с ïòè÷èòе òреëè
è àíãеëè âëþáеíè ïàê се áîрè÷êàò —
öúфòяò, ïреöúфòяâàò èì с ëàсêè ïерàòà,
òàíöóâàò áàëеò è ëеòяò ïîëóäеëè.
Äíес àäà è рàя сà òóê, íà çеìяòà.
Иçáóõíàëè сâеòяò ïàê âèшíèòе áеëè.

ОТ ВИНОТО ОПИТАЙ

Вúжеòà сïëèòàì с òрèòе ïëèòêè íà êîсèòе сè.
Сеäíè íà ìàсàòà äî ìеí, îò âèíîòî îïèòàé,
îò òяëîòî Хрèсòîâî — õëяáà íà äóшèòе íè...
Иçëèòà ãàрâàí с ÷ерíà ãàрâàíîâà сâèòà.

Пîêúëíà сеìе äяâîëсêî âúâ âещерсêà сàëàòà,
íàряçàíè ãëàâè — ãëóõàр÷еòà îïëешèâеëè.
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Кëîíàê äúжäîâеí шèáà с âяòúрà â ëèöàòà.
Крúжàò âрàá÷еòà, îò ãрàäóшêà ïîäèâеëè.
 
Äóшèòе èсêàò â àäсêè ìрàê äà се рàçòâîряò,
с  рîé ãëàäíè âúëöè â сèâà ãëóòíèöà äà âèеì.
Сúëçèòе-êëàäеíöè äà сïрàò äà сè ãîâîряò
è â êúрïè÷êà — жúëòèöè жèâè — äà ãè сêрèеì.
 
Äà áëèжеì âе÷ер ãëàäíè íà çâеçäè òрîõèòе
с ïîäïàëеí, ãрàïàâ, äúëúã, òúìíîсèí еçèê.
Ще сòèãíàò ëè çà ïрèìêà сâяòà âúçëèòе íà äíèòе,
с îïàсеí ïëàìúê ïîäêîâàíè, с êëе÷èöà êèáрèò.
 
Ще сòèãíе ëè çà ïрèìêà яòîòî íà âèсèíèòе.
Иçäèãíàò êëóï íà сëúíöеòî áеçсïèр êúрâè.
Кàêâîòî òряáâàше äà ïèеш, âе÷е е èçïèòî.
Осòàíàëîòî ÷ерâеé áàâíî ще ãî èçâúрâè.

ОПИТВА СЕ ЧОВЕК
 
Оïèòâà се ÷îâеê äà сïîрè с Бîãà,
äà ìó îáóâà сòàрèòе îáóщà.
Нà äяâîë äà ïрèêрèâà äâàòà рîãà
è âе÷ер äà се âрúщà... Все е сúщèяò.
 
Прîêúсàíà е íîâàòà ìó äреõà,
ïрîшèòà îò ìîëöè íà ïеïерóäè,
êîèòî сäúâêàõà я áеç óòеõà.
И ÷óâсòâà се сàìîòеí è ïрîêóäеí.
 
А сóòрèí сòàâà äà сòрîè âсеëеíè,
ìîсòîâе êúì ÷îâеöèòе äà çèäà.
Не е ãëóïàê, íе е è сìàõíàò ãеíèé,
îò ìèсëèòе сè âреìеòî èçïрèäà.
 
Врàòàòà сêúрöà сúс ïрîãíèëè сòàâè.
Прîçîреöà çàòâîрè — äà íе äóõà.
Осòàâà âсè÷êî äà е âреä îòëяâî
è êàêòî êàçâàò — íèêàê íе ìó ïóêà.
 
Преâúрíà се â áîжесòâеíî рàçïяòèе.
И çà êîãî Гîëãîòàòà èçìèíà.
Äóшèöàòà сìèреíà сè èçïàòè
è âсè÷êè âêóïîì äíес ще я çàрèíàò.
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Силвия Стефанова

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРЕÄИ
Не ãîâîрè íà îáëàêà
îсâеí àêî íе сè äúжä
íà ãрàíèöàòà ìежäó
ãîре è äîëó
äóìèòе сà ïîсîêà
ще сè íàрèсóâàì ÷àäúр
ïреäè íîâîòî
íàâîäíеíèе
ìясòîòî е äîáрî
çà èçëèòàíе
êúì íеáеòî...

ЛЮБОВ
Сëеä еõîòî,
èçáяãàëî îò ìеíе — 
íàсòèãíà ìе
íà еõîòî
ãëàсà.
Не áеше 
ìîеòî еõî,
à îò òеáе
èçòè÷àше 
íà ãëúòêè òèшèíà.
Кîãàòî 
âсè÷êè çâóöè 
çàìúë÷àõà,
à еõîòî 
çàсрàìеíî 
çàìря,
îò áяëàòà óсòà 
íà òèшèíàòà, 
äóшàòà òè
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çà ìеíе
çàшеïòя.
Äóшàòà ìè 
íà òâîяòà îòãîâîрè
— îìàеí ìèã —
çàòâîреí â òèшèíè.
Сеãà îòíîâî еõîòî ãîâîрè.

Зàòîâà è àç, è òè
ìúë÷èì....

НО
Шеïíè ìè
шеïíè
с îíàçè òèшèíà
êîяòî е íеâúçìîжíà
íî èìà сëóõ
çàрàäè ìеí
è ìе ïреãúрíè
с îíеçè
íесúщесòâóâàщè ïрúсòè
èçрîíеíè
äà се òîïяò
è ìе èìàé 
с îíàçè òúãà 
êîяòî се ïрèáëèжàâà
è îãúâà 
íî сеáе сè
è сè òрúãíè
çà äà òе сëеäâàì
сíяã è âîäà
âúëíà â íà÷àëîòî
áеç ïреêúсâàíе

ВРЕÌЕ
Оêîòî íà âе÷íîсòòà
сè èìà ìîре,
à ìîреòî — âе÷íî îêî
ïî ìèãëèòе ìó ïяíà
â çеíèöèòе ìó äúжä
сúçèрàì îêîòî íà âреìеòî
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â òâîèòе î÷è
è сèíè ãëеäêè èìà 
ïî òâîеòî òяëî
ще се ëþëееì
â òеõíèòе ïрèëèâè
è ще ïëà÷еì с
ãëàсîâеòе íà êîрàáè

ïрèсòàíèщà сà ìîреòàòà
çà îòïëàâàëîòî âреìе...

Äеòàéë îò ïàìеòíèêà íà Кîçëîäóéсêèя áряã
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Ирина Александрова

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВРАБЧЕ В АВТОБУСА

Пúрõà с óжàсеíè êрèëе.
В áеçìèëîсòíîòî сòúêëî се óäря è ïàäà.
Врàá÷еíöе рàçрîшеíî, íяìàш êúсìеò!
Прîçîрöè áеçáрîéíè òе äеáíàò â îáсàäà.
Аâòîáóсúò çà òеá е сòàíàë êàïàí — 
íà òúìíèöà ïîäâèжíà ïрèëè÷à.
С âесòíèê ãîíè òе ïúòíèê çàсìяí.
Зàä сеäàëêà се êрèе ïèсêëèâî ìîìè÷е.
Сòрàõúò с âúïрîсè òе ïàрè —
сòрàõúò среä áеíçèíîâè ïàрè...

Врàá÷е,
òè сè ìîяò âíеçàïеí áрàò!
Пúрõà с êреõêè êрèëе —
íесïîêîéíà è áîëíà, äóшàòà ìè
è се óäря с âîïúë áеçìúëâеí â сòúêëàòà
íà òîçè áеçìèëîсòеí, ëеäеí,
ïúòóâàщ êúì õèêсîâî áúäеще сâяò...

Тîé е íàìеòíàë сúäèéсêàòà òîãà.
Тîé íè ãîòâè ïрèсúäè: ãëàä, сóшà, îãúí.
И â ãèáеëòà сè áàâíî íàâëèçà —
ïîсëеäíàòà сïèрêà âе÷е е áëèçî.
Всè÷êè çàáрàíè îòäàâíà сà ïàäíàëè,
êúсàò се íèшêèòе íà Арèàäíà.
Вçрèâ ïîäèр âçрèâ рàçòúрсâàò ïëàíеòàòà...
Äóшèòе, с äîсàäà îòìèíàëè âсè÷êè óрîöè àсòрàëíè,
с ïрîçрà÷íè êрèëе ïúрõàò, ïúрõàò íàä õàîсà àëеí —
ïрàçíîãëàâè äî ãëóïîсò, íàèâíè âрàá÷еòà.
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РЕКВИЕÌ ЗА ЕÄНА ХУÄОÆНИЧКА

Пîêрàé òрàãè÷íàòà ãëàâà íà Сòàìáîëîâ
â ãрàäèíêàòà еïè÷íà íà „Крèсòàë“,
íà îáëàöè ëèëàâè ïîä çàëеçíèя шàë
ïîâòàря сïîìеíúò áîëеçíеí ïîсëесëîâ.

... Хеé òàçè ïеéêà áеше íà Аíòîíèя —
õóäîжíè÷êà áеç äîì è áеç ïàëèòрà.
Нà äíèòе £ ïе÷àëíàòà àãîíèя
се íèжеше â жесòîê, áеçсìèсëеí рèòúì.
Аç ïîìíя áîсèòе £ õîäèëà, îò сòóä ëèëàâè,
è äреçãàâèòе äóìè: „Ще âè íàрèсóâàì!“
Нî — îòìèíàâàõà я. Äàже с ïсóâàíе.
Аç ïîìíя ëèсòà áяë è ãëúòêàòà „Нàçäрàâе!“
С áîя äàряâàше я щеäрî âсеêè õрàсò.
Треâà, ëèсòà. Зúрíà îò ïòè÷е ãрîçäе.
И îáрàçúò, äî äíес íеâçрà÷еí, áîçàâ,
èçãàряше íà фîí ëèëàâî-рîçîâ
è çà ÷îâеêà се ïреâрúщàше â êîìïàс...
Ìúжеòе âсе сè òрúãâàõà, îòíесëè
îсêúäíè ëеâ÷еòà îò íеèçяäеíà âе÷еря.
Пàçà÷úò íîщеí — âяòúрúò — сúëçèòе áëесíàëè
èçáúрсâàше ïî íàâèê с êúрïà ÷ерíà.

... Äíес сàìî сïîìеíúò íà ïеéêàòà íîщóâà —
ïрèсïèâà ãî фîëêìóçèêà è êëàêсîí íà êîëà...
Нî âèжäàì ïàê ëèëàâè ïе÷àëíè õîäèëà
è äреçãàâ ãëàс ïîäâèêâà: „Ще âè íàрèсóâàì!“

СТАРИЯТ ПРОЗОРЕЦ
   На Диана Димих

С реäîâíî ìèеíе íе ãî ãëеçеõìе.
Пàяê äàíòеëè çà íеãî èçâеçâàше.
В сíяã èëè ïеê, â äúжä èëè ãрàä
òîé áеше сêрîìеí è ïреäàí íàш ãàрä.
В сòúêëîòî се âèжäàõ — âеäрà è èсòèíсêà.
Оáè÷ áеçêîрèсòíà щеäрî рàçïëèсêâàше
с áëèêîâе сëúí÷еâè, с фàрîâе íîщíè.
Пàçà÷ áеç çàïëàòà è áеç ïúëíîìîщíî!
Сòàрееõà áàâíî äúрâîòî, áîяòà ìó.
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Преç сêрúáíè ïрîëóêè íàõëóâàше âяòúрúò.
„Оò ìúêà ïрîïóêâàì се — сòàрîсò ìе яõíà!“
Ìúë÷àõìе ïреäàòеëсêè, ïàрèòе áрîяõìе.
Пîäïèсàõìе òàéíî сìúрòíà ïрèсúäà —
âещèòе òряáâà ïîëеçíè äà áúäàò!
Рàáîòíèöè с âèöîâе сëóõà íè íàêàçàõà,
èçáèõà с áеçìèëîсòеí íàâèê ïерâàçà.
Ìúрòâеöà ïîäïряõà â áîêëóêà, äî êîфèòе...
Пîеò òúé èçõâúрëя íеíóжíàòà сòрîфà,
òúé âëàê îòìèíàâà íеâçрà÷íàòà ãàрà,
òúé ãîíяò îò êúщàòà êó÷еòî сòàрî...
В сòúêëîòî âèäяõ се — íàâúсеíà, ãрîçíà.
Ìîì÷е êàìúê õâúрëè â ïрîòèâíèя îáрàç.
Прîçîреöúò сòàр çà ïîсëеäíî çàïàçè ìе —
èçáóõíà сúс çâóê íà ÷èíеëè îò äжàçà.
Нà рàìêàòà с÷óïеíà, среä ìóõèòе óìреëè
ïàяê ïëеòеше ïе÷àëíè äàíòеëè.

Сòàрèяò Кàëîфер
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НОВА КНИГА

Георги Константинов

ПРОЩАЛНИЯТ ДЕБЮТ  
НА ПЕТЯ ДУБАРОВА 
Из есеистичната книга  
„Поезията като свидетел“

За	кой	ли	път	си	мисля	за	нея	—	южния	овал	на	лицето	£,	замислени-
те	тъмни	очи,	ученическите	къси	плитки,	неученическите	£	стихове,	
които	тя	ми	подаваше	с	престорено	безразличие...	Не	зная	как	и	защо	
се	размесиха	толкова	причини	и	обстоятелства,	та	точно	аз	през	годи-
ните	трябваше	често	да	споделям	своя	далечен	спомен	за	нея	с	безброй	
непознати	хора.	

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

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

	
Един далечен фар като око на гларус,
изпълнено със морска светлина,
повика ме при себе си.
Не зная —
да ида или тука да стоя.
Поглеждам към морето.
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То люлее и себе си, и хиляди звезди —
като златни отпечатъци от пръсти...
																																		(„До	утрото“)
	
Не	мога	да	възстановя	тогавашното	си	усещане	от	докосването	си	

до	тези	редове.	Но	ето	—	и	в	този	момент	бих	повторил,	че	такава	плас-
тична	картина	на	нощното	море,	на	неговата	магнетична	и	загадъчна	
необятност	все	още	не	съм	срещал	в	съвременната	ни	поезия...	А	в	деня	на	
тази	първа	среща,	станала	в	редакцията	на	„Родна	реч“	(намираща	се	на	
софийската	улица	„Калоян“	N:10),	Петя	беше	само	на	14	години!	И	сигурно	
затова,	по	причина	на	ранната	си	възраст,	тя	не	дойде	в	редакцията	
сама	—	влезе	при	нас	заедно	със	своята	майка	Мария	Дубарова,	поздрави	
смутено	и	без	да	прибави	нито	дума,	ни	подаде	свитък	листове,	изпълне-
ни	с	машинописни	редове...	Като	че	ли	не	държеше	да	чуе	веднага	нашето	
мнение	за	стиховете	—	все	поглеждаше	неспокойно	към	вратата.	И	чак	
когато	слабичкото	чернооко	момиче	и	неговата	майка	излязоха	от	ста-
ята,	моят	колега,	талантливият	преводач	и	поет	Григор	Ленков	(също	
загинал	после	трагично)	 обърна	удивения	 си	поглед	към	мен.	И	пак	ще	
повторя	онези	думи,	които	си	казахме	по	повод	на	прочетените	Петини	
стихове:	„Необяснимо	нещо	е	талантът!“	...	

Та	това	бургаско	момиче,	на	чиито	стихове	се	удивлявахме,	беше	още	
дете!	

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

После,	след	тази	първа	среща,	виждах	Петя	още	3—4	пъти	предимно	на	
литературните	семинари,	които	„Родна	реч“	организираше	всяка	година	
с	младите	сътрудници	на	списанието	по	време	на	пролетната	учениче-
ска	ваканция.	Срещнах	се	с	нея	веднъж	и	по	времето,	когато	участваше	
в	 снимките	на	известния	игрален	филм	на	 ученическа	тема,	 съхранил	
завинаги	нейния	физически	образ.

С	една	дума:	виждал	съм	Петя	Дубарова,	разговарял	съм	с	нея,	но	ис-
тинското	ми	запознанство	със	съвсем	младата	поетеса	(не	знам	защо,	
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но	определението	„поетеса“	някак	не	подхожда	на	спомена	ми),	та	ис-
тинското	ми	запознанство	с	това	полудете-полудевойка	започна,	когато	
останах	за	по-дълго	време	с	творбите	£...

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

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

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

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

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

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

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

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

Убеден	съм,	че	за	разлика	от	многото	официално	признати	и	луксозно	
издадени	стихотворства,	простичките	лирически	изповеди	на	Петя	Ду-
барова	носят	неповторима	искреност	и	идващо	от	небето	вдъхновение.	
Наистина	е	учудващо	как	са	се	родили	толкова	ярки,	даже	в	известен	сми-
съл	—	професионално	овладени	—	поетически	изблици.	Спомням	си	например	
нейното	хубаво	стихотворение	„С	дъжда“,	публикувано	в	списание	„Родна	
реч“	на	втората	година	от	сътрудничеството	£:



64 ÏËÀÌÚÊ

От спуканите вени на небето 
потича неспокоен и студен, 
съзира ме, заглежда се във мен, 
с езици хладни близва ми лицето.
 
Той ту се свива в локва пред нозете,
треперещ като коте от вода, 
ту бяла електрическа звезда 
във него се оглежда като цвете.
 
Заслушвам се и чувам как над мене 
със капки черни като вишнев сок 
той удря по циментовия блок 
и нещо му говори със звънтене.
 
Във тази нощ сама съм в тъмнината, 
но нищо не навява самота, 
защото е изкуство под дъжда 
да можеш да говориш със водата.
 
Четях	тези	куплети	и	си	казвах,	че	само	някои	от	големите	наши	

поети	—	Николай	Лилиев	или	Гео	Милев	—	са	ни	оставили	такива	стихове	
за	дъжда...

Но	дъждът	неочаквано	се	превърна	в	леден	сняг.
Още	тогава	си	давах	сметка	каква	загуба	понесе	младата	ни	поезия	в	

онзи	декемврийски	ден	на	1979-та	година,	когато	ни	зашемети	вестта,	че	
тя	самата	е	сложила	край	на	живота	си.	И	неведнъж	съм	си	представял	
каква	висота	щеше	да	достигне	Петината	дарба,	ако	беше	издържала	на	
догматизма	и	бездушието,	ако	имаше	възможност	да	размахва	криле	в	
поетическото	небе	още	много	години...	Но	освен,	че	е	неповторима,	даро-
витата	душа	е	и	болезнено	ранима.	В	тази	истина	се	крие	отговорът	на	
мъчителния	въпрос	—	защо	ръката	на	Петя	се	е	протегнала	към	чашата	
с	убийствена	доза	лекарство...

И	все	пак	—	защо?	Прекия	повод	за	това	драматично	решение	ми	раз-
кри	тогава	едно,	малко	закъсняло	(пристигнало	в	редакцията	към	края	на	
декември	1979-та	година),	писмо	от	нейната	преподавателка	по	български	
език	Н.	Стефанова:	

„..Петя	посегна	на	живота	си,	поради	една	страшна	несправедливост.	
Под	давление	на	директорката,	учителският	съвет	взема	решение	да	£	се	
намали	поведението	с	една	единица.	Причини:	повреден	детайл	на	машина	
в	Бирената	фабрика,	където	учениците	са	на	производствена	практика.	
Обвиняват	Петя,	но	не	е	доказано,	че	тя	го	е	повредила...	Преди	да	заседава	
учителският	съвет,	майката	(също	учителка)	се	среща	с	директорката	
и...	моли	да	не	се	наказва	толкова	строго	дъщеря	£.	Мотиви:	Петя	няма	
провинения	за	такова	наказание.	Майка	£	се	страхува,	че	това	наказание	
ще	обезвери	дъщеря	£,	ще	прекърши	амбициите	£,	че	ще	се	случи	нещо	лошо...

Но	среща	бездушие.	Отговорът	е,	че	за	да	се	заздрави	дисциплината	
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и	укрепи	авторитетът	на	гимназията,	ученичката	трябва	да	бъде	на-
казана.	Значи,	избрана	за	изкупителна	жертва!...“	

После	научих	и	други	тъжни	подробности	в	тази	конкретна	случка.
Различни	хора	по	свой	начин	ми	обясняваха	случилото	се,	но	виждах	

почти	една	и	съща	картина.	Детайлът	на	машината	 (малък	брояч	на	
бутилки)	 е	 повреден	 —	така,	 на	шега	 —	 с	 участието	на	 доста	 голяма	
група	ученици.	Работничките	на	лентата	се	оплакват	от	направената	
пакост,	която	пречи	да	се	измери	правилно	изработената	от	тях	норма.	
А	в	училището	обвиняват	и	наказват	само	Петя.	На	всичко	отгоре	—	не	се	
намира	неин	съученик,	който	да	потвърди	пред	учителите,	че	лекомисле-
ното	прегрешение	е	общо....	И	Петя	трябва	сама	да	понесе	последствията	
от	тази,	изплетена	от	дребни	подлости	и	догматика	ученическа	случка.	
Всъщност	—	не	успява	да	го	понесе...

И	в	безмълвието	на	бургаската	нощ	Петя	решава	да	си	вземе	„Сбогом“	
със	своя	юношески	свят:	с	родната	къща,	с	обичните	близки,	с	вярната	
си	приятелка	Елена,	даже	с	Морето...	Чак	след	години	разбрах,	че	това	
„Сбогом“	е	придружено	и	от	предсмъртна	бележка,	чийто	смисъл	е	оста-
нал	неразгадан	и	до	днес:

„Измамена
Младост
Прошка
Сън
Спомен
Зад стените на голямата къща
ТАЙНА“
	
А	сега	би	трябвало	да	разкажа,	колкото	се	може	по-накратко,	нещо,	за	

което	рядко	съм	си	позволявал	да	говоря	—	историята	на	първата	книга	
на	Петя	„Аз	и	морето“,	излязла,	за	жалост,	след	трагичната	£	смърт...

Решението	да	събера	Петините	стихотворения	и	да	направя	всичко	
възможно	за	тяхното	издаване	възникна	в	мен	не	само	като	мое	литера-
турно	решение,	а	и	като	интуитивна	съпротива,	като	лично	противо-
поставяне	на	ранната	£	несправедлива	смърт.	Издаването	на	нейната	
книга	се	превърна	в	кауза	за	мен	—	особено	след	като	се	сблъсках	с	първия,	
твърде	неочакван,	издателски	отказ.	Още	при	първото	ми	запитване	за	
евентуално	издаване	на	книгата,	 когато	предоставих	 за	прочит	само	
част	от	ръкописа,	от	софийското	издателство	„Народна	младеж“	избър-
заха	да	ме	предупредят:	„Не	е	възможно	да	издадем	стихосбирката.	Не	
публикуваме	такива	книги.	Ако	го	направим,	това	означава,	че	поощряваме	
самоубийствата	сред	младите	хора...“	

Бях	силно	огорчен	от	този	категоричен	отговор.	Та	само	трагичната	
смърт	ли	виждаха	те,	защо	не	се	развълнуваха	от	хубавите	стихове?	Нима	
не	знаеха	—	никак	не	са	малко	талантливите	ни	поети,	които	по	различни	
причини	и	при	различни	обстоятелства	сами	са	се	разделяли	с	живота	си.	
И	всички	те	—	от	Пейо	Яворов	и	Димитър	Бояджиев	до	Цветан	Спасов	и	
Пеньо	Пенев,	макар	и	по	различен	начин	сложили	край	на	своя	живот,	си	
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приличат	по	това,	че	са	гледали	на	света	с	очи	на	поети,	докато	светът	
ги	е	гледал	с	други	очи.	В	онзи	трагичен	декември	и	Петя	Дубарова	се	на-
реждаше	в	тяхната	незабравима	редица.	С	едно	тъжно	допълнение	—	Петя	
Дубарова	беше	най-младата	поетическа	дарба	между	тях...

Бях	обзет	от	нерадостни	размисли,	но	продължих	да	подготвям	за	
печат	прощалния	дебют	на	Петя.	До	голяма	степен	ме	подтикваха	към	
това	и	трогателните	писма	на	майката	Мария	Дубарова,	без	тя	самата	
да	е	имала,	разбира	се,	такава	конкретна	цел.	Значителна	част	от	тези	
писма,	заедно	с	други	вълнуващи	страници,	писани	от	други	хора,	аз	пре-
доставих	някога	на	покойния	Веселин	Андреев,	(пишещ	книга	за	Петя),	и	
за	жалост	все	отлагах	да	си	ги	поискам	обратно.	Така	и	не	ги	получих.	По	
чудо	са	запазени	в	моята	архива	само	някои	от	тези	вълнуващи	страни-
ци.	Ето	малък	откъс	от	писмо	на	Петината	майка,	което	носи	датата	
9-ти	декември	1979	година:	

„Драги	Георги	Константинов!	Георги,	мило	момче!	Простете	ми	тона	
на	писмото.	С	трепереща	ръка	Ви	пише	една	злочеста	майка.	Загубихме	
Петя	завинаги.	Тя	стана	жертва	на	бездушието...	Много	нейни	другари,	
пък	и	непознати	младежи	желаят	да	прочетат	още	написано	от	нея...	
Вярвам	Ви	и	чакам!...“	

Не	само	майката,	но	и	моите	колеги	в	„Родна	реч“,	както	и	младите	
сътрудници	на	списанието,	горещо	желаеха	да	видят	непубликувани	до-
сега	творби	на	Петя	—	след	като	тя	беше	имала	приживе	близо	двадесет	
публикации	в	списанието	ни.	Ала	заедно	с	отпечатването	в	„Родна	реч“	
на	непубликуваните	творби,	аз	продължавах	да	вървя	към	по-значителна-
та	творческа	цел	—	издаване	на	първата	книга	на	трагично	загиналата	
17-годишна	поетеса.	Междувременно	написах	писмо-отговор	до	майката.	
Случайно	съм	запазил	един	от	двата	мъчителни	варианта	на	това	писмо.	
Ето	откъс	от	него:

„...В	тези	дни	всички	ние	преживяхме	голяма	болка	от	случилото	се,	
влизаме	в	редакцията	както	всеки	път,	работим	нещо,	а	непрекъснато	
мислим	за	нашата	Петя,	за	нейните	чудесни	стихотворения	и	разкази,	
написани	умно	и	талантливо,	припомняме	си	думи	от	кратките	срещи	с	
нея,	страдаме	за	нея,	боледуваме.	В	списанието	непрекъснато	получаваме	
писма	от	познати	и	непознати,	изпълнени	с	много	скръб	и	обич,	десетки	
млади	хора	се	вълнуват	дълбоко	от	тежката	и	несправедлива	загуба	на	
такова	голямо	дарование,	на	такава	звезда	в	небето	на	нашата	млада	
поезия.	Дано	общото	ни	страдание	и	падналата	слана	в	душите	ни,	от-
неме	малко	от	вашата	скръб,	скъпи	родители.	Дано	ярката	следа,	която	
Петя	остави	в	литературата	и	в	паметта	на	стотици	хора,	бъде	за	вас	
светлинката	на	идващите	дни...

Убеден	съм,	че	в	идващите	години	младите	и	вдъхновени	творби	на	
Петя	Дубарова	ще	продължават	да	размахват	утринни	криле,	че	нейните	
стихове	ще	подават	дружеска	ръка	на	много	хора...	Нашето	списание	ще	
направи	всичко	възможно	за	издаването	на	нейна	книга	—	с	публикувани	
и	непубликувани	досега	нейни	творби	—	която,	вярвам	това,	ще	съхрани	
вечно	смисъла	на	нейния	млад	живот	в	поезията	ни.	Това,	което	Петя	
Дубарова	ни	остави,	има	значителна	художествна	стойност,	то	ще	си	
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намери	своето	трайно	място	в	нашето	изкуство,	в	нашия	живот...“	(До-
колкото	преценявам	сега,	писмото	ми	е	написано	на	следващия	ден	подир	
писмото	на	Мария	—	10	декември	1979	година).	

Написах	отговори	и	на	други	писма,	изпратени	до	мен	по	този	траги-
чен	повод	—	на	поета	Христо	Фотев,	на	Петината	учителка	по	български	
език,	на	няколко	ученика	от	Бургаската	английска	гимназия,	на	един	неин	
почитател	от	Пазарджик	и	др.	

Ето	още	един	писмовен	откъс	—	този	път	от	друго	писмо	на	майката:
„...Видяхме	се	с	Христо	Фотев.	Той	ни	даде	да	прочетем	(на	мене	и	

съпруга	ми)	Вашето	писмо	до	него.	Много	ме	развълнува	това,	което	пра-
вите	за	Петя	(за	нейната	книга).	Мъката	ми	не	намаля,	но	се	стегнах,	
почувствах	се	задължена	да	живея.	Христо	Фотев	ми	каза,	че	идващата	
седмица	ще	ходи	в	София	и	ще	се	срещне	с	Вас.

...Стайко	—	съпругът	ми	—	Ви	е	изпратил	заедно	с	двете	тетрадки	
стихове	(разбрахме,	че	сте	ги	получили)	и	снимка	на	Петя.	Аз	Ви	изпращам	
и	друга.	Използвайте	едната	или	другата	по	свое	предпочитание...	Някои	
данни	за	Петя,	които	може	би	ще	потрябват:

	
Петя	Стайкова	Дубарова.
Ученичка	от	Х-г	клас	на	Политехническата	английска	гимназия	„Гео	

Милев“	—	Бургас.	Родена	на	25	април	1962	година	в	Бургас,	починала	на	4	
декември	1979	година“	

	
Бих	цитирал	още	няколко	откъса	от	различни	писма,	запазени	като	

по	чудо	в	моята	архива,	но	усещам,	че	трябва	да	се	ограничавам	в	такова	
цитиране.	Дори	сега,	след	повече	от	три	десетилетия,	всяка	скръбна	дума	
от	тези	писма	предизвиква	късна	болка	в	нейните	близки	хора.	Неслучайно	
цялото	ми	същество	се	е	съпротивлявало	толкова	десетилетия	да	публи-
кувам	и	един	ред	от	тези	писма...	

Затова	спирам	дотук	—	след	цитираните	няколко	пасажа.	Вероятно	
читателят	е	разбрал,	че	с	тях	искам	да	обясня	кое	допълнително	под-
тикваше	моето	решение	за	издаването	на	„Аз	и	морето“	—	на	Петиния	
прощален	дебют,	както	го	нарекох	тогава.

Веднага	ще	кажа:	 книгата	 едва	 ли	щеше	да	 се	появи	на	 бял	 свят,	
ако	не	беше	съдействието	на	Петините	родители,	а	после	и	на	младия	
(тогава)	директор	на	Варненското	издателство,	литературния	критик	
Панко	Анчев.	Обърнах	се	към	това	„черноморско“	издателство,	след	като	
разбрах,	че	книгата	на	Петя	няма	как	да	излезе	в	София.	

И	досега	си	спомням	поисканата	от	мен	среща	с	директора	на	Вар-
ненското	издателство,	 която	 стана	 в	писателското	кафене	на	 улица	
„Ангел	Кънчев“	N:	5.	Панко	Анчев	беше	дошел	в	столицата	по	друг	повод,	
но	намери	време	да	поговорим	за	издаването	на	Петината	книга...	Всъщ-
ност	не	говорихме	дълго.	Панко	Анчев	пое	в	ръцете	си	готовия	ръкопис,	
прочете	 го	 внимателно,	после	ме	погледна	 с	разбиращ	поглед.	И	не	ми	
върна	обратно	ръкописа,	а	грижливо	го	сложи	в	чантата	си	и	го	понесе	
към	слънчева	Варна.

И	така	стихосбирката	„Аз	и	морето“	 (заглавието	беше	поставено	
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от	мен,	но	беше	взето	от	стихотворение	на	Петя)	излезе	от	печат	в	
библиотека	„Кълнове“	на	Варненското	издателство	на	27	юни	1980	година.	
Съставител	и	предговор:	Георги	Константинов,	редактор:	Панко	Анчев,	
художник:	Владимир	Иванов,	тираж:	1159	бройки.

Там	са	и	моите	редове	за	Петините	стихове:	„Тези	стихове	са	наисти-
на	удивителни	за	възрастта	£:	живи	искри	от	светлината	на	бургаското	
слънце,	весели	пръски	от	вълнението	на	родното	море,	внезапно	докосване	
до	големите	житейски	истини,	изненадващи	за	едно	момиче	на	юношеска	
възраст,	но	не	и	за	една	родена	поетеса.	Петя	Дубарова	вече	не	е	между	
нас,	но	тя	ще	остане	завинаги	седемнадесетгодишна,	неуспяла	да	завърши	
предпоследния	клас	на	гимназията.	Остави	ни	утехата,	че	е	създала	тези	
хубави	стихотворения,	от	които	наистина	може	да	се	построи	„дом,	в	
който	да	се	побере	морето“	...

Ето	—	това	е	кратката	история	на	първата	Петина	книга.	Ще	до-
пълня	само	това.

Петя	Дубарова	живя	кратко	и	шеметно,	понесена	от	неспокойстви-
ето	на	своята	рано	съзряла	дарба,	гадаеща	в	утринната	мъгла	острите	
завои	на	живота,	но	още	твърде	неопитна,	твърде	крехка,	за	да	се	справи	
с	тях.	Живя	само	толкова,	колкото	да	напише	своите	вълнуващи	стихове.	
Завистта	и	 безсърдечието	предизвикаха	нейния	 самоубийствен	жест,	
който	прекъсна	—	толкова	рано!	—	талантливия	£	път.	Ала	поезията	на	
Петя	Дубарова	 всекидневно	побеждава	 смъртта,	нейните	 стихове	ще	
живеят	и	в	утрешните	дни.

Вече	нейното	Аз	се	слива	с	вечното	море.

1990—2013

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Арãèр Ìàíàсèеâ. „Оòâëè÷àíеòî íà Еâрîïà“
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ЕСЕИСТИЧНИ ОТКРОВЕНИЯ

Йордан Калайков

СЛУЧКИ ПО ПЪТЯ

В ïàíòеîíà íà áеçсìúрòíèòе

Автобусът	тръгва.	Изневиделица	пред	него	се	изпречва	тантурест	
мъж,	обрамчил	два	огромни	сака.	Размахва	ядосано	ръце	—	сърди	се	на	шо-
фьора,	че	е	потеглил.	Сега	трябва	да	изчака	бабата,	която	едва	крета	и	
тя,	натоварена	с	два	сака.	Пътниците	негодуват.	Брадясалото	лице	на	
мъжа	е	плувнало	в	пот.	Още	се	кара	на	шофьора	задето	е	потеглил.	Не	го	
интересува	някакво	разписание,	което	трябва	да	се	спазва.

Най-после	двамата	се	качват	с	пухтене	и	пъшкане.	Сядат	на	места,	
които	не	са	техните.	На	следващата	спирка	идват	хората,	чиито	седалки	
са	заети.	Започва	разправия.	Тантурестият	и	спътничката	му	се	бранят	
със	зъби	и	нокти	—	вече	са	се	настанили.	Още	нестихнала	схватката	и	
започва	караница	между	двамата.	Бабата	си	е	взела	възглавница	от	къщи,	
за	по-удобно.	Дълго	се	намества.	В	това	време	мъжът	е	разгънал	носна-
та	си	кърпа	и	е	сложил	върху	нея	комат	хляб,	буца	сирене	и	люти	чушки.	
Сърди	се,	че	бабата	шава	и	го	смущава.	Препирнята	се	води	на	висок	глас.	
Разменят	си	обиди,	упреци,	закани.	Пътниците	са	стъписани,	споглеждат	
се.	Някой	прави	плаха	забележка.	„Аз	решавам	кръстословици	—	за	какъв	
ме	вземаш,	аланкоолу“	—	проечава	отговор,	който	не	търпи	възражения...

Нататък,	през	целия	път,	тантурестият	обявява	тържествено	на	
всеослушание,	кой	град	следва	и	колко	време	ще	се	бави	там	автобусът.	
Кошмарът	продължава.	Пътуването	няма	край.	Отгоре	кротко	и	засра-
мено	поглежда	Алеко.	Не	е	предполагал,	че	героят	му	ще	е	за	вечни	времена	
в	пантеона	на	безсмъртните.

Вîéíàòà

Пътуването	е	продължително.	Горещо	и	задушно	е	в	автобус,	въпре-
ки	уж	работещия	климатик.	Пътниците	са	изпробвали	всички	начини	за	
разхлаждане	и	убиване	на	времето,	но	ползата	е	нищожна.	Най-напред	
прегряват	реотаните	на	нервните	и	докачливи	дами,	които	едва	се	сдър-
жат	да	не	се	разсърдят	на	другите,	на	себе	си,	на	целия	свят.	С	всеки	
изминат	километър	атмосферата	се	нажежава.	Накрая,	някъде	отзад,	
пламва	яростна	свада.	Двете	жени	седят	една	зад	друга.	За	да	прогони	
скуката,	стоящата	отпред	мята	коси	наляво	и	надясно	като	конска	грива	
в	лицето	на	седящата	отзад	и	отпива	нервно	от	бутилка	с	кола.	Потър-
певшата	кипва	възмутена	и	се	заканва	да	излее	кафето	си	във	врата	на	
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гривестата.	Възмутена	я	упреква,	че	пие	к¥ла	в	автобуса,	а	е	забранено.	
На	свой	ред	другата	£	напомня,	че	не	трябва	да	пие	кафе,	защото	това	е	
също	забранено.	Препирнята	набира	скорост	и	става	все	по-цветиста.	В	
това	време	косата	на	предната	продължава	да	влиза	в	лицето	на	тази	с	
кафето,	от	което	тя	побеснява,	но	престрелката	продължава	да	се	води	
за	к¥лата	и	кафето.	Неволните	слушатели	са	озадачени.	Явно	изпускането	
на	парата	от	напрежението	не	зависи	от	повода.	Войната	продължава.	
Една	бабичка	прошепва	в	шепите	си:	„Божичко,	прости	на	лудите!“

Äâе ëеëè

По	случайно	 стечение	на	 обстоятелствата	две	 лели,	тръгнали	да	
пътуват	в	различни	посоки,	се	озовават	една	до	друга	на	общата	седалка.	
Те	никога	не	са	се	виждали,	нито	се	познават.	Едната	е	кокалеста,	висока,	
с	едри	черти	на	лицето,	което	изпечено	от	слънцето,	изглежда	кафяво.	
Явно	е	отрудена	селска	жена,	грубовата,	но	стеснителна.	Говори	бавно,	
гърлесто,	подбира	думите	си,	сякаш	се	страхува	да	не	изтърве	някоя,	
която	не	е	за	пред	хора.	Другата	леля	е	от	отраканите,	живее	в	града,	
научили	две	и	двеста,	изстрелва	думите	като	откоси	от	автоматична	
стрелба.	Сладкодумна	и	приказлива,	за	нея	тайни	и	невъзможни	неща	в	
живота	няма.

Двете	спътнички	наместват	препълнените	торби	и	още	неседнали,	
а	лицата	им	са	озарени	от	широки	усмивки	като	на	хора	щастливи,	че	
се	виждат	след	дълга	раздяла.	Започват	веднага	да	си	говорят	задушевно	
както	е	при	стари	приятелки,	които	случайно	са	се	видели	и	се	радват	
на	срещата.	Селската	жена	ще	ходи	при	голямата	си	щерка.	Родило	се	е	
поредното	внуче	и	трябва	да	се	помага.	Оставила	е	на	село	кокошките	
и	козата,	комшиите	да	ги	наглеждат	и	сега	се	кахъри.	Стопанинът	си	
е	отишъл	рано	и	сега	опъва	сама	за	всичко.	Гражданката	пък	отива	на	
минерални	бани	да	лекува	стари	болежки,	от	които	няма	отърваване	и	
никакви	илачи	не	помагали.	И	започва	дълъг,	несекващ	сърдечен	и	задушевен	
разговор	като	между	най-близки	дружки.	За	болестите,	за	децата	и	техни-
те	деца,	за	майсторлъка	при	кулинарията,	за	лошотията,	за	туршиите,	
за	скъпотията,	за	всекидневня	хал,	който	не	става	по-лек.

Накрая	идва	краят	на	пътуването	за	едната.	Разцелуват	се	и	се	раз-
делят	завинаги.	Лелите	никога	повече	няма	да	се	видят.	Не	са	попитали	
за	имената	си,	нито	са	си	разменили	адресите	и	телефоните.

Æеëàíà êîìïàíèя

Настанили	са	бабата	в	автобуса	—	ще	пътува.	Долу	в	краката	£	е	
бохчата.	Седнала	е,	но	продължава	да	се	подпира	на	бастунчето.	Седи	
като	на	тръни,	тревожно	£	е.	Не	се	случва	често	да	пътува,	пък	и	време-
то	минава	бавно.	Да	чете	—	няма	как.	Отдавна	недовижда,	а	и	очилата	
счупени.	Да	звъни	и	да	£	звънят	по	телефон	—	също	няма	как.	Джаджите,	
от	които	младите	не	се	разделят	и	са	вторачени	в	тях	денонощно,	са	
нещо	нечувано	и	невиждано	за	нея.	Звучи	музика	по	уредбата,	ама	какво	
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от	това.	Някакъв	филм	се	върти	на	монитора	над	шофьорската	кабина.	
Само	хабят	тока	—	мисли	си	укорно	бабата.	Не	щеш	ли	до	нея	сяда	голобрад	
младеж	и	забива	невиждащи	очи	пред	себе	си.	Старата	мигом	се	оживява.	
До	нея	е	седнало	спасението	от	скуката	през	дългия	път.	И	се	започва	
един	миловиден	разпит	за	това	закъде	пътува	младият	човек,	на	колко	е	
години,	откъде	е	родом,	има	ли	си	приятелка.	И	тя	има	внуци	от	хубави	
по-хубави.	За	да	докаже	твърдението	си,	изважда	трескаво	от	прокъса-
но	портмоне	пожълтели	снимки	и	започва	да	обяснява	кой	кой	е	на	тях.	
Младежът	едва	прикрива	досадата	си,	отговаря	половинчато	и	млъква,	но	
бабата	не	се	отчайва.	Продължава	дознанието	с	още	по-голямо	старание	
и	настойчивост.	Нататък	сама	отговаря	на	въпросите	си,	подпитвайки	
нещастния	събеседник,	който	накрая	само	кима	с	да	и	не,	или	се	прави,	
че	не	чува.	Канонадата	продължава	и	когато,	за	да	се	отърве,	показва,	че	
уж	е	заспал.	Спасение	отникъде	не	се	задава.

Най-после	идва	моментът	на	дългоочакваното	избавление.	Младежът	
е	пристигнал	и	тичешком	се	втурва	към	още	неотворената	врата	на	
автобуса.	Сподирян	е	от	порой	благодарствени	думи	на	бабата	за	тъй	
приятния	и	незабравим	разговор.	Заръчва	му	непременно	да	се	обади,	да	
се	видят,	пък	и	да	си	поприказват	пак.	И	да	не	забрави...

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Арãèр Ìàíàсèеâ. „В ïàìеò íà Äàëè“
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ВНЕЗАПНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Александра Ивойлова

ХАЙБУНИ

Оòрàжеíèя

Отворен	прозорец.	Върху	стъклото	виждам	тъмните	корони	на	дърве-
тата.	Вятър	полюшва	отразените	облаци,	през	които	се	стрелкат	птици	
и	се	губят	вън	от	рамката.	От	прозореца	долитат	гласове.	Отеква	смях	
на	момиче,	чертае	разстояния	през	тишината...

Що	за	свят!	Свят	на	идеи	и	миражи.	Свят	на	далечност.	Що	за	свят!	
Тъй	труден	ли	е	простият	жест	—	да	прекрача	тънката	граница	между	
тук	и	оттатък?

 Само да завържа
 сандалите — в лятото
 да нагазя

Тъй	труден	ли	е	простият	жест	—	да	се	изгубя	вън	от	рамката	на	
отраженията	—	там,	където	ще	възкликна:	„Това	е	моето	небе!	Това	е	
моят	смях!“.

Äîâèжäàíе

—	Хайде,	кажи	довиждане!	—	младата	майка	подкарва	количката,	после	
спира.	—	Довиждане-е!

Отстрани	на	полянката	двама	белокоси	старци,	мъж	и	жена,	седят	
един	до	друг	на	сенчеста	пейка.	Те	махат	и	се	усмихват.	Но	бебето	не	
отвръща.	Старците	махат	настойчиво.	Махат	едновременно,	по	детски.	
Толкова	им	се	иска	да	го	накарат	да	вдигне	ръчица.	Да	получат	отклик.	
Сякаш	махат	на	детството,	на	света	—	или	на	нещо	свое.	Но	количката	
се	отдалечава...

Довиждане!

 На пътя
 с ръка за сбогом два силуета —
 все по-малки
  все по-малки
   все по-малки
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Сíяã

Безмълвни	девствени	полета.	Опияняваща	безбрежност.	Без	начало	и	
без	край.	Без	хоризонти.	Сняг.	От	хиляди	години	звездите	пазят	тайната	
за	него.	Какво	ли	значи	да	оставиш	тука	свойте	знаци?	Да	очертаеш	онзи	
бряг,	от	който	ще	разчиташ	паметта	на	нощите	и	дните?	Прозвънва	
въздухът,	кристалният	му	дъх	замайва.	Хайде,	тръгвай!	

 С думи прекосявам
 белия лист
 Стъпки по снега

 Тихият мой стих —
 Тайната
 на белотата

Рàçсòîяíèя

 Изгрява светлината
 на угаснала звезда
 Разстояния

Не	е	ли	толкова	далече	и	мъртвият?	На	светлинни	години	оттук.	Не	
е	ли	угаснал	и	неговият	лик?

Но	светлината	му	приижда,	светлината	му	достига	твоя	свят.	Очер-
тава	се	в	тъмното	—	само	за	теб.	Звезда	в	небето	на	затворените	ти	очи.

Лèöеòî íà ìëàäîсòòà

Петя	Дубарова.	Лицето	на	младостта.	Изказала	 е	това,	 за	 което	
всички	поети	пишат	като	за	спомен.	Описала	го	е	в	сегашно	време.	Със	
зрелостта	си	на	мъдрец.	Уловила	го	е	отвътре,	в	самата	му	сърцевина.	
Уловила	е	тази	първа	младост,	първа	пролет	—	най-ефимерната.	С	пълни	
шепи	е	пила	от	нея.	Щедро	я	е	раздавала	на	другите.

Петя	Дубарова	има	едно	лице.	Всички	поети	сменят	лицата	си.	Ней-
ното	е	все	същото.	Пролет	и	есен	отминават.	А	тя	е	все	така	млада.	Все	
така	„огън	на	кръгове	скрит	е“	в	очите	£	„с	тежкия	цвят	на	кафе“.	Почти	
емблема.	Казала	е	достатъчно.	Сама	е	изрязала	рамка	на	дните	си.	Дотук!

Петя,	Петя,	и	тази	пролет	отминава	...

 Прецъфтяла вишна
 На скършено клонче
 пъпки
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Вèсîêà ëóíà

 Нощта влиза
 в моята стая —
 с мрака си,
  със светлината

Събудих	се.	Една	светлина	бе	легнала	на	пода	—	същинска	лунна	пътека.	
Станах	и	се	загледах	навън.	Луната	—	ярка,	висока,	смалена.	Всъщност	...	
Нали	това	са	лъчите	на	слънцето.	Слънцето,	което	преди	часове	потъна	
овъд	хоризонта.	Слънцето	залязва,	за	да	превърне	една	мъртва	планета	в	
нощно	светило.	Отразява	лъчите	си,	а	тя	ги	препраща	тук,	до	моето	легло.

...	И	внезапно	почувствах	това,	което	толкова	отдавна	знам.	Чудото	
на	света!	Какво	богатство	е!	Как	всичко	пулсира	в	синхрон,	в	единна	хармо-
ния.	Всички	приливи	и	отливи,	всяко	вдишване-издишване	—	от	зрими	към	
невидими	пространства.	Един	полъх	дори	минава	през	безброй	отражения.	
За	да	се	върне	от	незнайни	посоки;	да	продължи,	умножен,	в	кръговрата	...

Обзе	ме	възторг!
А	не	бих	ли	могла	да	живея	така,	с	възторга	си:	листо	потрепва	от	

полъх	на	вятъра	—	частица	от	общото,	частица	от	вечното?	Какво	скрива	
от	погледа	ми	този	възторг?	Чудото	на	света	...

Понякога	една	светлина	минава	през	нас,	за	да	прогледнем	през	себе	
си	и	да	достигнем	далече.	Понякога	една	светлина	превръща	знанието	ни	
в	прозрение.

Отново	се	загледах	навън.

 Облаци
 Изчезна от моята стая
 лунната пътека

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Кèрèë Ìàíàсèеâ. „Кàòеäрàëè“



    75

Антон Генев

МОЯТА ГОЛЯМА ЛЮБОВ — 
КОЛЕЛОТО

Казват,	че	импромптю	в	сол	бемол	мажор	на	Шуберт	от	1827	г.	е	най-
красивата	музика	на	света.	За	класиците	може	и	да	е	така,	но	те	не	са	
карали	колело.	Според	мен	най-прекрасната	музика	на	света	е	мелодията	
на	велосипедните	гуми	при	съприкосновението	на	грайферите	с	гладкия	
асфалт.	„Песента	на	колелото“	е	магичен	звук,	който	гали	ухото	по-при-
ятно	от	майчиния	глас	за	новороденото,	тоналност	от	небесата,	която	
шепти	на	сетивата	по-мило	от	гласа	на	любимата	в	студена	вечер	пред	
камината.

Спомням	си	първото	ми	колело	—	триколка	от	соц-а;	с	педали,	мон-
тирани	на	предната	 гума	и	 без	никакви	 спирачки.	 Засилвах	 се	 бясно	 с	
„агресивното“	си	превозно	средство	и	имах	чувството,	че	се	изстрелвам	
от	космодрума	в	Байконур	заедно	с	Георги	Иванов	и	Александър	Алексан-
дров.	Подкарах	триколката	още	преди	да	 се	науча	да	 вървя	нормално.	
Имах	и	детска	кола	с	педали	—	сив	москвич	с	тапицирани	седалки	—	далеч	
по-комфортно	возило,	 спрямо	което	обаче	аз	настойчиво	предпочитах	
триколката.	И	ако	това	не	е	предопределение!?

Честно	да	ви	кажа,	и	досега	съм	така.	И	сега	бих	предпочел	велосипе-
да	пред	най-лъскавата	и	модерна	лимузина.	Е,	ако	Господ-Бог	ми	звънне	
някой	ден	и	предложи	да	се	разберем	нещо	да	свършим,	аз	за	него,	той	за	
мен,	след	което	ме	попита	с	гръмовен	глас:	

„Грешнико,	искаш	ли	нещо	в	замяна?“,	да	речем:	„Едно	Ферари	с	цвят	
червен,	и	вътре	гадже	с	бронзов	тен	+	1	милион	със	цвят	зелен“,	или	пък	
само	ново	колело“,

То,	аз	бих	взел	Ферарито	с	парите,	разбира	се,	но	после	ще	продам	
колата,	ще	изхвърля	мургавелката	и	ще	си	купя	няколко	велосипеда	за	по	
2—3	хилядарки	и	каравана-кемпер	към	тях,	с	която	да	обикалям	света.

За	пръв	път	се	научих	да	карам	без	помощни	колелца,	когато	бях	на	
пет	години.	Бях	така	горд,	сякаш	съм	първият	Хомо	Сапиенс,	стъпил	на	
Луната.

—	Мамооооо,	Татеееее	—	крещях,	ли	крещях	—	вижте	ме	как	карам	без	
колелцатааааа	—	тряс,	буффф...

Забелязал	съм,	че	повечето	момченца	се	влюбват	спонтанно	първо	в	
колелото	си,	а	към	момиченцата	не	проявяват	чак	такъв	интерес,	освен	
ако	и	те	не	са	с	колела.	Тогава	ситуацията	става	по-особена:	всяко	моми-
ченце	на	колело	е	неустоима	гледка	за	малкия	калпазанин	и	си	заслужава	
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да	бъде	„свалено“	с	едно	хубаво	бутане	от	седалката,	или	пък	с	удряне	
посредством	пръчка,	последвани	от	падане	и	ожулени	колене.	

Естественият	порядък	при	„малките	джентълмени“	повелява	първата	
им	голямата	любов,	колелото-фетиш,	скоро	да	бъде	изместена	от	влюбва-
нето	в	някое	капризно	и	кокетно	момиченце	с	розови	дрешки,	бяло	личице	
и	руса	косичка,	но	след	години	страдания	и	унижения	нещата	отново	при-
добиват	циклична	завършеност,	чрез	разлюбването	на	Жинътъ	и	замест-
ването	£	със	силната	привързаност	към	автомобила.	За	някои	осъзнати	
романтици	обаче	„автомобилният	стадий“	на	развитие	никога	не	може	да	
бъде	достигнат.	Те	се	потапят	завинаги	в	преизпълващата	ги	любов	към	
карането	на	колело	и	„вятъра	в	косите“.	И	според	мен	са	напълно	оправдани.

Спомням	си	и	първото	ми	чисто	ново	колело,	карано	само	от	мен.	
Син	и	по	рицарски	бляскав	Бе-Ем-Хикс,	последен	писък	на	велосипедната	
индустрия	от	Прехода.	

Преди	това	в	градския	парк	обяздвах	престижните	соц-марки	Зайка	
и	Дружок	—	втора	ръка	руски	брички,	взети	назаем	от	вече	пораснали	съ-
седчета.	Но	с	Бе-Ем-Хикс-а	вече	нямаше	кой	от	приятелите	да	ме	стигне.	
Голямото	колело	си	е	голямо	колело.	С	него	скачах	по	стълбите,	избягвах	
ударите	с	бастуни	на	озлобените	„червени	бабки	и	дядковци“	от	парка	и	
със	свръхзвукова	скорост	отлитах	към	звездите,	изпреварвайки	дори	са-
мия	Капитан	Планета.	Ех,	само	да	беше	от	българските	Бе-Ем-Хиксове	и	
моят,	тогава	сигурно	още	щеше	да	бъде	здрав	и	да	го	оставя	в	наследство.

В	по-зряла	възраст,	вече	като	юноша	бледен,	подкарах	по	кварталните	
улици	на	панелния	комплекс	здравата	рамкова	конструкция	на	доброто	
старо	Балканче.	Проблемът	беше,	че	отново	бях	„малко“	поизостанал	от	
модата.	Приятелите	ми	вече	караха	огромните	и	тежки	колела	с	дебели	
гуми,	наричани	по	детински	—	„планински	бигачи“.	Скачаха	през	бордюрите	
с	лекота,	а	аз	пуках	гуми	с	лекота.	Катереха	баирите	на	един	дъх,	а	аз	
кретах	отзад	на	хиляда	и	сто	дъха	зад	тях.	Да,	когато	си	хилав	12-годишен	
хлапак,	я	пробвай	да	изкачиш	дори	и	най-невинното	половинкилометрово	
„нанагорнище“	с	Балканче	—	мъка,	мъка:	„краката	почват	да	не	се	усещат,	
но	волята	трае“.

На	това	унизително	положение	трябваше	да	се	сложи	край.	Моя	ми-
лост	заработи	за	няколко	месеца	приличната	заплата	от	230	лв.	като	
служител	в	 будка	 за	 копирни	услуги.	И	така,	 един	хубав	пролетен	ден	
възседнах	най-прекрасното	колело	на	света:	Cross	Leader	с	21-на	скорос-
ти,	удобна	седалка	и	преден	амортисьор.	В	деня,	в	който	се	появих	при	
компанията	от	квартала	с	новото	си	колело,	бях	хлапето	с	най-многото	
завистници	в	целия	град.	Искам-не	искам,	колкото	и	да	ми	се	свидеше,	
както	и	да	се	въртях	насън,	трябваше	да	докажа,	че	съм	готин	пич	и	да	
дам	на	гамените	по	едно	завойче,	че	да	не	им	изпопадат	„чушлетата“.

И	като	се	започна	едно	каране,	едни	екстремни	спускания	по	стръм-
ните	планински	пътеки,	едни	славни	колопоходи,	за	отрицателно	време	
навъртях	4—5	хиляди	километра.	

Абе,	хубава	работа,	но	все	пак	българска	работа	си	беше	този	Cross	
Leader.	Следствието	от	навъртения	солиден	километраж	се	оказа	без-
възвратната	амортизизация.	Велосипедът-мечта	съвсем	се	разнебити.
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За	капак	на	всичките	му	технически	неизправности	някакъв	гневен	
шофьор	с	москвич	Алеко	ми	сплеска	задната	гума	на	нерегулирано	кръсто-
вище,	а	преди	това	един	нацепен	130-килограмов	батка	под	въздействието	
на	стероиден	бяс	ми	съсипа	с	ритник	предната	капла.	Cross	Leader-ът	
предаде	Богу	дух	и	оставих	скелета	му	да	гние	на	тавана	в	село.	И	досе-
га	е	там	—	костите	му	се	белеят	като	на	отдавна	изчезнал	хищник	от	
времето	на	периода	Юра.	С	навършването	на	пълнолетието	изоставих	
колоезденето	и	след	няколко	години	забравих	дори,	че	някога	съм	карал	като	
истински	шампион	от	Обиколката	на	Франция.	А	какви	мигове	имахме	
заедно	с	колелото	ми,	на	какви	върхове	сме	се	качвали,	откъде	сме	скачали,	
каква	скорост	сме	развивали,	колко	селски	кучета	са	ни	гонили!

Сега	си	спомних,	че	когато	си	самотен	и	потиснат,	колелото	винаги	
може	да	влезе	в	ролята	на	твоя	най-добър	приятел.	Карането	му	може	
да	ти	донесе	утеха.	Колелото	може	да	е	твой	най-верен	слушател,	който	
да	те	успокоява	с	мълчанието	си	и	да	е	единственият	психотерапевт,	
който	те	разбира.	То	може	да	те	отнесе	докрая	на	света,	да	те	закара	
до	последните	граници	на	мирогледа	ти...	И	там,	задъхан,	с	корави	като	
камък	крака,	на	върха	на	възвишенията	и	сред	тишината	и	усамотението	
на	природата,	доказал	на	себе	си,	че	можеш	да	преодолееш	и	най-високия	
хълм	със	собствените	си	сили,	колелото	може	да	ти	помогне	да	премислиш,	
да	решиш,	да	приемеш	предизвикателствата	на	живота.

В	последните	10	години	карането	на	колело	стана	изключително	опасно	
занимание.	Автомобилите	се	увеличиха,	на	пръв	поглед	поне	десетократно.	
Затлъстелите	мързеливци	в	колите	вече	са	сраснали	задници	със	седалките	
и	да	изминат	разстояния	от	километър-два	пеша	им	се	струва	непосилно	
и	достойно	за	подигравки.	Уменията	за	шофиране	на	мнозинството	„авто-
мобилни	хуни“	са	много	под	прага	на	минимално	допустимото.	Ръмжащият	
господар	на	пътя	и	изнервеният	„седалищен	придатък“	зад	волана	му	не	
признават	никой	друг	за	равноправен	участник	в	пътното	движение,	освен	
ако	не	е	в	кола,	или	в	нещо	по-масивно,	като	БТР-60	например.

Единственото	място,	където	човек	може	да	намери	добре	платена	
работа	днес	е	големият	град.	И	ето	ме	сега	—	възмъжал	и	напуснал	про-
винцията	—	сплескан	в	претъпкания	автобус	с	още	280	човекоподобни,	
опитващ	да	 избягам	 от	 скотската	 си	 същност	 с	 поглед,	 прикован	 в	
прозореца.	Ето	ме	в	окото	на	бурята,	като	непосредствен	участник	в	
трафика	на	асфалтовия	апокалипсис	София.	Ден	след	ден.	Докато	почти	
не	се	превърнах	в	епилептик.

Градската	джунгла	и	натовареното	автомобилно	движение	ме	при-
нудиха	да	търся	алтернативен	начин	за	придвижване	в	бетонната	кло-
ака	София,	и	аз	си	спомних	за	моята	голяма	любов	—	колелото.	Извадих	
изпод	дюшека	спестените	левове	и	направих	най-разумната	си	покупка	
за	последните	10	години.	Избрах	си	велосипед	DRAG,	стандартен	модел	
с	29	инча	гуми	и	запрепусках	всеки	ден	по	прашните	улици,	за	да	печеля	
време	и	съмнително	здраве.	Наистина	ги	спечелих,	но	играта	на	„руска	
рулетка“	с	подивелите	автомобилни	хуни	е	„гугъл	опасна“,	още	повече,	че	
куршумите	са	с	размери	на	коли	и	залогът	за	оцеляването	ми	е	много	по-
малък	от	пет	към	едно.
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Карането	във	враждебната	среда	на	големия	град,	сред	безумния	вар-
варски	трафик,	може	да	превърне	човек	от	възпитан	и	хрисим	гражданин	
с	екомислене	в	невъздържан	и	вулгарен	простак	с	богат	репертоар	от	
обиди	и	цинизми,	от	който	дори	Христо	Стоичков	би	се	изчервил.	В	такъв	
мизантроп	бавно,	но	безвъзвратно	се	превръщам	и	аз,	тяхната	кожа	шо-
фьорска.	А	в	ранг-листата	на	най-мразените	от	мен	неща	неминуемо	на	
едно	от	първите	места	се	нареждат	паркиралите	хоризонтално	заплеси,	
които	си	отварят	вратите	без	да	се	оглеждат,	както	и	онези	идиоти,	
които	завиват	без	да	дават	десен	мигач.

Войната	по	пътищата	е	безмилостно	жестока	и	положението	няма	
да	се	подобри	в	обозримото	ни	бъдеще,	защото	племето	ни	е	варварско.	
Въздухът	ще	става	все	по-мръсен,	трафикът	все	по-тежък,	дробовете	
ми	—	все	по-натровени,	а	нервите	ми	—	все	по-изострени,	докато	накрая	
не	скоча	от	колелото	по	средата	на	пътя	си	и	не	се	превърна	в	огромно	
зелено	чудовище,	което	със	страшен	рев	ще	разхвърля	автомобилите	на	
улицата	като	детски	тенекиени	колички,	и	ще	изяде	колкото	се	може	
повече	шофьори.

Просто	искам	да	бъда	с	моята	голяма	любов.	Просто	искам	да	карам	
колелото	си!

Преçèäеíòúò íà Гàëàêòèêàòà

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Арãèр Ìàíàсèеâ. „Аáсòрàêöèя“
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СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЛАЩ ЗА ÌЪРТВИТЕ ПОЕТИ

Оòèäîõà сè. Ве÷е òóê ãè íяìà.
Оòâúä ÷ерòàòà сà âúâ äрóãà сèíеâà,
íî äóìèòе, êîèòî сà îсòàâèëè
çà ìàëêî ïàê ãè âрúщàò íà сâеòà
è íè рàçêàçâàò êîëêî ìíîãî îáè÷,
ïе÷àë, âúçòîрçè, ìúäрîсò, êрàсîòà
сà íîсèëè â сúрöàòà сè ïîеòèòе
ïреäè äà ãè ïîãúëíе âе÷íîсòòà.

Оòèäîõà сè. Ве÷е òóê ãè íяìà.
Оòâúä ÷ерòàòà сà âúâ äрóãà сèíеâà,
ïîеòèòе, êîèòî сìе ïîçíàâàëè
îò äóìèòе òâîрèõà сâеòëèíà,
çà äà íè âîäè, çà äà íе èçãóáèì
îíàçè фèíà íèшêà äîáрîòà,
êîяòî äà íè êàрà äà ìе÷òàеì,
äà âярâàìе è ïрàâèì ÷óäесà.

Те òрúãíàõà. Прè íàс ãè íяìà âе÷е.
Оòâúä ÷ерòàòà сà âúâ äрóãà сèíеâà,
íî äóìèòе, êîèòî сà îсòàâèëè,
ïреâрúщàò âúâ ïîеçèя сâеòà.
Преìèíàëè êîсìè÷íè рàçсòîяíèя
êрèëе íè äàâàò è íеáе, è ïúò
ïîеòèòе, êîèòî сìе ïîçíàâàëè,
íеâèäèìî íàä íàс âсе îще áäяò.



80 ÏËÀÌÚÊ

РЕКВИЕÌ 
 „и скръбта расте, расте, расте...“
   Димчо Дебелянов

Бàщà ìè áрîè, íà óì âсе ïресìяòà
è îòïèâà ïàрëèâà ãëúòêà рàêèя —
âе÷е сеäеì ãîäèíè òеáе òе íяìà,
à â äóшèòе íè áîëêàòà íе сïèрà äà âèе.

Все î÷àêâà äà ìó ïрàòèш õàáер îò çâеçäèòе,
÷е е âреìе äà äîéäе äà òе ïîèсêà —
â сúрöеòî сè çеìíèòе äеëíèöè сêúòàë е,
âúâ êîèòî с îáè÷ сè ãî ïреãрúщàëà.

И íàсúí рàçãîâàря òàéíî сúс ïòèöèòе —
ïàê èì çàрú÷âà äà òе íàìеряò,
äà òè êàжàò, ÷е òе îáè÷à,
à öâеòяòà òè íàöúфòеëè сà.

Чàêà è ïèе, áрîè ãîäèíèòе —
âсе ïî-äúëãè è òúжíè сòàâàò,
äíèòе â òяõ сà еäíàêâî ïрàçíè —
òеáе ïрîсòî òе íяìà è íяìà.

КЪЩА В ЛЮБОВИЩЕ

Сòàрà êúщà, сòàрà îãрàäà,
ïрàшеí ïúò, рúжäèâ êàòèíàр,
сëó÷àéíî сïèрàì òèõî íà ïрàãà,
íяêîé çàâèíàãè îсòàíàë е сàì.
Сòàрè сïîìеíè âàëяò íà äâîрà,
íяìà êîé äà ãè сúáере,
ãрàäсêè ÷еäà âе÷е íе ïîìíяò
ïúòя êúì âêúщè êúäе ïî÷âà, êúäе...
Срîêîâе ãîíяò, жèâîòà сè âèяò,
âреìеòî áúрçà, êîé äà ãî сïре,
íяêîãà, íяêîé íà ïрàãà ãè ÷àêàше
с рàçòóïòяíî îò îáè÷ сúрöе.
Сеãà е òúжíî, òèõî è ïóсòî,
сàìî âяòúрúò èäâà ïîíяêîãà òóê
â ïрîçîрöèòе áëúсêà се, â êîìèíà се сâèрà,
à ïîсëе с óòрîòî òрúãâà áàâíî íà þã...
Сòàрà êúщà, сòàрà îãрàäà,
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ïрàшеí ïúò, рúжäèâ êàòèíàр —
áèëî ëè е èсòèíà, сòîïàíêà ìëàäà
íà ïрàãà äà срещà с óсìèâêà äеíя.

ТВОЯТА ТЪÌНА СТРАНА

Аç сúì òâîяòà òúìíà сòрàíà —
òàçè, êîяòî êрèеш îò âсè÷êè.
Няìàì ïрàâî äà áúäà äî òеá ïреç äеíя,
ìîãà сàìî äà áúäà рàçëè÷íà.

Няìàì ïрàâî íà ãëàс äà èçêрещя:
„Чóéòе ìе âсè÷êè! Аç ãî îáè÷àì!“
Ìîãà сàìî òàçè ëþáîâ
äà сâèя â сеáе сè, êàòî þìрó÷е.

Няìàì ïрàâî äà èсêàì îò òеáе äà сïреш,
çà äà õóêíà äà òе äîãîíя.
Ìîãà сàìî äà áúäà íесïîäеëеí êîïíеж —
âúâ сúрöеòî òежесò, êîяòî òреâîжè.

Зíàì, ÷е ìе ïàçèш îò öеëèя сâяò.
Сòрàõóâàш се, ìîже áè, ÷е ще çàâèäяò,
íî ìîëя òе, àêî óòре се èçïëàшà àç —
íе ìе ïóсêàé äà сè îòèäà.

ÄЪÆÄ ПО ПОРЪЧКА

Пîрú÷âàì сè äúжä —
òî÷íî þëсêè, ãрúìîâеí,
áóреíîсеí è ëóä,
ïëèсíàë â ìèã çàä çàâîя —
äà âàëè сеäеì äíè,
сеäеì íîщè äúëáîêè
è áеç ïúò äà âúрâè
ïреç жèòàòà âèсîêè.

Исêàì äúжä —
äà ïëþщяò сâеòêàâèöè ìîщíè,
äà рàçöеïяò äî äúíî
íà âсеëеíàòà êîсòèòе,
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äà рàçòúрсяò сâеòà —
íàêúäе ëè е òрúãíàë,
áеç ìîрàë è ëþáîâ
ìíîãî áúрçî ще сâúршè.

Тîçè äúжä ïî ïîрú÷êà
äà âàëè íà òàëàçè —
þëсêà áóря äà áúäе,
è сëеä òóé òèшèíà —
íîâî óòрî, â êîеòî
Аäàì ще íàó÷è Еâà
êàê се рèсóâà äúãà.

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Арãèр Ìàíàсèеâ. „Сúí“



    83

Антон Чикакчиев

ЛЯТНО ВРЕМЕ ЗА УМИРАНЕ 
Разказ

Често,	когато	съм	сред	природата	лятно	време,	особено	озова	ли	се	
сред	пущинак,	обрасъл	с	ниски	дъхави	треви,	в	някоя	неразорана	целина,	
каквито	има	много	в	покрайнините	на	селата,	си	мисля	за	смъртта.	Из-
питвам	носталгия	по	нея,	ако	мога	така	да	се	изразя,	носталгия	като	по	
нещо,	което	много	харесвам,	но	отдавна	не	ми	се	е	случвало	да	изпитам.	
Преставям	си	погребение.	Представям	си,	че	не	бих	имал	нищо	против	
да	бъда	погребан	точно	в	този	ден,	докато	е	пладне	и	слънцето	препича,	
докато	са	като	нажежени	камъните,	докато	са	сухи	и	дъхави	тревите,	
докато	е	толкова	горещо,	че	дори	мухите	са	скрити,	но	се	провиква	сойка	
и	се	чуват	щурците,	някъде	там	може	би,	където	земята	е	останала	нео-
брасла	и	се	вижда	—	напукана,	несъвършена,	топла,	груба,	гола,	прекрасна.	
Представям	си	колко	би	било	хубаво	да	бъда	положен	в	нея,	да	я	прегърна	
отвътре,	където	е	хладно	и	спокойно,	където	няма	суета,	ни	жажда,	ни	
любов,	където	дори	и	вечността	—	да,	дори	и	вечността	—	няма	вече	смисъл.

Бях	поканен	на	погребението	на	един	възрастен	мъж	от	село,	дядо	
Кирил.	Смъртта	се	 счита	 за	нещо	обикновено,	 почти	незначително	и	
тривиално,	когато	се	случва	на	възрастни	хора.	Изкарали	са	си	времето	
тук,	казват	хората,	време	им	е.	Много	пъти	съм	си	мислел	за	това.	Може	
ли	да	има	мерило	за	това,	колко	време	е	достатъчно	да	прекара	човек	над	
повърхността	на	земята,	за	да	може	спокойно	да	слезе	—	или,	по-скоро,	
да	бъде	положен	—	под	повърхността	£?	Колко	време	е	нужно	или	доста-
тъчно,	за	да	се	превърне	смъртта	в	нещо	нормално,	в	нещо	обикновено,	в	
нещо	тривиално,	вместо	в	беда	и	в	трагедия?	„Понякога	земята	изглежда	
толкова	подканваща,	с	всички	тези	цветя	и	треви,	впили	корени	в	нея,	с	
всички	тези	малки	животинки,	които	я	населяват...“	—	не	спирам	да	мисля,	
докато	вървя	в	малката	процесия	от	скърбящи,	подсмърчащи	роднини,	
приятели	с	приведени	глави,	съседки,	забрадени	като	монахини.

Пристигаме	на	мястото.	Пред	нас	зее	правоъгълната	дупка,	сякаш	
нетърпелива	да	погълне	тялото	на	покойния.	Роднините	са	първи	в	ри-
туала	на	прощаването.	Старият	свещеник	на	селото	започва	да	изпъл-
нява	—	неравномерно	и	нечленоразделно,	както	се	полага	—	молитвата	за	
покойника:	„Боже	на	духовете	и	на	всяка	плът.	Който	стъпка	смъртта,	
съсипа	 дявола	и	подари	живот	на	Твоя	 свят!	Сам	Ти,	 Господи,	 упокой	
душата	на	починалия	Твой	раб	Кирил	в	място	светло,	в	място	злачно,	в	
място	прохладно,	където	няма	никаква	болка,	скръб	и	въздишка.	[...]“	От	
молитвата	плачът	на	жените	става	още	по-силен,	главите	се	накланят	
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още	повече,	лицата	още	повече	потъмняват.	В	умовете	за	миг	спира	по-
токът	от	делнични	мисли,	душите	за	миг	примират,	страстите	за	миг	
изгасват,	очите	за	миг	ослепяват,	сърцата	за	миг	провиждат.	Слънцето	
виси	неумолимо	в	небето,	природата	е	като	мъртва	под	тежестта	на	
зноя.	Само	една	самотна	птица	се	обажда	да	ни	припомни,	че	някъде,	на-
страни,	отвъд,	на	сянка	от	слънцето,	на	завет	от	смъртта,	животът	
продължава.	Изведнъж,	 гласът	на	птицата	 се	 извива	 в	 почти	игрива	
песен,	макар	и	за	кратко.	Обажда	се	отново,	и	още	веднъж.	Подиграва	ли	
се	птицата	със	скръбта	ни,	с	преклонението	ни	пред	смъртта,	закача	
ли	се	с	нас?	Без	да	искам,	заслушвам	се	в	нейната	песен	вместо	в	тази	на	
свещеника.	Опитвам	се	да	си	представя,	че	тя	също	се	моли	за	покойния,	
но	по	свой	си	начин.	Не	успявам	да	се	убедя.	Знам,	че	песента	£	значи	друго	
и	че	няма	нищо	общо	нито	с	нас,	нито	с	него,	нито	със	смъртта.

Свещеникът	приключва	с	пеенето.	Двама	мъже	с	бели	потници,	съ-
щите,	които	предиобеда	са	изкопали	гроба,	започват	да	потапят	вече	
затворения	ковчег,	поставен	на	две	въжета,	възможно	най-бавно	и	тър-
жествено	във	вътрешността	на	дупката.	Ковчегът	опира	о	дъното	£.	
След	минута	малки	бучки	пръст	започват	да	се	сипят	върху	капака	му.	
Отначало	по	 една-две,	 от	най-близките	роднини,	 след	това	по	повече.	
Последни	думи	на	сбогом,	произнесени	приглушено,	накъсано,	наполовина,	
подобно	наполовина	свален	в	знак	на	траур	словесен	флаг.

След	 засипването	на	 гроба	шествието	потегля	 към	ресторанта.	
Започнал	вяло	и	унило,	почти	насила,	след	няколко	изядени	кебапчета	и	
няколко	изпити	чаши	вино	и	ракия	обедът	се	 оживява.	В	разговорите,	
вече	на	по-висок	глас,	започва	да	се	прокрадва	делнична	бъбривост,	чува	
се	откъслечен	смях.	Оцелелите	празнуват.

„Може	би	птицата	също	продължава	да	пее	в	гробището...“	—	мисля	
си	неволно.	—	„Не	че	има	някакво	значение	сега,	вече	няма	жив	човек	там.“

Гълъбово, 03.08.2018

Иç 
õóäîжесòâеíàòà
êîëеêöèя 
„Ìàíàсèеâè“.  
Кèрèë Ìàíàсèеâ. 
„Сòàрàòà êóëà“
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Георги Джалев

ЧЕРВЕНОТО ЕЗЕРО 
Разказ 

Често,	когато	споменавах,	че	съм	хърватин	от	Имотски,	събесед-
ниците	ми	първо	се	замисляха,	но	след	това	се	досещаха	къде	са	чували	
това	име:

—	Имотски	не	беше	ли	онова	селце	на	границата	с	Херцеговина,	до	
което	се	намират	Синьото	и	Червеното	езеро?

След	това	разговорът	започваше	да	се	върти	именно	около	двете	езера.
Ако	се	случеше	любопитният	да	е	някой	от	колегите	ми	преподаватели	

в	техническия	факултет	в	Загреб	или	от	студентите	ми	по	строител-
но	инженерство,	винаги	се	стигаше	до	конкретни	и	описателни	факти.	
Разказвах,	че	макар	Синьото	езеро	да	е	точно	до	селото,	по-внушително	
е	Червеното	езеро,	което	e	само	на	един	километър	нагоре	по	шосето	и	
което	се	намира	в	третата	по	големина	карстова	фуния	в	света.

—	Това	чудо	на	хърватската	природа	—	разказвах,	—	е	с	обща	дълбочина	
от	530	метра,	а	склоновете	му	се	издигат	на	241	метра	над	повърхността	
на	водата.	За	сравнение	—	само	частта	над	водата	има	над	половината	
от	височината	на	прословутите	кули	Петронас	в	Куала	Лумпур	и	повече	
от	една	четвърт	от	височината	на	най-високата	сграда,	която	човек	
някога	е	построявал	—	Бурж	Халифа	в	Дубай.	Представяте	ли	си	—	това	се	
равнява	на	височината	на	80-етажна	жилищна	сграда!	Неподготвеният	
пътешественик	остава	впечатлен,	а	често	и	уплашен,	когато,	ходейки	
през	гората,	изведнъж	зърва	пред	себе	си	огромната	пропаст,	подобна	на	
казан,	широк	450	метра	—	колкото	четири	и	половина	футболни	игрища.	
Склоновете	£	са	толкова	отвесни,	че	дъното,	залято	от	вода,	може	да	се	
види	само	ако	се	надвесиш	над	ръба	£.	Неведнъж	и	дваж	възрастни	мъже	
са	пребледнявали	при	мисълта,	че	още	една	крачка	и...	край.

Ако	се	случеше	събеседникът	да	e	заинтересуван	по-скоро	от	исто-
рическите	факти,	винаги	се	стигаше	до	въпроса:	„Знаеш	ли	как	са	се	об-
разували	езерата?“	Разбира	се,	че	знаех,	и	започвах	да	разказвам	с	нотка	
тайнственост	в	гласа:

—	Синьото	езеро	е	възникнало	след	най-обикновено	земно	свлачище,	
което	е	разкрило	подземно	езеро.	Но	Червеното	езеро	е	нещо	повече	от	
прищявка	на	природата.	Така	поне	 гласи	 легендата,	 която	местните	
деца	и	суеверните	възрастни	пренасят	от	уста	на	уста	и	от	поколение	
на	поколение.	Един	ден	самият	Исус	уж	слязъл	от	небето,	за	да	види	дали	
хората	живеят	в	грях	или	в	праведност.	Преоблякъл	се	като	просяк	и	
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пребродил	много	градове	и	села,	докато	стигнал	до	Имотски.	Там	потропал	
на	вратата	на	богатия	Гаван	и	поискал	милостиня,	a	в	замяна	обещал	да	
се	помоли	Богу	за	неговото	добруване,	както	и	за	добруването	на	цялото	
село.	Но	Гаван	натирил	чужденеца,	казвайки,	че	няма	нужда	от	Божията	
помощ.	„Имам	си	всичко,“	казал	той,	„а	и	не	ме	интересува	добруването	на	
селото.“	„Тогава	нека	поне	благословя	семейството	ти“	казал	непознати-
ят.	Гаваница,	жената	на	Гаван,	която	подслушвала	разговора,	се	показала	
зад	гърба	на	мъжа	си	и	казала	троснато:	„Децата	ни	не	са	вкъщи.	Но	дори	
и	да	бяха,	нямаше	да	имат	нужда	от	твоята	благословия,	просяко!	Ние	се	
грижим	достатъчно	добре	за	тях.	Мъжът	ми	вече	ти	каза	—	върви	си	и	не	
се	връщай.“	В	този	момент	земята	под	къщата	се	продънила	и	небето	се	
отворило.	Валяло	седем	дни,	докато	дупката,	в	която	пропаднали	Гаван	
и	целият	му	имот,	се	покрила	с	вода,	a	Гавановият	род	бил	прокълнат	во	
веки	веков.	Така	се	появило	Червеното	езеро.

Естествено	следваше	въпросът:
—	А	защо	Синьото	езеро	се	нарича	Синьо,	а	Червеното	езеро	—	Червено?
Въздъхвах	и	казвах:
—	Синьото	езеро	се	казва	така,	защото	водите	му	са	чисти	и	лазурни,	

а	Червеното	—	защото	скалите	по	отвесните	му	брегове	за	червеникави.
Само	че	за	второто	лъжех.	Червеното	езеро	не	се	казваше	така	заради	

цвета	на	неговите	брегове,	а	заради	една	ужасна	случка,	за	която	не	исках	
да	разказвам,	защото	моето	семейство	беше	въвлечено	в	нея.	Как	ми	се	
щеше	това	изобщо	да	не	беше	станало!

Но	простете,	преди	да	продължа,	е	редно	да	се	представя	—	казвам	
се	Грго.	Не	само	съм	роден	тук,	в	Имотски,	но	и	тук	ще	изживея	дните	
си,	които	Бог	ми	е	отредил.	Защо	ли?	—	имам	си	чудна	къща	—	на	два	ката,	
със	сини	стени,	с	бели	прозорци	и	жълти	капаци,	а	от	терасата	мога	да	
погледна	направо	в	пазвата	на	Синьото	езеро,	на	чиито	лазурни	води	се	
любувам	всеки	ден.	Сутрин	ставам	рано	по	изгрев	слънце,	правя	си	едно	
тежко	турско	кафе	—	без	захар,	но	с	много	лимон,	и	излизам	на	терасата,	
от	която	в	далечината	мога	да	видя	как	се	зеленеят	Далматинските	Алпи,	
а	между	тях	и	Синьото	езеро	—	плодородно	теме	на	Херцеговина,	лъснало	
като	моето	собствено	теме.	Трима	от	четиримата	ми	синове	са	родени	
и	отраснали	тук,	а	на	внуците	си	пожелавам	да	осъмват	с	тази	гледка,	
защото	по-красива	няма	да	намерят.	Затова	се	завърнах	от	столицата	
—	заради	необятния	простор,	който	ме	изпълва	с	щастие.	Не	ме	блазне-
ше	градският	живот,	тежеше	ми.	Не	исках	това	бреме.	Исках	да	виждам	
синевата	на	нашенското	небе,	лазурния	цвят	на	водите	и	да	работя	със	
земята	—	с	моите	две	ръце.	Сега	съм	стар	и	мога	да	си	позволя,	когато	се	
обърна	към	бляновете	си	от	миналото,	да	се	усмихна.

Само	едно	ми	тежи,	че	най-малкият	ми	син	—	Смилян,	отиде	в	Мостар.	
Пуст	да	съм,	че	не	го	възпрях	да	си	пълни	главата	с	врели-некипели,	пуст	
да	е	и	той,	че	им	повярва.	Но	най	да	е	пуст	пра-пра-дядо	ми	Драго,	който,	
макар	и	мъдър,	като	дясна	ръка	на	тогавашния	губернатор	на	Кралство	
Далмация,	седнал	на	стари	години	тайно	да	си	пише	спомените!	На	кого	
са	притрябвали	неговите	спомени?

Защо	ви	казвам	всичко	това	ли?	Защото	синовете	ми	не	искат	да	ме	
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чуят,	а	трябва	на	някого	да	си	излея	душата,	ей	затова.	Послушайте	ме	
още	малко,	още	съвсем	малко,	та	да	ми	олекне!	Може	ли?	А,	добре,	щом	
може,	хвˆла!

Та,	идва	един	ден	преди	четиринайсет	години	при	мен	Смилян	—	запъ-
хтян,	целият	в	пот,	зачервен,	не	може	да	си	поеме	дъх.	На	шестнайсет	
години	беше	тогава	момчето.	Будно,	но	пакостливо.	Всичко	иска	да	опита,	
всичко	иска	да	може,	не	се	спира	на	едно	място.	Дори	пекар	не	ще	да	става,	
да	не	говорим	да	мисли	за	следване	—	само	по	горите	и	по	девойките	ходи.	
Аз	си	седя	на	терасата	и	таман	съм	започнал	да	пия	сутрешното	си	кафе,	
наслаждавайки	се	на	хладината,	идваща	откъм	езерото,	и	на	гледката.

—	Виж,	тата	—	ми	казва,	мъчейки	се	да	си	поеме	въздух	—	виж	какво	
намерих	на	тавана!

Гледам,	държи	стара	тетрадка	—	пожълтяла,	с	петна	от	вода,	кафе	
и	 вино,	 избледняла	 от	времето	и	изпълнена	 със	 ситен,	 държавнически	
почерк.	Започна	да	ме	гложди	съмнение.	Хващам	корицата	внимателно	
с	два	пръста	и	я	повдигам.	Причерня	ми	пред	очите,	буца	ми	заседна	в	
гърлото	—	на	корицата	стои	името	на	пра-пра-дядо	ми	Драго.

—	Къде	го	намери	това	бе,	дяволе?	—	развиках	се	аз,	ама	не	смея	вече	да	
му	посегна.	Голям	е	Смилян,	по-висок	от	мен	с	цяла	глава,	пък	за	силата	
му	да	не	говорим.	Гъста,	черна	коса	на	главата	му	—	колкото	щеш.	А	аз	—	
плешив,	дебел	и	одъртял.

—	В	скрина,	в	стария	скрин,	дето	беше	заключен	с	кофар,	ама	аз	този	
кофар	го	счупих.	Защо	не	си	ми	казал,	че	вътре	има	такива	съкровища?

—	Притрябвало	ти	е	да	знаеш,	и	без	това	само	мухи	имаш	в	главата	
си.	Налягай	си	парцалите	и	не	се	занимавай	с	миналото.	То	е	само	праша-
сала	история!

Не	бях	предполагал,	 че	моят	прародител	някога	 е	писал	нещо.	А	и	
никога	не	бях	разглеждал	този	старовремски,	овехтял	скрин	внимателно	
—	както	баща	ми	го	беше	завещал,	така	си	беше	и	останал.	Трябваше	да	
го	преровя	още	навремето.	Глупак	съм	аз,	глупак!

—	Как	така	ще	си	налягам	парцалите!	Виж	какво	пише	тук,	виж!	—	и	
ми	пъха	под	носа	тетрадката,	разтваряйки	на	страница,	която	стиска	
с	побелял	до	болка	палец.

Вземам,	той	едва	пуска	тетрадката,	и	чета.

„Защо на Червеното езеро му викат Червеното езеро?

Наричаме Червеното езеро така от 1907-та година насам. Преди 
това то се казваше Дълбокото езеро. Аз бях не само свидетел, но и пряк 
участник в събитията, които доведоха до промяната на името му. На 
следващите страници ще намерите всички подробности — разказани дос-
товерно според възможностите ми.

През пролетта на 1907-а съобщих в село Имотски, моето родно мяс-
то, че Франц Йосиф Първи ще прави обиколка из Кралство Далмация, за 
да инспектира войската. Политическа буря назряваше в региона, която 
щеше да доведе година по-късно до анексирането на Босна и Херцеговина 
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от Австро-Унгария, и бдителността на императора налагаше визитата. 
Щеше да дойде специално и до Имотски, за да се убеди лично в красота-
та на двете езера — Синьото и Дълбокото, а и за да провери слуховете за 
проклятието, което уж тегнело над Дълбокото езеро. Франц Йосиф Първи 
беше не само монарх, но и човек на науката и не търпеше слухове и суе-
верия сред поданиците си.

Този интерес към Дълбокото езеро беше предизвикан от един разказ 
на Никола Нардели, губернатор на Кралството, по онова време част от 
Австро-Унгария, по време на един официален обяд в Голямата галерия в 
Шьонбрун. Губернаторът беше поставен да седне до една млада австрий-
ска аристократка, която явно имаше желание да впечатли. Като негов 
личен секретар седях, както винаги, недалеч и внимавах в разговора, за 
да мога да помогна при нужда. Отклонявайки се от държавните дела и 
от формалностите на етикета, след няколко чаши пенливо италианско 
просеко той започна да £ разказва легендата за създаването на Дълбокото 
езеро край Имотски и я завърши по следния начин:

— И Господ не само продънил земята под къщата на Гаван, но и прокъл-
нал рода му, защото домочадието му не било в къщата, когато земята се 
отворила: „Да е проклет целият ти род, скъпернико, защото от лошо само 
лошо се ражда. Нека неговата съдба завинаги да е свързана с тази дупка, 
в която ти пропадна. Нека твоите потомци да намират своя край в без-
дната отново и отново, докато родът ти изчезне от лицето на земята. И 
дано да не може никой камък, звяр или друг човек да се докосне до водата в 
нея, за да не прихване скъперничеството ти.“ Оттогава не е имало човек, 
който да е успял да хвърли камък във водите на езерото, а и никой не се е 
осмелявал да слезе до повърхността му от страх — губернаторът отпи 
от чашата с италианско вино и добави — Аз самият многократно съм се 
опитвал да хвърля камък в езерото, но не съм успявал, дори и когато съм 
заставал на ръба на отвесните му брегове. Значи проклятието на Исус 
още действа!

Обля ме гореща вълна от притеснение. Аз самият бях разказвал на 
губернатора легендата за скъперника, но само като история, която само 
суеверните хора вземат за истина. Вярно, че децата от селото често се 
опитваха да хвърлят камъни в езерото и не успяваха. После разказваха, 
че сякаш невидима ръка грабвала камъните и ги запокитвала в скалите, 
но пък чак никой да не беше успявал да го уцели...

Разказът постигна повече от очаквания резултат. Франц Йосиф — 
обичайно спокоен, сериозен и рядко показващ чувствата си, дочу и, пре-
късвайки важен разговор, развеселено се обърна към губернатора. Нотка 
закачливост можеше да се долови в гласа му.

 — Господин Нардели, не вярвам нито дума на това, което казахте. 
Може би знаете, че не съм суеверен, а и не търпя този порок у подчинените 
си. Затова май ще се наложи да проверя дали лековерно се доверявате на 
хорските приказки или има нещо вярно в тази история с проклятието. 
Ще мина през селцето Имотски това лято, докато правя инспекция на 
войските по границата с Херцеговина, за да се убедя лично дали човек 
може да хвърли камък в това прословуто Дълбоко езеро. А и Вие толкова 
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убедително описахте това прекрасно чудо на природата, че това ще бъде 
очарователно развлечение по време на изнурителната ми обиколка.

Господин Нардели пребледня и после почервеня. Той се обърна бавно 
към императора и, заеквайки, каза:

— В-в-ваше Величество, този район е много беден и едва ли заслужава 
Вашето внимание. Езерата са обрасли с коприва, има змии накъдето и да 
се обърне човек. Брегът покрай урвата e ронлив и не е обезопасен.

Големите рунтави вежди на императора на Австро-Унгария се зас-
мяха, огромните му бакенбарди потрепнаха в ритъм с гласа му и много 
от 70-те души, които присъстваха на официалния обяд, заклатиха глави.

— Надявам се тогава, до лятото това да се промени — отвърна с глас, 
който не търпеше възражение кралят на Унгария, Бохемия, Хърватия, 
Славония и Далмация, и се обърна, за да довърши разговора си.

Два дни след това аз бях в Имотски, а ден след мен пристигна и г-н 
Нардели. Той събра тримата първенци от селото — чорбаджията, попа и 
кмета, и веднага започна да разпорежда, без да се церемони.

— Негово Височество Императорът пристига на 29-и август. Това е 
след 76 дни. За това време трябва да бъдат свършени три неща, за кои-
то съм отделил достатъчно пари: първо, към Синьото езеро трябва да 
бъде построен път до нивото на водата, за да може императорът да му 
се наслади безопасно; второ, местната риба от езерата трябва да бъде 
уловена в достатъчно количество, набучена на шишове и изпечена на жар 
според австрийската традиция. На път за Имотски вече е учен човек, 
който ще установи произхода на тази риба. Ако тя е уникална за езерото, 
както се твърди, ще бъде кръстена на Франц Йосиф, — и той ме стрелна с 
поглед, който сякаш казваше „Драго, мисли му, ако си ме излъгал!“; — тре-
то, да се започне от този момент изясняването на мистерията около 
проклятието върху Дълбокото езеро и дали има нещо вярно в него. Ако 
има — защо, ако няма — пак защо. Искам до десет дни доклад и препоръка 
как да се задоволи любопитството на императора и да се избегне срама 
за мене, за вас и за селото.

Тримата първенци се поразмърдаха на столовете си. Попът гледаше 
най-намръщено, защото губернаторът беше изкарал селото в най-добрия 
случай източник на апокрифни истории. Кметът не можеше да си намери 
място от притеснение, макар че тлъстината му го държеше закован за 
стола. Ако императорът останеше недоволен, не друг, а той, кметът, 
щеше да стане за смях на цяла Далмация. Чорбаджията пухтеше от 
удоволствие, предусещайки материална облага за себе си от идването 
на толкова чужденци в селцето. Аз се намесих, както се бяхме разбрали 
предварително с тримата големци. Надявах се, че доверието на губерна-
тора в мене е все така силно.

— Многоуважаеми г-н Нардели, благодарим ви за честта, която ни 
оказвате, посещавайки нашето малко селце, както и за допълнителните 
финансови средства, които ни предоставяте на разположение. От името 
на първенците на селото, бих желал да помогна със следните съвети. 
Първо, има вероятност Синьото езеро да е пресъхнало по това време на 
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годината, както се случва понякога през най-горещите месеци. Предла-
гам чорбаджията да се заеме с пътя и допълнително с намирането на 
забавление, достойно за император, което да замести лазурните води, 
ако се наложи.

Чорбаджията ме погледна, леко ми смигна в благодарност и каза:
— Знам как да реша проблема с помощта на професор Куштреб. Раз-

читайте на мен.
— Никакво разчитане — обади се с остър глас г-н Нардели. И не ме ин-

тересува нито някой си Куштреб, нито пък Муштреб. Искам конкретна 
информация в рамките на седмица.

Чорбаджията изсумтя нещо в съгласие.
— Второ — казах аз, — познаваме местната риба, тя действително е 

уникална. Селяните £ викат просто Езерна риба, но може да £ викат и 
Францова риба — тази чест дори ще ги зарадва. Кметът ще организира 
събитието.

— Важи, — каза кметът и ме погледна изпод вежди, но само защото не 
се престрашаваше да погледне така губернатора.

— Давай за третото, то най ме вълнува — губернаторът вече не 
можеше да сдържа притеснението си, което придаваше на гласа му нео-
чаквана грубоватост. Той се ядосваше на голямата си уста по време на 
официалния обяд и знаех, че трябва да му помогна, за да не си изпатя. 
Все пак аз му бях разказал легендата.

— За третото ще се погрижим с попа — казах аз и погледнах възраст-
ния мъж с дълбоките бръчки и изсушената от слънцето и вятъра кожа 
по лицето му. Това бяха следи от вечното му стоене на брега на Дълбоко-
то езеро, там горе, вторачен във водата. — Ще бъде ли достатъчно, ако 
предложим на императора забавление, по-голямо от това той да успее 
да хвърли камък в езерото?

През лицето на губернатора премина чувство, но не успях да разбера 
какво точно — надежда, или може би съмнение?

— Какво точно забавление?
— Ако някой скочи в езерото и организираме голямо празненство около 

това нечувано събитие?“

В	този	момент	престанах	да	чета,	върнах	тетрадката	и	вдигнах	
поглед	към	Смилян,	който	с	палец	си	отбеляза	докъде	бях	стигнал.

—	Няма	ли	да	прочетеш	до	края?	—	попита	той	и	наведе	очи.	Смуща-
ваше	ли	се	от	нещо?	От	какво?

—	Знам	нещо	за	тази	история	—	от	баща	си.	Казвай	каквото	искаш	
да	кажеш!

Нахоках	го	бързо	и	може	би	прекалено	грубо,	защото	не	исках	угриже-
ността	ми	да	проличи.

—	Е,	тогава	знаеш	—	с	попа	отишли	в	Мостар	и	намерили	един	младеж,	
който	скачал	от	Стария	мост	заедно	с	другите	момчета	от	двайсет	и	
пет-шест	метра	в	бурната	река,	за	да	впечатлява	момите.	Предложили	
на	смелчагата	да	му	платят,	за	да	скочи	в	Дълбокото	езеро.	Попът	дори	
му	обещал,	че	ако	развали	проклятието,	ще	отслужи	литургия	само	за	
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него.	Тези	предложения	явно	били	съблазнителни	и	скачачът	се	съгласил.	Но	
по-интересното	е	какво	се	е	случило	след	това.	Чуй,	чуй	това	—	каза	той,	
отваряйки	тетрадката	отново	и	търсейки	определено	място.	Когато	го	
намери,	започна	да	чете	бързо.	Не	казах	нищо	и	се	заслушах.

„На 29 август, както беше обещано, императорът пристигна с ан-
туража си. Конвоят, състоящ се от личната му лимузина, в която се 
возеше и външният министър — Алоиз Лекса фон Ерентал, и почти пет-
десет други висши военни офицери, се появи на входа на Имотски точно в 
осем часа сутринта. Императорът беше прекарал нощта във военното 
подразделение на няма и десет километра от селото на границата с Хер-
цеговина и обяви, че има точно шест часа преди да напусне, за да проведе 
проверката на войската.

— Ваше Величество, — казах аз...“

—	Това	вече	го	знам,	казах	ти!	—	сопнах	му	се	аз,	осъзнавайки	нетър-
пението	си	и	без	да	обръщам	повече	внимание	на	грубината	в	гласа	си.

—	Чакай	—	каза	Смилян.	—	Това	не	е	най-важната	част.	Той	трескаво	
обърна	няколко	страници,	без	да	ме	поглежда,	търсейки	правилното	място.	
Изведнъж	започна	да	говори	—	високо,	бързо	и,	вероятно	без	да	осъзнава,	
опитвайки	се	да	не	ми	позволи	да	го	прекъсна	отново.	Изреченията	изска-
чаха	от	устата	му	автоматично,	като	че	ли	не	трябваше	да	ги	съста-
вя,	а	само	да	си	ги	спомня.	—	Знаеш	и	че	се	е	събрала	цялата	околия	—	над	
десет	хиляди	души.	Многолюдната	тълпа	първо	гледала	футболна	среща	
между	Зр£нски	Мостар	и	местните	младежи	от	Имотски	на	дъното	на	
пресъхналото	Синьо	езеро.	След	това	императорът,	свитата	му	и	същата	
тази	тълпа	хапнали	обилно	пържена	Францова	риба	и	след	обяда	се	насо-
чили	към	Дълбокото	езеро	в	очакване	на	зрелище,	без	обаче	да	знаят	каква	
изненада	са	им	подготвили.	Императорът,	когато	видял	един	младеж	да	
се	приготвя	за	скок	в	тъмните	води	от	ръба	на	бездната,	заповядал	на	
подчинените	си	да	го	спрат,	но	било	късно...	А,	ето	го!

„Младежът скочи. Той беше стоял върху издадена скала от северо-
западната част на езерото. Оттам, откъдето стояхме Императорът 
и аз — от южната страна на езерото, в момента на скока тялото му 
изглеждаше като малка мравка, заобиколена от дървета, които оттук 
изглеждаха не по-големи от стръкове трева. На дъното спокойните води 
чакаха. Десет хиляди мъже и жени, наобиколили казана на езерото и заели 
всяко свободно място, откъдето можеше да се види водата, проследиха 
скока със затаен дъх. Музиката от празненството беше спряла, нямаше 
вятър. Внезапно се чу дълъг, плачевен вик, който ехото подхвана и про-
дължи да повтаря, докато не видяхме как малкото петънце, което до 
преди миг можехме да разпознаем като тяло, удари водата. Бели кръгове 
се появиха — един, два, три и чак тогава ехото затихна и се чу плисък. 
Тялото на младежа не се показа над водата, а вместо това белите вълни 
се обагриха в червено. Мина време. Секундите се превърнаха в минути, но 
продължаваше да цари тишина — сякаш никой не смееше да диша. Огледах 
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се — императорът гледаше невярващо, потресено. Под официалната му 
военна униформа гръдният му кош се надигаше и спадаше бързо, а бакен-
бардите му правеха конвулсивни движения, като че ли мускулите му се 
свиваха и отпускаха през секунда. Тогава отново погледнах към езерото. 
Червеният цвят се беше разстлал до големината на малко алено езеро по 
средата на сините води и продължи да расте, докато не достигна брего-
вете на казана. Тогава, един след друг, селяните започнаха да се обръщат 
и да си тръгват — бавно и мълчаливо, като сенки.

Едва в този момент си дадох сметка какво бях направил и мисли 
трескаво започнаха да се гонят в главата ми. Боже! Бях ли аз виновен за 
смъртта на този нещастен младеж и...“

—	Стига,	Смиляне,	това	е	достатъчно	—	простенах	аз.	Не	знаех	какво	
е	написано	по-нататък	в	тетрадката,	но	каквото	и	да	беше,	бях	взел	
решение	—	не	исках	той	да	го	прочете.

—	Та	затова	започнали	да	му	викат	Червеното	езеро	—	завърши	Смилян.	
Тогава	той	ме	погледна	за	пръв	път	в	очите,	откакто	беше	дошъл	—	почти	
предизвикателно.	После	за	момент	се	замисли	и	допълни:

—	Такъв	ли	е	бил	наистина	прадядо	ми	Драго,	тата?	Толкова	ли	е	бил	
жесток?

Мълчах.	Какво	да	му	отговоря?	Може	би	трябваше	да	му	кажа	„Да,	
жесток	е	бил	твоят	пра-пра-пра-дядо,	кажи-речи	убиец“	или	„Не,	въобще	
не	е	била	негова	вината.	И	той	е	бил	прокълнат	от	Исус,	както	и	всички	
ние	от	нашия	род.“

—	Сега	като	се	замисля	—	подхвана	отново	Смилян,	—	се	сещам,	че	ни-
кога	не	съм	те	виждал	при	Червенето	езеро.	Сякаш	го	избягваш.	Знаеш	ли	
още	нещо,	което	трябва	и	аз	да	знам?

Продължавах	да	не	обелвам	ни	дума.
—	Добре,	не	ми	отговаряй.	Но	пък	аз	ще	ти	кажа	нещо,	което	ти	трябва	

да	знаеш	—	тук	той	се	запъна,	а	след	това	продължи	сякаш	по-смело	—	и	
аз	съм	скачал	в	Червеното	езеро...	Гласът	му	в	този	момент	все	още	беше	
плах,	но	изведнъж	сякаш	и	по-жив.	Погледът	—	вторачен	в	земята.	Чакаше	
да	му	кажа	нещо.

—	Какво	си	направил?	—	гласът	ми	този	път	беше	тих,	равен	и	безиз-
разен.

—	Всъщност	не	може	да	се	каже,	че	съм	скачал,	по-скоро	паднах	в	него.	
Играех	си	с	другарчета,	бях	на	около	десет	години.	—	Смилян	седна	на	
стълбите	на	терасата	и	ей	така,	сякаш	за	да	се	събуди,	започна	да	трие	
лицето	си,	да	си	чорли	косата	и	да	си	търка	очите.	—	Често	се	навъртахме	
около	Червеното	езеро,	знаеш,	нямаше	възрастни	и	можехме	на	воля	да	се	
забавляваме	с	дяволии.	Най-често	се	надпреварвахме	кой	ще	хвърли	камък	
най-далеко	в	езерото.	Уж	беше	лесно,	но,	точно	както	пише	в	тетрадката,	
сякаш	някаква	невидима	ръка	грабваше	всичко,	което	хвърляхме,	и	с	все	
сила	го	запокитваше	в	околните	стръмни	брегове.	Може	би	легендата	е	
вярна	—	не	знам...	Ти	казваше	едно	време,	че	ако	си	бил	малко	по-смел,	щял	
си	да	спираш	хора	на	пътя	и	да	се	обзалагаш	с	тях,	че	няма	да	успеят	
да	хвърлят	камък	във	водата,	спомняш	ли	си?	—	усмихна	се	разсеяно	за	
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миг	и	после	продължи.	—	Един	ден	се	ядосах,	грабнах	един	голям	камък	и	се	
затичах	отдалеч	към	ръба	на	отвесния	бряг.	Аха	да	хвърля	камъка	и,	не	
щеш	ли,	видях	пред	краката	си	змия.	Беше	точно	на	ръба	—	така,	че	или	да	
я	настъпя,	или	да	я	прескоча.	Прескочих	я.	Друго	не	си	спомням.	Свестих	
се	на	един	от	малко	по-полегатите	брегове	на	езерото,	другите	момчета	
ме	викаха	отгоре.	Нищо	ми	нямаше.	Не	ти	казах,	за	да	не	се	тревожиш.	
Мой	другар	после	си	призна,	че	той	бил	хвърлил	змията	—	ей	така,	да	види	
какво	ще	стане,	ако	някой	падне	в	пропастта.	Да	види	дали	няма	да	се	
появи	Исус	или	пък	да	се	покаже	духът	на	скъперника.	Не	му	се	сърдя,	и	
той	е	бил	дете	като	мене.	Иван	Лудия,	знаеш	го	—	отиде	и	той	в	Мостар	
да	става	скачач	от	моста	като	атракция	за	туристите...

Престанах	да	го	слушам,	заровен	в	мислите	си.	Разказах	ли	ви	колко	
са	високи	бреговете	на	това	езеро?	Знаете	ли	колко	безкрайно	дълбоко	е	
то?	Това,	което	Смилян	ми	разказа,	беше	необяснимо,	със	сигурност	беше	
невъзможно	да	е	паднал	и	да	е	оцелял.	Помислих	си,	че	е	сънувал	лош	сън.	
Знам,	защото	много	пъти	и	аз	съм	имал	кошмарни	сънища	като	този.	
Първият	беше,	когато	бях	дете	—	точно	толкова	малък,	колкото	е	бил	
Смилян	в	своя	сън.	Сънувах,	че	отивам	за	пръв	път	до	езерото,	но	не	го	
намирам	—	вместо	него	има	равна	земя,	а	на	нея	—	разкошен	палат	с	две	
крила	на	по	три	етажа,	покрив	с	кърваво-червени	керемиди	и	с	позлатени	
дръжки	на	вратите.	Почуквам	на	вратата	и	един	дребен,	съсухрен,	из-
пит,	сбръчкан,	плешив,	беззъб	и	изкривен	старец	с	малки,	кървави	и	злобни	
очички	ми	отваря	и	ме	поканва	да	вляза,	а	в	средата	на	палата	—	дупка	без	
дъно.	Само	много,	много	надолу	се	вижда	малко,	ярко	червено	петно,	лъха	
на	горещо	и	мирише	на	сяра.	Пристъпвам	към	дупката,	като	че	ли	съм	
привлечен	от	нея.	Гротескната	фигура	ме	дръпва	в	последната	секунда	
преди	да	падна	и	казва	с	грапав,	нечовешки	глас:	„Не	сега,	синко.	Ще	ти	
дойде	времето.	Ако	не	твоето	—	на	твоя	род	и	на	твоите	потомци.	Но	
няма	да	избегнете	съдбата	си!	Прокълнати	сте	во	веки	веков,	нали	знаеш?“	
Много	пъти	след	това	имах	същия	сън.	И	всеки	път	на	заранта	се	закле-
вах,	че	страшната	история,	която	баща	ми	ми	беше	разказвал	за	езерото	
и	проклятието	на	Исус,	няма	да	съсипе	живота	и	на	моите	деца.	И	ето	
че	сега	Смилян,	моят	най-малък	син,	намери	тази	проклета	тетрадка...

—	Отивам	в	Мостар	да	се	науча	да	скачам	—	гласът	на	Смилян	ме	сеп-
на	от	детския	ми	кошмар	и	ме	захвърли	в	нов.	—	Таман	построиха	моста	
отново,	след	като	го	бяха	разрушили	през	войната.

Скочих	на	крака.
—	Какво	съм	ти	направил,	че	ми	причиняваш	това,	нехранимайко	та-

къв!	—	изкрещях	му	в	лицето	и	слюнки	ми	заизскачаха	от	устата.	—	Имаше	
всичко,	имаш	все	още	всичко	—	здраве,	ум,	покрив	над	главата	си,	хора,	
които	те	обичат!	Какво	още	искаш?

—	Сънувам	езерото	почти	всяка	нощ	след	онзи	ден,	в	който	полетях	
към	него	—	отвърна	тихо	той.	—	Не	Иван	Лудия,	не	змията,	а	езерото.	
Стои	пред	мен	като	бездна	и	ме	вика.	Отворило	се	е	едно	око,	червено	
като	пустинята,	с	една	синя	точка	вместо	зеница	по	средата	—	гледа	ме	
и	ми	смига.	Вика	ми:	„Не	можеш,	не	можеш	да	скочиш,	защото	те	е	страх.	
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Падна	случайно,	но	ти	е	малка	душицата,	а	още	по-малко	ти	е	сърчицето“.	
Понякога	в	съня	ми	и	сам	Исус	се	появява	на	брега	и	казва:	„Докоснал	си	се	
до	водите	на	това	езеро	по	неволя	—	затова	те	заклинам	да	не	намериш	
покой,	докато	не	се	скочиш	в	него	по	собствена	воля“.

Седнах	отново,	обезсърчен	и	обезкуражен.
—	Седемдесет	и	девет	души	са	умрели,	скачайки	от	този	мост	—	гла-

сът	ми	трепереше,	докато	казвах	тези	думи.
—	Не	възнамерявам	да	ставам	осемдесетият	—	отговори	Смилян	и	

замълча.	След	това	постави	тетрадката,	отворена	на	страницата,	на	
която	беше	спрял	да	чете,	на	масата	точно	до	изстиналото	ми	и	недо-
пито	кафе,	обърна	се	и	бавно	се	отдалечи.

Изчаках	да	се	скрие	зад	ъгъла	на	къщата,	грабнах	тетрадката	и	я	
скрих	в	пазвата	си.	„Ще	я	прочета	и	после	ще	я	изгоря“,	помислих	си	аз	и	за	
да	се	успокоя,	се	загледах	във	водите	на	Синьото	езеро,	от	които	лъхаше	
приятен	сутрешен	хлад.	Но	спокойствието	не	идваше	—	толкова	години	
се	преструвах,	че	не	знам	нищо	за	проклятието	на	Червеното	езеро,	лъ-
гах	и	непознати,	и	собственото	си	семейство,	и	си	въобразявах,	че	така	
ще	изтрия	от	миналото	нашата	връзка	с	него.	Таях	дълбоко	в	себе	си	
страшното	семейно	предание,	което	идваше	от	поколения	назад	—	че	ние	
сме	от	прокълнатия	Гаванов	род,	че	никой	от	рода	не	смеел	да	се	доближи	
до	езерото,	че	пра-пра-дядо	ми	Драго	полудял	от	угризения	на	съвестта.	
Знаех,	 че	тази	тетрадка	непременно	ще	 знае	повече...	 „Важното	 е,	 че	
Смилян	не	я	прочете	цялата	—	нито	той,	нито	другите	ми	синове,	нито	
техните	синове	не	трябва	да	научат	за	нашия	произход	от	Гаван“,	си	
рекох	наум	и	добавих	на	глас:	

—	Храбро	е	момчето,	може	пък	и	да	успее.	Да	видим,	Господи,	дали	клин	
клин	избива.	

Станах	от	масата,	тласкан	от	любопитство	и	боязън	и	се	отправих	
към	къщата,	за	да	дочета	спомените	на	моя	обезумял	прародител.

Та	в	Мостар	е	моето	момче	—	от	четиринайсет	години	вече,	а	това	
лято	ще	скача	в	Червеното	езеро.	Щял	да	се	опита	да	постави	нов	рекорд	
на	Гинес	за	скачане	във	вода,	защото	сегашният	рекорд	бил	само	от	шей-
сет	метра.	Хеликоптери	с	камери	щели	да	идват	отблизо	и	далеч,	жур-
налисти,	спортисти	и	други	луди.	Пратил	бил	писма	на	президента	на	
Хърватска	—	тя	щяла	да	дойде,	и	на	самия	Папа	—	той	не	бил	отговорил	
още.	Францова	риба	на	шиш	пак	ще	има,	пък	и	музика	ще	има.	Аз	не	мо-
жах	да	го	разубедя,	а	и	вие	май-май	няма	да	успеете,	ама	ще	съм	ви	много	
благодарен,	ако	опитате.	Ако	не	друго	—	елате	и	се	забавлявайте	на	чужд	
гръб	—	така	е	най-сладко.
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ПАМЕТ

Найден Вълчев

ЩЪРЧЕТО ДА НЕ УМИРА 
(Спомен за Ангел Каралийчев)

След	като	се	опитах	в	популярно	четиво	да	споделя	думи	за	Димчо	Де-
белянов	и	за	Николай	Лилиев	ми	се	искаше	да	разкажа	и	за	Ангел	Каралийчев,	
когото	отдавна	обичах	да	чета	и	когото	и	познавах.	Най-вече	от	книгите	
му,	но	и	от	срещите	в	редакциите,	в	Съюза	на	писателите,	в	издателства-
та,	в	някои	общи	пътувания.	И	все	пак	—	си	казах	—	я	да	прегледам	хубаво	
книгите	му,	да	препрочета...	И	какво	се	оказа?	Четох	цял	месец:	стихо-
творения,	разкази,	приказки,	статии,	рецензии,	книги	за	него,	защото	ги	
имаше	цели	етажерки,	а	Георги	Струмски	беше	и	преброил,че	Каралийчев	
е	издал	120	самостоятелни	и	90	преводни	книги,	публикувал	е	1600	есета,	
очерци,	творчески	портрети,	интервюта	и	впериода	от	1920	до	1970	годи-
на	е	сътрудничел	в	120	списания	и	вестници.	И	колко	от	тези	неща	имат	
второ,	трето,	четвърто	и	до	коя	ли	бройка	издание...	И	колко	са	и	ще	бъдат	
писанията	за	него	след	смъртта	му...	Дано	успея	да	се	измъкна	от	това	
обилие	и	да	видя	открита	усмивката	на	този	весел	и	тъжен	човек.

А	всичко	започва	—	както	винаги	—	от	детството.	Каралийчев	живя	
70	години	—	десетина	от	тях	са	със	селската	тояжка	при	нивите	и	лива-
дите,	при	вирчетата	на	Голяма	река	и	неговата	Стражица,	при	първото	
училище	и	при	даскал	Ради,	където	внукът	на	Ангел	Черния,	първородният	
син	наРада	и	Иван	Каралийчеви	учи	буквите	и	срича	първите	страници.	
После	ще	дойде	похвалната	дума	за	съчинението	му	за	войната	във	втори	
прогимназиален	клас	от	учителя	Константин	Кръстев,	който	му	дава	да	
чете	Вазов,	Пушкин,	Андерсен.	Ще	дойде	и	бащиното	писмо	от	фронта	
—	„Радо,	прави	каквото	правиш,	ала	изпрати	наш	Ангел	на	училище	в	Тър-
ново“.	Откъм	Добруджанския	фронт	се	дочуват	оръдейни	тътнежи,	по	
вратите	на	200	къщи	в	Стражица	се	провесва	черен	креп.	Ангел	тупа	пеша	
трийсетина	километровия	път	с	торба	на	гръб	и	е	вече	при	Янтра.	Ста-
ропрестолният	град	ще	го	зашемети	и	плени	с	историята,	с	автомобила,	
с	кинематографа,	ще	започне	да	го	буди	нощем	и	литературният	порив.	
И	в	русенския	вестник	„Ученическа	мисъл“	ще	се	появят	стихове	от	„А.К.	
Гимназист	—	Търново“.	През	1920	година	и	подписани	с	цялото	му	име.	А	
други	ще	са	от	„Брезин“	—	ученик	от	Елена.	Това	е	Никола	Фурнаджиев.	Той	
идва	в	Търново,	запознават	се	двамата,	сприятеляват	се	за	цял	живот.

След	дипломирането	си	Аге,	както	го	нарича	баба	му,	Каралийчев	ще	
се	сдружи	през	лятото	с	кирката	на	железопътната	линия	Синдел-Долен	
Чифлик,	със	землемерския	жалон	по	селските	простори	на	Стражица,	през	
есента	ще	бъде	вече	студент	във	физико-математическия	факултет	в	
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София.	В	София	е	и	Фурнаджиев	—	студент-медик.	Там	е	и	Каралийчевият	
земляк	Асен	Разцветников,	там	са	„левите“	вестници	и	списания	—	„Чер-
вен	смях“,	„Нов	път“,	там	ще	започнат	да	се	срещат	сатирични	захапки	
и	борчески	строфи,	посветени	на	„черните	братя“	от	Николай	Хрелков,	
Хенри	Рей	—	Асен	Разцветников,	Георги	Бакалов,	На	баща	ми	син	—	Крум	
Кюлявков,	Христо	Ясенов,	Димитър	Полянов,	Ведбал	—	Христо	Смирненски,	
Никола	Фурнаджиев,	Камен	Зидаров,	Георги	Цанев,	както	и	от	Акакий	Ака-
киевич,	Илия	Чернев,	Калчо	с	червените	гащи,	Каралийската,	Шонерман,	
Множко	Гладнев	—	това	е	все	Ангел	Каралийчев.

През	1923	година	той	издава	своята	поема	„Мауна	Лоа“	—	название	на	
дремещ	тихоокеански	вулкан,	под	заглавието	пише,	че	е	„революционна	
поема“,	но	никой	не	я	купува.	Асен	Разцветников	му	предлага:	—	„Довече-
ра	на	площада	пред	Лъвов	мост	ще	има	митинг.	Донеси	100	книжки.	И	с	
Христо	Смирненски	ги	разпродават.	А	Смирненски	му	казва:	—	Сега	вече	
не	си	Множко	Гладнев,	а	Множко	Богат.

Такава	е	била	разпространителската	мрежа	тогава.	(Не	е	ли	такава	
и	сега?).	И	ето	че	излиза	първата	книга	проза	на	Каралийчев	„Ръж“.	Нали	
е	печатана	в	Плевен,	отиват	те	с	Фурнаджиев	на	гарата	да	посрещнат	
влака,	наемат	една	гальота,	натоварват	4000-ния	тираж,	сядат	отгоре	
на	пакетите	и	поемат	към	града.	И	към	читателите.	В	„Ръж“	има	10	
разказа,	а	се	стига	до	жътвата	на	тази	ръж	ето	как.	

Студенти	са,	пишат,	публикуват,	обикнали	са	до	болка	стиховете	на	
Дебелянов	и	Лилиев,	сдружили	са	се	и	с	Асен	Разцветников,	сега	навестяват	
редактора	на	„Нов	път“	Георги	Бакалов.	Той	ги	посреща	весел,	кани	ги	да	
седнат,	чете	им	някакви	къси	разкази	от	Капелков,	все	разкази	търси	за	
печат,	а	не	намира	и	ги	пита	какво	ще	кажат	за	тях.	—	Нищо	не	струват,	
безрецемонно	отсича	Каралийчев.	—	Как!	Нищо	не	струват	ли?	Я	седни	да	
напишеш	по-хубави!	—	Ще	напиша	по-добри	от	тези	баберки,	другарю	Ба-
калов.	—	Я	напишеш,	я	не,	отговаря	той,	но	Каралийчев	още	на	другия	ден	
му	отнася	първия	си	разказ	„Пролет“.	—	Това	е!	—	извиква	изненадан	след	
прочита	му	Бакалов,	зарадван	му	казва	—	отсега	нататък	ти	ще	пишеш	
само	разкази,	остави	ги	стиховете,	тук	ти	е	мястото!

Полека-лека,	ще	каже	по-късно	Каралийчев,	отчужди	се	от	мен	„ма-
гесното	 вино	на	 хубавия	 стих“,	моите	 стихове	 оредяха	 и	 дадоха	път	
на	разказите.	Само	след	година	и	половина	излезе	„Ръж“,	посрещнахме	и	
„Жертвени	клади“	на	Разцветников“,	„Пролетен	вятър“	на	Фурнаджиев,	аз	
се	прехвърлих	от	химията	в	дипломацията,	Фурнаджиев	от	медицината	
във	философията	и	педагогиката,	Разцветников,	който	беше	завършил-
право,	записа	и	втори	факултет.

След	 завършване	на	 образованието	 си	Каралийчев	 не	тръгва	 към	
служби	и	кариери,	вече	е	всевластно	пленен	от	поетичната	си	проза,	със	
своето	сладкодумство	става	популярен	и	обичан	автор,	след	„Ръж“	се	за-
реждат	сборници	разкази	и	превеждане	на	чуждестранни	приказки,	когато	
вече	се	е	търкулнала	„Житената	питка“	—	не	остава	година,	през	която	
на	витрината	да	не	светне	неговото	име	при	кориците	и	рисунките	на	
Александър	Жендов,	Илия	Бешков,	Илия	Петров,	Нева	Тузсузова,	Борис	
Ангелушев,	Вадим	Лазаркевич.
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Сладка	е	думата	на	Ангел	Каралийчев,	незабравими	са	героите	на	не-
говите	разкази.	Зачетеш	коя	да	е	книга	—	пред	теб	се	ширне	нашата	земя	
хубава,	реката	бълболи	под	Росенския	камен	мост,	видиш	как	босоноги	
момченца	продават	круши	покрай	 влака,	 срещнеш	във	 виелицата	дядо	
Божил...	Героите	на	Каралийчев	ядат	хляб	и	лучец,	„сядат	на	края	на	соф-
рата	и	до	тях	бъклицата	идва	празна“,	носят	дълбока	мъка	в	душата	си	
и	беднотията	не	слиза	от	раменете	им.	Мъжете	му	са	наметнати	със	
сури	и	бозови	ямурлуци	и	имат	златни	ръце:	и	за	рало,	и	в	стреме	да	стъ-
пят,	и	чук	и	длето	да	поемат,	и	към	овчарска	свирка	да	посегнат...	Само	
когато	от	дън	душа	ги	обичаш	—	само	тогава	би	могъл	да	пишеш	за	тях	с	
толкова	човещина.	А	когато	авторът	ни	поведе	по	далечните	пътеки	на	
далечното	минало,	сякаш	вървиш	с	него,	слушаш	със	затаен	дъх	думите	
му,	мразиш	агарянина,	който	дига	меч	да	съсече	партиарх	Евтимий,	ча-
каш	с	надежда	от	горящата	главня	да	листне	листенце,	корен	да	пусне	
брястът	на	българщината.	Ами	за	малките?	Та	има	ли	за	тях	по-голям	
сладкодумец	от	Ангел	Каралийчев,	има	ли	по-чудни	приказки	от	неговите?	
Свети	с	фенерчето	си	светулката,	очите	на	вълка	бляскат	като	въгле-
ни,	Нешко	Татарчето	се	смее	насреща	и	зъбките	му	лъщят	като	зърна.	
Магаренцето	на	дядо	Минчо	хрупа	на	самотната	ясла	огризки,	а	баба	
Тиша	пъди	пилците	от	градището	и	орляк	дечурлига	пълни	с	весела	врява	
дворове,	улици,	широки	поляни	и	бели	училища...	Името	на	Каралийчев	е	
едно	от	най-популярните	писателски	имена.	Всяко	българче	го	знае	от	
читанките	и	букварчетата,	всеки	любознателен	читател	е	чел	неговите	
разкази,	които	звучат	като	песен.

Човеколюбив	и	състрадателен	авторът	в	своите	разкази	е	верен	на	
нашата	земя	и	на	нашите	хора,	с	блага	дума	ще	ги	утеши,	когато	може,	
ще	заплаче	душата	му	с	душата	на	дядо	Божил,	когато	златното	лъвче	
се	окаже,	че	не	е	златно,	а	е	тенеке.	Народните	радости	и	страдания	
от	селските	стрехи	и	простори	въплътява	писателят	в	своите	творби,	
разбираем	е	за	всеки,	речта	му	е	песенно	мека	и	ясна	като	думите	на	
добра	учителка.	Звучна,	високохудожествена,	внушаваща.	Фразата	му	е	
плавна	като	Йовковата,	Йовков,	този	мълчаливец,	който	си	пие	кафето	
сам	на	масата,	който	плаща	и	става,	когато	някой	седне	при	него,	който	
в	живота	си	не	е	ходил	някому	на	гости,	след	публикуването	на	„Струна“	
него	ще	покани	у	дома	си,	за	да	му	рече:

—	Няма	да	ти	казвам	големи	думи.	Съжалявам,	че	тоз	разказ	не	съм	
го	написал	аз!

Десетгодишнината	от	смъртта	на	Яворов	е	отбелязана	с	две	лите-
ратурни	четения.	Във	второто,	уреждано	от	списанията	„Златорог“	и	
„Хиперион“	са	поканени	за	участие	при	другите	и	Разцветников,	Каралий-
чев,	Фурнаджиев	и	Георги	Цанев.	Първото	е	станало	преди	обед	в	Народния	
театър,	второто,	следобед,	в	аудитория	45	на	улица	„Тетевен“.	Участието	
на	четиримата	дава	основание	те	да	бъдат	упрекнати	в	съглашателство	
с	така	наречените	буржоазни	писатели.	Намесват	се	партийни	фактори,	
пламва	ожесточена	дискусия,	четиримата	се	разделят	с	Бакалов,	с	левия	
печат,	с	революционното	движение.	Това	е	времето,	когато	още	екнат	
отгласите	от	войните,	от	това	„апокалипсистично	самоубийство“,	от-
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където	не	се	завръщат	Димчо	Дебелянов,	Стамен	Панчев,	Илия	Иванов-
Черен,	Владимир	Мусаков,	все	още	в	унизеното	отечество	е	жал	за	Алеко	
Константинов,	за	Пенчо	Славейков,	за	Яворов,	за	Димитър	Бояжджиев,	
когато	ще	бъдат	повикани	за	справка	Гео	Милев,	Христо	Ясенов,	Сергей	
Румянцев,	Йосиф	Хербст	и	никога	няма	да	се	върнат,	сега	пак	ли	оскър-
бления,	фронтове,	противоядия	с	дълго	и	печално	ехо...

Георги	Цанев	пише,	че	Каралийчев	целият	е	трепет,	възторг,	душа.	
Негов	многогодишен	постоянен	спътник	Иван	Кръстев	казва:	—	Бог	бе	
го	надарил	да	спи	с	полуотворени	очи.	Това	не	е	метафора,	това	бе	жива	
истина.

Близък	до	примитивното,	с	неговата	побесняла	лирична	образност	
като	български	Шагал	Ангел	Каралийчев	лети	от	реално	към	фантазно,	
нали	обича	глаголите,	нали	пулсът	му	още	от	детство	е	ускорен	—	120	удара	
в	минута	—	разказът	му	е	динамика,	движение,	експресия,	словесната	му	
живопис	е	приятна	за	окото,	мелодиката	£	радва	ухото.	Той	беше	казал,	
че	когато	като	гимназист	в	Търново	намерил	„Война	и	мир“	и	се	зачел	в	
страниците	се	удавил	в	романа.	Така	удавя	нас	при	галерията	на	селски-
те	си	герои,	при	възкресените	мъже	от	историята,	при	хвърковатите	
прелитания	в	царството	на	приказното,	където	всичко	е	възможно.	Сам	
за	себе	си	казва,	че	с	единия	крак	е	в	разказа,	а	с	другия	в	приказката,	но	
това	така	му	приляга,	че	думите	текат	без	насилие	като	водите	в	ру-
чей.	Той	е	трогнат	и	трогва	нас,	когато	се	заслушва	в	„Откак	се	е,	мила	
моя	майно	льо	зора	зазорила“,	когато	ще	пророни	думи	за	„кръфта	цяла	
българска	блага“,	цял	живот	ще	си	пази	намерения	в	заключената	къща	
в	Търново	„Рибен	буквар“	и	като	Вазов	и	Йовков	ще	извисява	българина	и	
народната	нравственост,	ще	го	удари	на	шега	добродушна,	когато	към	
това	го	доведат	дните	и	случаите.	Там	ще	види,	че	вече	бил	стигнал	до	
пазара,	продал	бил	житото	и	бил	напълнил	прешова	си	с	години.	Че	бил	
видял	как	немецът	готви	ново	оръжие,	а	това	ново	оръжие	било	един	кри-
вак	с	бяло	знаме,	ще	се	засмее	на	мишките,	които	били	много	глупави	и	не	
могли	да	изговарят	думата	благодаря,	ще	чуе	как	циганинът	Къдрьо	казва	
на	Ането:	—	Сега	ще	изпееш	на	твой	баща	един	хубав	песен...

Както	Георги	Бакалов	отвори	вратата	на	Ангел	Каралийчев	за	път	
към	прозата,	така	Ран	Босилек	го	усети	като	възможен	автор	за	деца.	
Среща	той	на	площад	„Славейков“	двайсет	и	двегодишния	студент	и	му	
казва:

—	Господин	Каралийчев,	за	вас	си	мислех	тези	дни.	Добре	че	Ви	срещ-
нах.	Отдавна	се	канех	да	Ви	потърся.	Напишете	ми	приказка	за	„Детска	
радост“.	Това	внезапно	предложение	сепва	Каралийчев.

—	Но	аз...
—	Нищо,	опитайте!	Прочетох	Ваши	разкази	—	с	този	език,	с	това	сърце	

Вие...	опитайте,	господин	Каралийчев.
И	след	няколко	дни	редакторът	на	„Детска	радост“	държи	в	ръцете	

си	листите	с	първите	Каралийчеви	разкази	за	деца.	Eдиният	от	тях	е	
„Житената	питка“.	Зареждат	се	другите,	кураж	на	младия	автор	дава	
Дора	Габе,	той	издава	сборничето	„Мечо“,	името	му	се	запомня,	студен-
тът	по	химия	прописва	за	деца	и	радостният	разказвач	ще	добави:



  Найден Вълчев  99

—	Ако	трябва	да	обесим	някого	за	този	грях,	това	е	Ран	Босилек	—	той	
ме	вкара	в	него.	Същият	Ран	Босилек	е	привлякъл	за	сътрудници	и	Раз-
цветников,	Багряна,	Фурнаджиев,	Светослав	Минков,	Гео	Милев	и	светът	
около	„Детска	радост“	и	„Светулка“	е	станал	светъл,	пъстър	и	широк.

Гарвановото	черно	крило	от	Каралийчевия	перчем	все	повече	и	повече	
се	навежда	над	белия	лист,	редят	се	разкази	и	приказки,	разграбват	се	и	
се	преиздават,	защото	навсякъде	е	пипала	ръката	на	художник.	Щеше	да	
дойде	време	добрият	му	познавач	Георги	Струмски	да	пише	за	него	„Има-
ше	 един	 вълшебник“,	 да	 го	нарича	 „Ангел	 Златоуст“,	Симеон	Султанов	
да	го	назовава	„Приказник“	и	вижте	колко	е	щастлив	българският	език	в	
неговата	ръка:	„Слънцето	падна	зад	планината,	като	стара	жълтица“,	
„Старите	тополи	водят	разговор	с	облаците“,	„През	отворения	прозорец	
нощта	маха	със	звездно	крило“,	„Виелицата	захвана	да	удря	по	вратите	
с	невидими	юмруци“,	„В	риза	от	чисто	злато	се	облече	всяко	пшеничено	
зрънце“,	„Дядо	Драгия	засвири	ръченица.	Залюля	се	кръчмата,	виното	в	
чашите	затрепера“...	Избягал	в	рая	на	приказките	Каралийчев	не	е	избя-
гал	от	кохортата	на	художниците.	Възхитен	цял	живот	от	багрите	им,	
самият	той	стои	в	плен	на	багрите	и	вижда	тополите	като	бели	овчари	с	
наметнати	аби,	по	пътя	щъпукат	прашни	патета,	насред	нивата	зеленее	
круша-самосянка,	човешкият	живот	е	река,	смъртта	е	рибар,	който	ходи	
по	брега	и	хвърля	мрежа.

Редят	се	разкази	и	приказки,	върви	и	студентството,	вече	не	при	
химическите	формули,	а	при	историята	на	дипломацията,	ври	младата	
стражишка	кръв	и	будното	око	е	навсякъде:	при	литераторите,	при	те-
атралите,	при	художниците.	Владимир	Димитров-Майстора	е	наредил	
своите	платна	в	малък	салон	на	Рисувалното	училище	и	Ангел	Каралийчев	
ги	тълкува	с	възхита,	радва	се	на	тези	„картони,	които	рамки	нямат,	
имена	нямат,	но	са	оживили	всяко	клонче	и	листо,	всяко	камъче“.	Двайсет	
и	тригодишният	критик	обещава	бъдеще	на	този	жрец	на	четката,	на	
неговото	голямо	изкуство	и	гневно	ругае	българската	действителност,	
където	„ние	въобще	не	заслужаваме	нашите	големи	хора,	защото	ги	оста-
вяме	да	гладуват	и	да	се	мъчат	като	грешни	дяволи“.	И	това	е	така	—	тези	
картини	вече	не	са	нито	на	Майстора,	нито	на	България,	художникът	
е	нает	от	1924	до	1928	година	всичко	което	излиза	от	под	четката	и	от	
под	перото	му	да	отиде	в	ръцете	на	мецената	в	Прага	и	оттам	—	зад	
океана.	„Плащат	му	вечерята	и	скромния	обед,	купуват	му	платна	и	бои	и	
в	замяна	му	вземат	сърцето“	—	стене	на	глас	Каралийчев.	А	в	картините	
са	„момичето	с	продълговатите	очи,	каквито	ги	има	по	селата	в	Тракия“,	
детето,	което	е	„зърно	роса“,	„червената	ябълка,	горещият	вятър,	юл-
ското	слънце.	И	очите	на	Майстора	от	неговия	автопортрет,	за	които	
Каралийчев	казва,	че	ако	тези	очи	биха	му	заповядали	да	извърши	престъ-
пление,	щял	да	вдигне	ръка,	ако	му	кажели	—	Моли	се!	—	щял	да	падне	на	
колене.	С	такъв	плам	пише	младият	писател	и	заклева	—	онези,	които	не	
ги	е	еня,	че	някой	си	Владимир	Димитров	пишел	картини	за	американски	
търговец,	да	не	бъдат	допускани	до	тях.

Та	—	тих	и	кротък	бил	сладкият	разказвач...	А	я	го	вижте	—	със	същия	
темперамент	ще	скочи	и	срещу	безкрилите	стихоплети,	ще	брои,	че	хъ-
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шове	много,	но	войводи	няма,	ще	пъди	от	пред	очите	си	политическите	
пигмеи	и	вестникарските	помияри,	ще	повтаря,	че	думите	мъжество	и	
чест	нямат	множествено	число	и	се	 защитават	с	единственото	 „аз“.	
Такъв	ще	бъде,	когато	учи	невиждащия,	че	големите	реки	не	шумят,	шу-
мят	малките	потоци,	ще	възхвалява	учителското	дело,	защото	„който	
сее	училища,	жъне	хора“,	ще	се	съгласява	с	дядо	Вазов,	че	„училище	не	се	
прави	с	камъни,	учител	прави	училището“,	че	„ученикът	не	е	тенджера	
за	пълнене,	а	факел,	че	българското	училище	не	е	нито	военен	склад,	нито	
улица	в	Ню	Йорк,	за	да	няма	име,	а	да	бъде	безличен	номер.	И	още	колко	
неща	може	да	види	четящото	око	в	книгите	на	Каралийчев,	в	неговите	
бележници,	където	като	златорък	работник	той	е	сипвал,	сипвал	чуто	
и	видяно	в	своите	подрумчета	—	за	малки	и	големи,	за	нас,	за	всички.	А	за	
себе	си	какво	е	искал?	—	„Едно	слънчице,	една	маса	и	един	бял	лист“.	И	ни	
учи,	че	„от	едно	и	също	желязо	може	да	се	направии	меч,	и	мотика“.	Това	
го	намерих	и	в	стиховете	на	руския	поет	Александър	Твардовски:	—	„Из	
одного	метала	льют	медал	за	бой,	медал	за	труд“.	Така	се	срещат	думите,	
когато	чувствата	са	еднакви,	мислите	са	сродни.

Каралийчев	се	опитва	да	си	представи	светът	без	деца	и	поезия	и	го	
вижда	страшно	тъжен	и	пуст.	Поощрявал	даровитите,	но	към	графома-
ните	бил	безпощаден,	искал	творбата	да	бъде	като	каруца	на	Сали	Яшар	
—	не	да	дрънчи	и	да	тропа,	а	да	пее.	Казвал,	че	непоправими	са	делата	на	
гениите,	но	и	на	бездарниците	и	че	тези	бездарници,	ако	знаели	какво	нещо	
е	Пушкин,	какво	нещо	е	Николай	Лилиев	—	нямало	да	пишат.	Много	плевел	
имало,	казвал	и	питал	—	къде	е	косерът?“	Писал	писмо	на	Гео	Милев:	—	Вие	
там	във	„Везни“	като	няма	какво	да	правите	—	делите	поезията	на	обек-
тивна	и	 субективна.	Наричал	декадентството	 „скърцаща	кола,	 която	
вози	покойник“.	Завистник	някъде	подхвърлил:	—	Е-е-е,	лесно	е	да	бъдеш	
Каралийчев.	—	Да-а-а,	добавил	Фурнаджиев.	Трудно	е	да	станеш	Каралийчев.

Продължавал	той	да	произвежда	своите	„малки	ръчни	часовничета“,	не	
обичал	„новото	време	с	грамофоните,	които	лаят	срещу	небесния	образ	на	
месеца“,	тъгувал,	че	„киното	нанася	съкрушителен	удар	на	драматурги-
ческия	театър“,	а	какво	ли	щеше	да	каже	сега	за	нашето	техницизирано,	
компютризирано,	интернетирано	време,	щом	като	за	него	най-краткият	
път	към	слънцето	си	оставала	книгата.

Нали	кротките	—	когато	се	гневят	—	люто	се	гневят.	Каралийчев	люто	
се	гневял	на	лъжеизкуството;	разликата	между	него	и	изкуството	била	
такава,	каквато	е	разликата	между	любовта	и	проституцията.	Пишел,	
че	стоманеният	резец	се	затъпявал	при	два	часа	работа,	а	елмазният	
можел	да	работи	осем	хиляди	часа,	че	кротка	вода	воденица	не	върти,	не	
била	като	онези,	която	можела	женен	да	разжени,	поп	да	разпопи...	Я	на	
тази	хубавица	да	£	направят	дружина	няколко	подрумчеви	герои	като	
оня,	 който	щял	да	 умира	 „без	 лирика	и	 лири“,	 като	Презкуп	Загрошев,	
като	пенсионера,	чиято	пенсия	била	31	дена	на	месеца,	като	онзи,	който	
се	изповядва:	—	Да	пази	Бог	от	бик	—	отпред,	от	ат	—	отзад,	от	поп	—	от-
вред.	А	Хаджи	Ристе	бил	такъв	човек	—	имал	една	кола	кокали	и	сто	кила	
ум,	питал	каква	е	разликата	между	Хайле	Селасие	и	Мусолини	и	сам	си	
отговарял:	единият	носи	бяла	риза	на	черна	кожа,	а	другият	обратно.	
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Там	бил	и	недоумяващият:	—	Че	главата	ми	побеля	го	разбирам,	но	защо	
ми	побеляха	и	мустаците,	когато	са	с	20	години	по-млади?	На	площада	в	
Тетевен	бил	певецът	Мути,	който	спрял	Каралийчев:	—	Мен	ме	знаят	по	
цяла	България,	дай	пет	лева!	Дал	му,	потъркал	ги	Мути	по	брадата	си	и	
пак	му	рекъл:	—	Сега	я	ме	изкарай	на	портрет!	А	Каралийчев	добавил:	—	Така	
е.	След	като	в	ръцете	му	влязоха	пари,	го	замъчи	жаждата	за	безсмъртие.	
Там	можел	да	се	види	и	честният	продавач,	който	вика	напевно:	—	Насам,	
народе!	Ела	да	ти	кажа	как	се	фалира.	Взех	пари	назаем,	купих	стока	за	
сто	хиляди,	а	я	продадох	за	хиляда.	Всичката.	Така	се	фалира,	народе!

Но	така	е	—	истината	се	казва	от	лудите,	шутовете,	децата	и	даро-
витите	писатели.	Стига	да	не	е	дошло	времето,	когато	като	старият	
пъдар	трябва	да	кажем:	—	Обрахме	бостана,	остана	да	палим	колибата.

И	да	свърнем	встрани	от	шегаджиите	и	да	тръгнем	напред	към	Тър-
ново.	Където	Ангел	Каралийчев	и	Емилиян	Станев	са	седнали	на	приказка	
и	не	могат	да	си	простят	и	да	се	помирят,	че	само	с	1	глас	повече	София	е	
избрана	за	столица	на	България,	а	не	старопрестолният	град.	Но	България	
може	да	се	обича	и	така.	И	отблизо,	и	отдалеч.	Каралийчев	в	Париж	живеел	
някъде	си,	но	всяка	сутрин	отивал	до	Сент	Мишел,	защото	само	там	се	
продавали	български	вестници	и	недочакал	края	на	командировката	си,	се	
завръща	в	България.	Немислимо	е	за	него	да	бъде	далече	от	нея.

Навярно	безчетни	са	неговите	срещи	с	малки	и	големи	читатели	от	
Петрич	до	Силистра,	от	Видин	до	Бургас.	С	наведения	надясно	кичур,	с	
папийонката	—	той	е	навсякъде.	Както	и	с	рибарската	поръчка	и	с	гуме-
ните	ботуши	край	Искър	или	Златна	Панега,	край	Струма	или	Тунджа.	С	
нашите	войски	навлиза	през	1940	година	в	освободена	Добруджа,	с	нашите	
читанки	и	христоматии	е	след	две	години	при	Охрид	и	Струга,	при	Дра-
ма	и	Кавала.	За	жалост	—	за	малко.	Колкото	да	бликне	радост	и	да	слети	
тъга.	Да	възкръсне	в	паметта	печалното	за	нас	име	Ньой,	което	скрипти	
в	душата	му	още	от	младежки	години.

Посрещането	на	младия	писател	Каралийчев	 е	 едно	 от	най-ласка-
вите	в	нашата	литература.	Той	тръгва	бурно,	с	Гео	Милев	се	уговарят	
да	правят	детско	списание,	десетилетието	1924—1934	за	него	е	призна-
ние,	възход,	прослава,	но	и	диаметрална	смяна	на	отношението	на	един	
Бакалов,	да	речем.	Идейните	пристрастия	са	винаги	такива	—	горещи,	
невъздържани,	в	крайна	сметка	необективни.	Ако	Бакалов	в	началото	се	
зарадва	на	белетристичния	дар	на	Каралийчев,	след	време	ще	нарича	раз-
казите	му	„художествени	некролози“.	Затова,	че	в	тях	тъжни,	самотни,	
безпомощни	старци	бедстват,	доживяват	печални	последните	си	дни,	
повествованията	ще	 бъдат	наричани	 „надгробни	 речи“.	Писателят	 е	
изминал	ярък	възходящ	път,	стигнал	е	своя	апогей,	разочаровал	се	е	от	
своята	„революционна	поема	Мауна	Лоа“,	изкупил	е	и	е	унищожил	оста-
налите	екземпляри,	вървял	е	все	напред	и	все	нагоре,	но	е	трябвало	да	чуе	
и	такива	думи	за	своето	творчество.	Разочарованието	и	отрицанието,	
обаче,	са	частен	случай,	признанието	е	възторжено	и	всеобщо.	Вижте	го	
в	шеметната	популярност	на	автора	сред	читателите,	вижте	го	в	топ-
лите	автографи	на	колегите-писатели:	„На	Ангел,	за	нашето	неувяхващо	
приятелство	—	„Дъга“	на	Фурнаджиев,	ето	„Вечери	в	Антимовския	хан“,	
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„Ако	можеха	да	говорят“,	„Чифликът	край	границата“	на	Йордан	Йовков,	
ето	„Бяла	люлчица“	и	пожеланията	за	очакваното	бебе	на	Дора	Габе,	ето	
винаги	зеленото	мастило	на	Светослав	Минков,	„Железните	икони“	на	Ла-
мар,	веселото	обръщение	на	Трифон	Кунев,	думите	на	Иво	Андрич,	на	Елин	
Пелин,	на	Асен	Златаров,	на	Асен	Разцветников,	на	Георги	Райчев,	на	Ран	
Босилек,	на	Николай	Райнов,	на	Фани	Попова-Мутафова,	на	Чичо	Стоян,	
на	Елисавета	Багряна,	на	Йордан	Стубел,	на	Христо	Радевски,	наМатвей	
Вълев,	на	Стилиян	Чилингиров,	на	Илия	Волен,	на	Димитър	Талев,	на	Геор-
ги	Караславов,	на	Константин	Константинов,	на	Емилиян	Станев,	ето	
през	1937	година	„Малката	Богородица“	на	Дора	Габе,	адресирана	вече	до	
малката	госпожица	Анна	Каралийчева,	ето	„Повратките“	на	Марангозов,	
„Ведрина“	на	Младен	Исаев,	„Росица“	на	Ст.	Ц.	Даскалов,	изпратена	от	
село	Главаци,	Врачанско,	по-сетне	ето	„Партизански	песни“	на	Веселин	
Андреев,	 „Украинецът	с	 бялата	хармоника“	на	Иван	Давидков,	 призна-
нията	на	Леда	Милева,	на	Иван	Кръстев,	на	Николай	Зидаров,	на	Андрей	
Германов,	на	Петър	Караангов...	ако	можете	да	пребродите	безкрайния	
резбован	рафт.	Първите	книги	и	автографи	са	по	днешния	правопис.	После	
настъпва	времето	на	Ý,	на	Ы,	на	Ъ,	после	пак	идва	правописна	реформа...

За	Добруджа,	 за	Вардарска	Македония,	Каралийчев	пише	 светли	и	
сърдечни	пътеписи.	Както	и	 за	Цариград,	 където	 е	пълно	 с	 българска	
история.	А	когато	е	в	Острец,	под	Марагидик,	под	Амбарица	летящото	
му	перо	пренася	при	Балкана	Марко	Кралевити,	всеславянската	слава,	за	
да	видят	заедно	с	автора	Марковата	пещ,	където	са	се	пекли	огромни	
хлябове,	да	видят	Марковите	кръстци,	Купенът	и	Амбарица,	дето	вели-
канът	си	е	насипвал	житото.	„Зад	Амбарица	се	вижда	Харманът	—	там	
е	газел	снопите	Шарколията	около	стожера.	През	този	харман	минава	
Сопотската	пътека	и	слиза	в	селото	на	книжовния	Крали	Марко	—	Иван	
Вазов...	Зад	Куманица	се	намират	Маркова	воденица	и	Маркови	трапези.	
От	тези	„трапези“	юнакът	е	хвърлил	боздугана	си	подир	турците,	които	
похитили	сестра	му.	Боздуганът	паднал	на	Куманица	и	пробил	дупката.	
Целият	край	се	разтресъл	и	бликнала	вода“...

Перото	на	писателя	го	води	при	Баба-Видините	кули	и	в	Копривщица,	
при	Родопския	Смолян	и	равна	Мизия,	при	Ирин-Пирин	и	Черно	море,	при	не-
говото	гимназистко	Търново	с	окования	патриарх	Евтимий,	за	да	отекнат	
вековете	в	мислите	му	и	те	да	дочакат	заверата	на	Велчо	Джам	джията,	
бесилото	край	град	София,	„сам	съм	—	други	няма“	на	Перущица	и	„Радецки“,	
и	Козлодуй,	и	Околчица,	и	Батак,	и	Шипка...	И	ще	видим	как	от	всяка	записка	
на	Каралийчевото	перо	струи	дълбоко	родолюбие,	синовна	преданост	и	той	
изповядва:	„Повече	културни	апостоли,	по-малко	политически	стръвници“.

И	сред	всичко	това	и	една	огромна	лична	болка.	През1926	година	Дора	
Габе	и	сестра	£	Белла	Спиридон	Казанджиева	при	една	случайна	среща	са	
запознали	Ангел	Каралийчев	с	актрисата	от	Народния	театър	Вела	Ушева.	
Те	са	се	сприятелили,	имат	общи	теми	за	разговор,	Каралийчев	узнава,	
от	Ушева,	че	тя	еучила	пет	години	актьорско	майсторство	в	Германия,	
че	е	била	в	Париж,	в	Прага,	в	Лайпциг	и	Мюнхен,	в	Цариград.

—	А	в	Търново?	—	пита	той.
—	За	съжаление	все	още	не.
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—	Тогава	все	едно	че	никъде	не	сте	били	и	нищо	не	сте	видяла.	Защо-
то	—	нали	според	Пенчо	Славейков	„Търново	е	един	фотографиран	блян	на	
дядо	Господ“.	Резкият	в	думите	си	Каралийчев	е	влюбен	в	красивата	и	не	
като	него	бедна	актриса,	но	£	показва	своето	богатство	—	една	сребърна	
иконичка.	С	подпис	на	писмата	си	„Иконичката“	ще	£	изпраща	цветя	в	
театъра,	ще	я	търси,	ще	къса	и	хвърля	в	кошчето	чуждите	букети...	По-
дарил	£	е	пръстенче,	посветил	е	книгата	си	„Имане“	на	нея,	но	любовта	
е	неспокойна,	защото	нашият	човек	от	Стражица	иска	ни	повече,	ни	по-
малко	—	актрисата	да	напусне	сцената.	Един	от	последните	мъчителни	
разговори	„Аз	или	театъра“	стига	до	„Избирам	театъра“	и	през	ноември	
1927	година	Каралийчев	отправя	куршрума	към	гърдите	си.	За	щастие	
той	не	е	смъртоносен,	минал	е	над	сърцето	и	ще	стои	в	ревнивата	гръд	
цял	живот.

След	тригодишни	вълнения	Каралийчев	се	примирява	любимата	да	
остане	в	театъра,	точно	когато	тя	пък	е	решила	да	го	напусне	и	да	отиде	
при	своя	Ангелко.	През	1931	година	Анна	Каменова	и	Николай	Лилиев	като	
кумове	застават	до	тях	в	църквата	„Свети	Седмочисленици“,	свекърът	
е	 докарал	 от	Стражица	цяло	 буре	 червено	 вино,	 сватбата	става	и	на	
другия	ден	младоженците	 заминават	за	Париж,	 закъдето	чиновникът	
от	министерството	на	просвещението	Ангел	Каралийчев	има	шестме-
сечна	командировка.	В	Париж	са	с	Любомир	Пипков,	с	другите	идващи	и	
връщащи	се	 българи,	 кореспондират	си	 със	 софийските	приятели	и	на	
връщане	още	в	Белград	научават,	че	Каралийчев	е	съкратен	от	министер-
ството.	С	удоволствие	го	вземат	за	редактор	в	списание	„Кооперативна	
просвета“	и	там	той	ще	бъде	цели	15	години.	Можел	е	да	бъде	дипломат,	
висш	чиновник,	парламентарист,	Йовков	и	Казанджиев	го	препоръчали	за	
директор	на	Радиото,	бил	подписан	и	указът,	но	авторът	на	„Лъжовен	
свят“	цял	живот	не	пожелал	нищо	друго,	освен	масичката	на	редактор.	А	
„воденицата	на	времето“	безмилостно	мляла	младото	семейство	и	с	една	
мъка.	Родилото	се	момченце	Ваньо	живяло	само	седем	месеца.	Избягали	
от	квартирата.	Следващото	им	дете,	вече	бърборещата	Анна,	умира	на	
две	годинки.	И	от	тази	квартира	избягали.	Ането	ще	живее	в	бъдещата	
повест,	в	плача	и	сънищата	на	сломените	родители,	но	по	ирония	на	съд-
бата	най-любимият	писател	и	приятел	на	децата	ще	проживее	живота	
си	без	свои	деца.	Ще	се	родят	книгите	му,	ще	радват	мало	и	голямо	и	това	
ще	бъде,	ако	може	да	бъде,	неговата	утеха.	В	съботните	следобеди	Кара-
лийчев	и	Лилиев	отивали	в	Софийските	гробища,	„да	навестим	нашите“	
казвал	Лилиев,	да	се	„поразговорят“	с	Димитър	Подвързачов,	с	Боян	Пенев	
и	с	гробищната	тишина.

В	началото	на	моите	странички	за	Ангел	Каралийчев	аз	извадих	от	
разказите	няколко	случайни	негови	изрази,	за	да	му	се	възхитя	с	каква	ръка	
на	художник	пипа.	Тази	сутрин	ми	се	прииска	подобно	нещо	да	направя	и	от	
книжките	за	деца.	И	се	оказах	безсилен:	—	Кое	да	взема?	Всичкото.	Вижте	
му	само	заглавията:	Златорожко,	Майчина	сълза,	Пан	котаран,	Топлата	
ръкавичка,	Дядо	поп	не	е	вчерашен,	Един	чувал	тикви,	Ижу-Мижу	и	Клан-
Клан,	Бялото	гълъбче,	Житената	питка...	Пък	и	там	дето	се	събрали	да	
нападнат	тъмната	птица
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200 юначета с бели калпачета,
200 рачета-кривокрачета,
200 баби с дървени саби,
200 врабци напети — все на самолети, 
200 котаци с дълги мустаци,
200 папагали като хали,
200 петли стари
и едно магаре,
и дето фенерчето ще го вдигне Верчето...
Сред	всичкото	му	творчество	и	колко	жива	публицистика	има,	как	

разглежда	гиненето	на	„нашите	духовни	водачи“,	как	описва	гари,	приста-
нища,	пътища,	цариградски	улици	и	монтекарловски	рулетки,	стрехите	
на	Созопол	и	сводовете	на	Рилския	манастир,	с	какъв	личен	подстъп	отива	
към	картините	на	художниците	и	книгите	на	писателите,	за	да	бъде	при	
Сирак	Скитник	и	при	Никола	Танев,	при	Яворов	и	при	Дора	Габе,	при	Тодор	
Влайков	и	при	Владимир	Василев,	при	Ран	Босилек	и	при	Йордан	Йовков,	
да	не	говорим	за	Фурнаджиев,	Лилиев,	Багряна,	Георги	Райчев,	Светослав	
Минков,	Асен	Разцветников...	Нали	с	него,	когато	били	журналисти,	под-
държали	вестникарска	рубрика	„Прашец	от	разни	цветя“	и	Разцветников	
бил	Пчела	№	1,	а	Каралийчев	Пчела	№	2.	Защото	трябвало	някак	да	се	из-
държат.	Защото	вечният	от	вечните	въпроси	ще	кара	дважди	висшиста	
Разцветников	да	пише	на	Каралийчев:	—	Ако	чуеш	някъде	за	свободна	вакан-
ция	за	коректор	—	имай	ме	предвид.	Защото	Николай	Лилиев	ще	отправя	
писмо	към	Ангел	Каралийчев	със	следния	текст:	—	Драги	Ангеле,	при	теб	
ще	дойде	за	помощ	един	добър	човек,	който	—	като	всеки	добър	човек	—	е	
останал	без	работа...	И	така	—	докрая	на	света.	Какво	друго	да	добавя	аз,	
като	за	Каралийчев	толкова	се	грижели	и	вещо	са	писали	след	Георги	Цанев	
и	Симеон	Султанов,	и	Георги	Струмски,	и	Ефрем	Каранфилов,	и	Николай	
Янков,	и	Божанка	Константинова,	и	Любен	Георгиев.	Струвало	си	е.	И	се	
виждам	в	някогашния	салон	на	Съюза	на	писателите	на	„Ангел	Кънчев“	5.	
Има	събрание,	седим	някъде	накрая	с	Иван	Радоев,	встъпителни	думи	каза	
Георги	Караславов,	говориха	Ангел	Тодоров,	Димитър	Ангелов,	Иван	Мар-
тинов,	не	помня	още	кой.	По	едно	време	взе	думата	Каралийчев.	Още	щом	
заговори,	Иван	ми	вика:	—	Чу	ли?	Слушай.	А	бе	същото,	ама	говори	писател.

Такава	колоритна,	цветна	беше	неговата	реч.
В	следващите	редове	искам	да	открадна	едни	думи	на	Пушчин,	при-

ятелят	на	Пушкин	(„Мой	первый	друг,	мой	друг	бесценный“),	който	на	
едно	място	казва:	—	Без	да	ща,	тук	ще	намеся	и	собствената	си	личност,	
моля	да	не	£	се	обръща	внимание“.	А	ги	вземам	тези	думи,	за	да	разкажа	
откога	познавам	на	живо	Ангел	Каралийчев.	За	Първи	път	го	видях,	ко-
гато	завършвах	гимназия.	Било	е	1946	година.	Беше	съобщено,	че	идват	в	
Плевен	Багряна,	Фурнаджиев,	Каралийчев	и	Минков.	Аз	отидох	на	гарата,	
отзад	колоната	ги	видях	как	слязоха	от	влака,	как	ги	отнесоха	файтоните	
към	града.	Вечерта	ги	слушахме	в	салона	на	Популярната	банка	и	моята	
ученическа	душа	беше	възхитена.	През	1953	година	на	една	екскурзия	на	
списание	„Български	воин“	с	автобуса	направихме	няколкодневен	пръстен	
през	Южна	и	Северна	България.	Светослав	Минков	и	Каралийчев	бяха	със	
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съпругите	си.	Ако	рядко	чувахме	гласовете	на	семейство	Минкови	и	на	
Вела	Каралийчева	—	Каралийчев,	професор	Александър	Бурмов	и	професор	
Никола	Мавродинов	непрекъснато	ни	и	просвещаваха,	и	образоваха,	че	и	
разсмиваха.

След	1944	година	списание	„Кооперативна	просвета“	бе	престанало	
да	излиза.	Каралийчев	работеше	вече	в	издателство	„Народна	младеж“,	
малко	време	в	„Литературен	фронт“	и	след	това	в	издателство	„Българ-
ски	писател“.	На	стълбището	на	„6-ти	септември“	35	и	досега	виждам	
неговия	засмян	портрет.	Там	му	се	явявах	два	пъти	с	ръкопис	в	ръка.	Той	
завеждаше	отдела	за	детско-юношеска	литература.	Посрещна	с	окура-
жителни	думи	моята	малка	поема	за	Славчо	и	за	баща	му	—	кантонерът,	
който	е	на	пост	при	тунела	и	железопътния	мост	в	Искърското	дефиле,	
Любен	Зидаров	я	илюстрира	и	през	1959	година	„Край	самотния	кантон“	
излезе.	През	 1962	 година	 се	явих	пред	Каралийчев	 с	малка	 стихосбирка	
„Българска	земя“.

—	Ела	следващата	седмица,	рече	той.
Отидох	преди	обед,	както	беше	ми	казал,	но	го	нямаше.	Вече	бил	си	

излязъл.	На	другия	ден	го	сварих.
—	Аз	идвам	рано,	каза	той.
И	си	припомних	как	Иван	Радоев	казваше:
—	Ние,	селяните,	ставаме	рано.
Каралийчев	беше	някак	весел,	ведър,	казваше	ми:
—	Оная	екскурзия	с	Гетман	беше	много	хубава,	казваше	—	ти	май	си	се	

оженил	за	онова	момиче,	дето	беше	с	нас	—	хубаво,	хубаво.	Ами	—	добавяше,	
като	извади	папката,	аз	имам	само	една	препоръка:	щърчето	да	не	умира!	
Децата	не	обичат	приказката	да	завършва	тъжно.

В	книжката	ми	имаше	накрая	една	малка	поема:	щъркелите	вече	ще	
отлитат,	палаво	момче	 с	прашката	и	 с	камъчето	е	 ударило	щърчето	
по	крака	и	ето	беда.	Майката	на	Светла	е	лекарка,	превързва	крачето	с	
дъгичка,	щърчето	ще	бъде	спасено,	но	остава	от	ятото.	Какво	ще	стане	
по-нататък.	Не	ми	се	виждаше	как	ще	иззими	тук,	макар	че	Светла	го	
храни,	приспива	го	в	панера,	баща	£,	агрономът,	дори	жаби	му	донася	от	
полето.	Но	аз	не	виждах	изход	за	„изостаналия	щрък“.	Пък	ми	се	е	мерже-
леела	и	идейката	за	изостаналия,	за	изоставения...

Каралийчев	сякаш	ме	молеше	да	не	отивам	към	печален	край.	И	ми	при-
помняше	как	бил	чел	за	оня	продавач	на	надежда...	Така	че	малката	поема	
остана	с	отворен	край,	пред	щърчето	просветваше	спасение	и	надежда,	
светли	като	очите	на	Светла.	Спаси	 го	 от	моето	тъжно	настроение	
добрият	редактор.

По-късно	го	виждах	на	разни	места,	в	разни	години,	най-често	с	Фур-
наджиев	и	Минков.	Но	ако	тях	човек	можеше	да	ги	засече	и	по	вечерните	
кръчми,	него	едва	ли.	Защото	Фурнаджиев	нали	казваше:

—	А-а,	Ангел,	Ангел	си	ляга	с	кокошките.
Веднъж	се	съвпаднахме	на	смяна	в	писателската	станция	във	Варна.	

Ще	да	е	било	в	1970	или	1971	година.	Ето	една	от	срещите	ни,	говореща	за	
тогавашното	му	състояние.	Качвахме	се	с	децата	по	стълбите	нагоре	от	
морето,	те	с	Вела	слизаха	надолу.	Съпругата	му	леко	го	подкрепяше	с	ръка.	
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Разменихме	по	няколко	думи.	Неговите	не	бяха	съвсем	отривисти.	Като	
се	беше	бръснал,	беше	се	порязал	на	бузата.	Вървеше	някак	несигурно.	На	
слепоочието	имаше	малка	синина	—	падал	ли	беше,	беше	се	блъснал	ли?	Не	
беше	оня,	когото	бях	слушал	на	литературните	четения,	дето	децата	
ококорени	гълтаха	златните	му	приказки.	В	тях	скача	Зайко	Мустаков	
и	дебне	Кума	Лиса	кокошкарска,	ловецът	се	казва	Дерикожев,	собствени-
кът	на	пчелина	е	дядо	Медарко,	отива	се	на	сватба	в	село	Сватбаре,	на	
котарака	Мук	са	му	омръзнали	„тия	птичета	крилати“	и	са	му	се	прияли	
„рибки	опашати“,	добрата	малка	мравка	е	Теглидушка...	От	имена	и	изре-
чения,	от	страници	и	книги	се	стичат	светлина,	доброта,	човечност.	Под	
небето	им	смехът	на	Бойка	е	гърлен	и	греховен,	ръченицата	се	вихри,	та	
пушек	се	дига,	сърната	води	ранения	Куцар	към	българската	граница,	ръж	
класи	и	зрее,	Манол	пита	майка	си	грешен	ли	е,	светулки	ходят	в	здрача,	
Тилилей	слепият	слуша	звездите,	пеят	първи	петли,	щъркелите	пускат	
по	земята	гайдички	на	два	крака,	старият	стрелочник	дядо	Стаменко,	
спасява	в	нощната	виелица	влака,	който	не	спира	на	гара	Разделна,	пти-
чето	мъти,	черен	Нено	клепе	коси,	по	селата	шетат	уредни	къщовнички,	
цъфтят	димитровчета.	Струна	вижда	как	в	Кушкундалево	от	капката	
роса	се	раждат	самодиви	и	когато	се	свършат	денете	им,	пак	се	превръ-
щат	на	росни	капки,	лъжовният	свят	е	друг,	но	пак	е	тук,	всичко	минава-
заминава,	а	той,	този	свят,	събран	в	книгите	на	Ангел	Каралийчев	тъжен	
и	радостен	—	жив-живеничък	при	нас	си	остава.

Каква	завидна	писателска	съдба.

2009

Иç õóäîжесòâеíàòà 
êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Арãèр Ìàíàсèеâ. 
„Цúрêîâíè 
фрàãìеíòè“
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ЖМИЧКА 
Разказ

     Как ми се иска да беше тук сега! 
      Из писмата на Винсент Ван Гог
      до неговия брат Тео

1.
Какви	ли	не	сънища	сънува	човек!	Ляга	си,	заспива	тихо,	спокойно	и	

мисли,	че	цяла	нощ	ще	е	така.	Но...	бурни,	даже	страшни	сънища	му	се	
присънват.	Понякога	всичко	в	тях	е	много	добре	подредено,	картинно,	
ясно,	точно	—	дори	гонитбите	и	даже	ужасите	като	че	са	реални.	Сякаш	
сънуваш	не	сам,	а	с	някой	друг,	който	като	майстор	подрежда	съня	ти,	
сякаш	помага	всичко	да	върви	добре,	като	че	режисира	самите	сънища	
на	хората.	Може	би	понякога	човек	би	могъл	и	да	усети	присъствието	на	
тази	помагаща	ръка.	Особено	ако	го	гонят	насъне	разбойниците.	Тогава	
тя	е	твърде	нужна.

Аз	пък	ще	ви	разкажа	един	интересен	сън	на	едно	малко	момче,	което	
се	казва	Гео.

Както	си	е	заспал,	ето	го	Гео	на	небето.	Лети,	а	как	—	и	сам	той	не	
знае.	Наоколо	всичко	е	синьо.	Да,	Гео	е	на	небето,	ха-ха,	колко	е	хубаво,	че	
сега	съм	тук,	как	летя	само,	дали	другите	знаят,	дали	знаят,	че	аз	мога	
да	летя...	Но	какво	е	това?	Я,	това	е	пеперуда!	Колко	голяма	е	тя.	Никой	
не	е	виждал	такава	пеперуда,	толкова	красива,	толкова	грациозна	и	как	
лети	само.	Как	радостно	пърха	тя.	Колко	е	хубава!	„Моя	е,	моя	е!	—	из-
веднъж	решава	Гео	—	на	никого	не	си	я	давам“	—	радостно,	с	пълни	гърди,	
се	провиква	той.	И	Гео,	който	òóê	може	да	лети,	весело	политва	след	
пеперудата.	Накъде	ли	го	води	тя?

Но	ето	къде:	изведнъж	те	се	озовават	пред	една	огромна,	ама	огромна	
слънчогледова	нива.	Пеперудата,	вече	спокойна,	полита	и	каца	върху	едно	
слънчогледче.	И	някак	странно	като	че	от	само	себе	си,	малкият	Гео	от-
веднъж	разбира,	че	цялата	тази	огромна	слънчогледова	нива,	при	която	го	
е	завела	пеперудата,	е	негова,	само	негова	и	на	никой	друг.	Той	е	зарадван,	
весело	разперва	ръце	и	решава:	„Хайде	сега	да	се	поразходя	свободно	из	ìî-
èòе	слънчогледи“	—	някак	е	много	радостен	Гео,	някак	много	бързо	всичко	
отведнъж	разбира.	А	и	пеперудата	го	поглежда	ласкаво	с	око,	а	това	око	
е	толкова	хубаво,	толкова	красиво,	око	на	някаква	красива	жена,	която	
той	като	че	ли	е	виждал	някога	някъде	и	сякаш	даже	я	познава	отдавна,	
много	отдавна,	още	от	ïреäè	да	се	е	родил,	но	—	колко	жалко	—	все	не	може	
да	си	спомни	коя	е...
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Но	ето,	най-важното:	Гео	се	затичва	радостно	из	слънчогледовата	
нива.	„Колко	е	хубаво,	че	пеперудата	е	красива	жена!	—	мисли	той	дока-
то	тича.	—	Дали	и	всички	пеперуди	не	са	такива?“	Но	ето	че	отпреде	му	
се	изправи,	така	както	си	тича,	един	голям	слънчоглед.	„Я,	какъв	голям	
слънчоглед,	ей,	хубавец,	какво	си	клюмнал	—	виква	му	Гео,	—	виж	колко	добре	
си	тичам	из	моята	нива.“	Така	Гео	отминава	със	смях	клюмналия	голям	
слънчоглед.	Момчето	продължава	по	лъкатушещата	из	нивата	пътечка.

Гео	тича	все	по-бързо	и	по-бързо.	Вече	никой	не	може	да	го	настигне,	
толкова	е	радостен,	толкова	му	е	хубаво	тука	на	това	малко	момче	—	ху-
баво	е	наоколо	наистина,	слънчогледите	греят,	всичко	е	жълто	от	тях,	
всичко	е	зелено	от	тях,	всичко	свети	от	тях,	въздухът	е	толкова	про-
хладен.	И	как	добре	се	диша,	с	пълни	гърди.	Гео	се	засмива,	ха,	ха,	—	никой	
не	може	да	ме	хване,	ей	така	ще	си	тичам.	Я,	какво	е	това	—	спира	като	
подкосен	той,	едва	не	пада.	Момиче,	скрито	в	слънчогледите,	в	неговата	
слънчогледова	нива!	Какво	ли	прави	тук?	Пък	и	виж	ти,	цялото	момиче	
свети...	някак	от	само	себе	си,	отвътре.	„Защо	и	аз	не	можех	да	светя	
така?	—	пита	се	Гео.	—	Ще	проверя	как	става	това.“

—	Ей,	ти	какво	правиш	тук?	И	как	така	светиш?
—	Ами	светя,	ей-така,	а	как	—	аз	си	знам.
—	А	защо	аз	не	светя?
—	Защото	си	лош.
—	Ами	ти	добра	ли	си?
Но	странно,	Гео	е	някак	уверен,	че	е	добра	и	че	така	ìèсëяò слънчо-

гледите.	„Хм	—	мисли	си	той,	—	трябва	да	разбера	как	се	свети.“
—	Ще	ме	научиш	ли	и	аз	да	светя?	—	пита	той	малкото	момиче.
—	Ако	искаш	да	светиш,	трябва	да	ме	целунеш	искрено	—	беше	набързо	

изреченият,	на	един	дъх,	отговор.
—	Ами...	хайде	да	те	целуна	искрено	и	да	си	вървя	по	живо,	по	здраво	

светнал!
—	Не	те	е	срам!	Лошо	момче!	По	живо,	по	здраво	не	се	целува	момиче.
„От	слънчогледите	£	иде	силата,	те	светят	и	тя	свети,	знам	аз,	ясна	

е	работата“	—	мисли	си	той.	Но	още	докато	си	го	мисли,	момичето	бързо	
се	шмугва	сред	високите	зелени	стъбла	и,	обидено	като	че	ли,	изчезва.

—	Ей,	 къде	 си,	 къде	изчезна?	 —	 вика	я	той.	Никакъв	 отговор.	И	Гео	
тръгва	да	я	търси.	„Все	пак	ще	я	открия“.

Но	така	и	не	я	намира.	А	ето	че	започва	да	се	стъмва.	И	слънчогледите	
сякаш	не	греят	вече.	Къде	ли	е,	къде	ли	е	тя?	Ех,	да	беше	сега	светло!	Пък	
то	е	и	малко	страшничко	да	се	изгубиш	в	една	тъмна	слънчогледова	нива.	
Той	все	пак	продължава	да	търси	момичето,	но	не	намира	никого.	Къде	
ли	се	е	скрила?	И,	в	края	на	краищата,	как	така	свети	тя?	Търси	я	той,	
търси	я	и	все	безрезултатно.	Докато	се	лута	насам-натам,	ето	че	съвсем	
се	стъмва.	И	пеперудата	също	я	няма.	Какво	да	прави	сега?	Слънчогледите	
вече	не	светят.	Тъмно	е.	Ами	сега?	Отново	я	потърсва,	проправя	си	път	
сред	тъмносините	вече	стъбла,	които	са	толкова	дълги,	високи...	И	ето	
че	съвсем	се	изгубва.	Наоколо	му	е	тъмно.	„Как	ли	ще	се	оправя?“	—	Само	
отгоре	луната	се	смее	на	двете	деца,	две	деца,	изгубени	в	една	тъмна,	
нощна,	слънчогледова	нива.	Но	за	Гео	работите	са	станали	сериозни.	Той	
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разбира,	че	се	е	изгубил	„не	на	шега“	и	се	затичва	вече	без	посока,	накъдето	
му	видят	очите,	тича	с	всички	сили,	търси,	но	търси	вече	пътя	си.	И	не	
може	да	открие	нищо,	никакъв	знак,	който	да	го	упъти.

Той	спира,	оглежда	се	наоколо,	поуплашен,	замира,	сега	вече	е	уплашен	
съвсем,	решава	да	почне	да	вика	и	тъкмо	когато	отваря	уста...	малкият	
Гео	се	събужда.

Такава	е	реалността:	ето,	бързо,	с	едно	движение,	с	едно	отваряне	на	
очите	за	малкия	Гео	е	дошъл	ред	и	на	действителността.

     Ех, да имаше сега едно коняче!
      Фьодор Павлович Карамазов 
2.
Занималнята	е	свършила.	Децата	са	вече	навън,	в	двора	на	училището,	

и	никой	не	бърза	да	си	ходи.	Заиграли	са	се	на	жмичка.	Всички	са	се	скрили	
и	сега	е	ред	на	Гео	да	ги	търси.	Тука-там,	никакви	ги	няма.	Но	ето,	че	
Петьо	не	се	е	скрил	толкова	добре	и	Гео	веднага	го	забелязва.	Бързо,	бързо	
го	заплюва.	Така	един	е	намерен.	Гео	отдавна	е	забравил	наказанието	в	
училището,	когато	трябваше	да	чака	децата	да	се	върнат	от	следобедна-
та	си	разходка.	Като	че	е	забравил	и	онова,	което	сънува	там,	докато	ги	
чакаше	да	си	дойдат,	сам,	заспал	на	чина,	наказан	да	остане	в	класната	
стая	заради	вчерашното	сбиване.	Не	сега	той	играе,	и	ето	малко	по	малко	
открива	едно	по	едно	децата.	Жмичката	е	в	разгара	си.	Сега	пък	Гео	ще	
се	крие.	И	тъкмо	да	се	скрие,	той	съзира	как	отдалече	се	задава	баща	му.	
Дошъл	е	да	го	вземе	от	училище.	Но	и	отдалече	малкият	Гео	разбира,	с	
безпогрешният	усет	на	детето	към	тия	неща,	че	баща	му	е	много	пиян.	
Момчето	изведнъж	се	спира	като	заковано	на	мястото	си	от	срам:	днес	
другите	деца	ще	разберат,	че	баща	му	е	пияница.

Да,	баща	му	се	приближава,	олюлявайки	се.	„Какво	да	правя	—	мисли	си	
Гео,	—	дано	поне	другите	вече	да	са	се	скрили	някъде	заради	жмичката,	та	
все	пак	да	не	го	видят.“	Но...	те	все	още	не	са	се	скрили.	Изведнъж	децата	
забелязват	баща	му.	Всички	викат:	„Вижте,	вижте,	това	е	бащата	на	Гео!	
Пиян-залян	е!	Пияница!	Пияница!“	Смеят	се,	побутват	се	заговорнически,	
сякаш	са	открили	някаква	тайна.	И	Гео	много	добре	вижда	всичко	това.	
Какво	да	прави?	Той	не	иска	и	не	може	да	отиде	вече	при	тях.	Тогава	ре-
шава	да	се	скрие	—	все	едно,	че	жмичката	продължава,	все	едно,	че	нищо	
и	никого	не	е	видял.	Малкото	момче	се	стрелва,	скрива	се	зад	физкултур-
ния	салон	и,	прилепено	до	един	ъгъл,	тихо	наблюдава.	Вижда	как	баща	му	
се	приближава	към	групичката	деца	на	двора,	как	ги	пита	нещо,	как	те,	
повдигайки	рамене,	се	озъртат	наоколо.	На	няколко	пъти	децата	силно	
извикват:	„Гео!	Гео!	Къде	си?	Баща	ти!	Баща	ти!“	Но	Гео	не	се	показва,	
той	няма	да	се	обади.	Нека	го	търсят,	ако	искат.	Това	май	е	жмичката.	
Неговата	жмичка.	Да,	Гео	разбира,	че	сега	за	нищо	на	света	няма	да	се	
покаже.	Примрял	от	срам,	коленичил	до	ъгъла	на	салона,	за	да	наблюдава,	
той	знае,	че	децата	не	трябва	да	го	видят	заедно	с	пияния	му	баща.	До-
бре	че	учителката	отдавна	си	е	отишла.	Ако	и	тя	беше	видяла	баща	му,	
какво	ли	щеше	да	каже.	Някакъв	силен	детски	инстинкт	му	подсказва,	
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че	не	трябва	да	се	показва	в	никакъв	случай,	че	той	може	да	си	остане	
ãîрä	вече	само	тук,	където	се	е	скрил,	никъде	другаде.	А	покаже	ли	се,	
гордостта	му	ще	бъде	унищожена.	(Всеки	знае	какво	е	да	си	гордо	малко	
момче	и	че	на	тази	възраст	гордостта	е	най-важната	за	момчетата.)	Гео	
не	искаше	и	да	мисли	как	ще	го	гледат	децата	утре,	защото	много	добре	
разбираше	как	утре	всички	в	клас	ще	го	измерят	с	презрителни	погледи,	
как	скришом	ще	му	се	присмиват	(защото	иначе	нямаше	да	посмеят),	ще	
му	се	присмиват	—	на	него,	побойника,	горделивеца,	буйния...	„Ха,	баща	му	
пияница,	а	той	седнал	да	се	надува“	—	Гео	сякаш	чуваше	вече	тия	думи,те	
прокънтяха	в	ушите	му	и	той	пребледня.	Утре	май	пак	ще	се	наложи	да	
понатупа	този-онзи.	А	сега...	Сега	той	реши	да	остане	тук,	където	се	е	
скрил,	докато	баща	му	се	откаже	да	го	търси	и	си	тръгне.	Тогава	и	Гео	
тихомълком	щеше	да	се	прибере.	Този	ден	нямаше	да	го	намерят.	Ще	има	
да	търсят!

Така	и	стана.	Бащата	се	поолюля	из	двора,	викна	два-три	пъти,	по-
завъртя	се	насам-натам,	после	махна	с	ръка,	изломоти	нещо,	пак	махна	
с	ръка,	непрекъснато	олюлявайки	се,	обърна	се	и	бавно	се	отдалечи.	Де-
цата	на	двора	го	гледаха	смаяни	и	малко	уплашени.	Вече	на	никой	не	му	
се	играеше.	Жмичката	се	беше	развалила.	Затова	на	групички	—	по	две,	
по	три,	се	отправиха	и	те,	всяко	към	къщи.	Малко	по	малко	дворът	на	
училището	опустя.

Но	за	един	участник	в	играта	жмичката	още	не	беше	свършила.	Ние,	
възрастните,	навярно	бихме	предположили,	че	тя,	тази	жмичка	между	
бащата	и	сина	ще	продължава	винаги,	цял	живот.	Но,	за	щастие,	малки-
ят	Гео	не	мислеше	така.	Той	вече	бе	свикнал	с	неправдоподобния	вид	на	
баща	си,	за	него	това	вече	бе	нещо	почти	обикновено	и	не	чак	толкова	
тъжно	—	нещо,	с	което	се	свиква,	дотолкова	бе	силен	оптимизмът	у	едно	
дете.	Освен	това	Гео	беше	уверен,	че	всичко	„лошо“	все	някога	някак	ще	
свърши.	Но	да	те	видят	децата...	(така	мислеше	той	за	тях:	„децата“)	да	
те	видят	всички	с	пияния	ти	баща	и	то	сега,	когато	си	бе	извоювал	âсе 
ïàê	репутацията	на	„пръв	побойник“	—	това	беше	немислимо	и	той	не	
го	допускаше.	Гео	реши	да	почака	скрит	зад	ъгъла,	докато	мине	половин	
час,	за	всеки	случай.

Какво	ли	си	мислеше	момчето	през	този	половин	час?	Бог	знае.	Но	и	
ние	навярно	можем	да	предположим,	че	то,	вече	унизено,	ще	се	изправи	
утре	срещу	целия	клас,	срещу	едни	подигравателни	погледи,	окуражени	
от	неговия	срам	срещу	язвителните	усмивки.	Децата	не	си	поплюват	и	
не	обичат	побойниците.	Групата,	групата	не	обича	побойника,	битата	
пооделно	група.	Можем	да	предположим	също,	че	ще	падне	пердах	—	защо-
то	Гео	не	е	„кой	да	е“	и	можем	да	си	пожелаем	той	да	се	бие	майсторски.	
Няма	да	се	отклоним,	ако	кажем,	че	за	него	навярно	тази	битка	ще	бъде	
всъщност	и	битка	с	живота,	битката	на	бъдещия	юноша,	на	бъдещия	
мъж.	Колкото	до	наказанието,	което	неминуемо	ще	последва...	Но	нека	
оставим	наказанията	на	учителките.	Те	са	толкова	искрени	и	убедителни,	
когато	наказват	деца.

Така,	след	своя	сън	за	слънчогледовата	нива	(която	се	оказа	негова)	и	
за	светещото	момиче,	което	се	скри,	малкият	Гео	попадна	в	една	действи-
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телност,	в	която	се	играе	на	жмичка.	Но	кой	знае,	може	би	слънчогледите	
не	са	съвсем	забравени	от	малкото	гордо	момче.	Дали	този	сън	и	тази	
действителност	ще	го	съпътстват	винаги?	Кой	знае...	По-важното	е,	че	
Гео	умее	да	се	бие.

Момчето	се	изправи	на	крака,	поизтупа	се	и	се	поогледа.	Сетне	бав-
но	се	запъти	към	дома.	То	се	прибираше	само	и,	кажи-речи,	не	мислеше	
вече	за	нищо.	Сякаш	се	бе	освободило	от	някакъв	огромен	товар	—	като	
че	изведнъж.	Като	че	изведнъж	някакъв	светъл	повей	ободри	вървежа	му.	
Нищо	чудно	с	такава	бърза	крачка	да	изпревари	баща	си.	И	да	се	прибере	
пръв	у	дома.	Да,	това	беше	съвсем	вероятно	—	момчето	ходеше	вече	бодро,	
без	да	залита	като	бащата.	Гео	се	прибираше	сам.	Струваше	му	се,	че	
единствен	той	в	целия	свят	можеше	да	се	прибере	сàì	у	дома.	Да,	така	
беше	защото	единствено	той	знаеше,	че	няма	нищо	ïî-есòесòâеíî от	
това	да	се	прибираш	сам	от	училище.

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Аëеêсàíäúр Ìàíàсèеâ. „Нàòþрìîрò“
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Лалка Павлова

ЕНИГМАТИЧНАТА СЪЩНОСТ  
НА ТВОРЕЦА В ПОЕМАТА  
„ДВА ПОРТРЕТА“  
ОТ ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА 
17 април — 90 години от рождението  
на Лиляна Стефанова

След	Елисавета	Багряна	най-популярната	поетеса	у	нас	и	в	чужбина	
е	Лиляна	Стефанова.	До	момента	тя	е	издала	повече	от	50	книги,	преве-
дени	на	31	езика,	като	общият	брой	на	тиража	им	надхвърля	един	милион	
екземпляра.	Като	своята	велика	предшественичка,	и	тя	започва	да	пише	
и	публикува	още	в	ученическата	си	възраст,	а	произведенията	£	не	само	
са	забелязани,	а	и	високо	оценени	от	тогавашната	литературна	крити-
ка.	По-късно	учи	в	Държавния	институт	за	театрално	изкуство,	специ-
алност	режисура,	завършва	Литературния	институт	„Максим	Горки“,	
Москва,	специализира	в	Лондон	(1965—1967	г.),	завършва	и	писателската	
програма	при	Държавния	университет	в	Айова,	САЩ	(1980	г.)	До	напис-
ването	на	поемата	„Два	портрета“	Лиляна	Стефанова	е	работила	като	
председател	на	Клуба	на	младия	писател,	като	редактор	във	в.	„Литера-
турен	фронт“,	зам.	гл.	редактор	е	на	сп.	„Септември“,	основател	и	главен	
редактор	е	на	сп.	„Обзор“	—	с	рубрики	на	английски,	френски,	испански	и	
руски	език.	Издала	е	11	книги	с	поезия,	3	сборника	с	пътеписи,	1	сборник	с	
разкази	и	очерци,	документалната	проза	„Вулканите	на	Мексико	димят“	
(в	две	издания),	2	книги	с	публицистика,	документалния	роман	„Една	есен	
в	Америка“,	претърпял	дотогава	3	издания	(за	който	получава	наградата	
на	Съюза	на	българските	писатели),	публикувала	е	и	преведения	от	нея	
роман	на	С.	Смирнов	„Брестката	крепост“.	Това	изреждане	на	фрагменти	
от	творческата	биография	на	Л.	Стефанова	не	е	самоцелно,	то	има	за	цел	
да	убеди	читателя,	че	авторката	на	поемата	„Два	портрета“	има	право-
то	да	озаглави	по	подобен	равнопоставящ	начин	своята	творба,	защото	
тя	вече	притежава	онези	доказателства,	които	£	позволяват	да	застане	
редом	с	другия	велик	представител	на	българската	култура,	какъвто	е	
художникът	Златю	Бояджиев.	При	това	—	поставяйки	си	амбициозната	
задача	да	открехне	завесата	към	познанието	за	един	такъв	енигматичен	
обект,	какъвто	е	творческата	човешка	личност.

Фигурата	на	твореца	(поет,	художник,	музикант	и	т.н.)	винаги	е	била	
извисявана	над	останалата	част	от	човешката	общност	и	натоварвана	
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с	редица	способности,	нехарактерни	за	обикновения	човек.	Може	би	зато-
ва	битува	становището,	че	той	носи	в	себе	си	частица	от	творческия	
потенциал	на	Демиурга.	В	 същото	време	в	представите	за	твореца	са	
наслоени	семантични	пластове,	които	го	превръщат	в	пророк	за	истини	
от	по-висок	порядък,	а	произведенията	му	се	възприемат	като	средство	
както	за	популяризирането	на	тези	истини,	така	и	за	осъществяване	на	
някакъв	необходим	нравствен	катарзис.	Именно	поради	това	признатият	
от	общността	творец	се	превръща	в	гарант	за	едно	по-добро	бъдеще,	а	
произведенията	му	са	неподвластни	на	времето,	тъй	като	са	носители	на	
вечни	стойности.	И	ако	Бог	като	представа	за	Демиурга	е	непознаваем,	то	
творецът,	като	носител	на	част	от	съзидателната	му	енергия	и	въобра-
жение,	също	е	непознаваем.	Затова	дори	самият	опит	на	Лиляна	Стефанова	
да	открехне	поне	за	миг	завесата,	скриваща	„лабораторията“,	в	която	се	
„кове“	произведението	на	изкуството,	заслужава	нашите	адмирации.

По	 своята	жанрова	 специфика	 „Два	портрета“	 е	 лирическа	поема.	
Паратекстът	£	е	усложнен	—	освен	заглавието,	той	включва	като	мото	
кратка	информация,	която	доизяснява	същинското	заглавие,	посочвайки	
художника	Златю	Бояджиев	като	автор	на	портрета	на	поетесата,	а	
финалът	 („...аз,	 облъчена	 от	погледа	му	 с	 бои,	подвластни	на	 словото,	
мъчително	търсех	неговия	образ“),	 задава	очаквания	за	пресъздаване	и	
на	неговия	портрет,	но	вече	със	средствата	на	поезията.	Това	допълне-
ние	към	същинския	текст	на	поемата	подсказва	на	читателите	пред-
стоящото	отъждествяване	на	лирическа	говорителка	и	поетеса-модел,	
който	художникът	ще	рисува.	От	композиционна	гледна	точка	творбата	
е	изградена	от	9	части	(всяка	от	които	съдържа	по	няколко	графически	
отделени	фрагмента),	което	бихме	могли	да	свържем	или	с	тенденция-
та	за	освещаване	(числото	9	символизира	утроената	Света	троица	Бог	
Отец	—	Син	—	Дух	свети),	или	да	го	обвържем	с	една	друга	християнска	
троица:	Вяра	—	Надежда	—	Любов,	защото	за	да	бъде	създадено	значимо	
художествено	произведение,	не	е	достатъчен	само	талантът.	Необходи-
мо	е	авторът	му	да	вярва	в	силата	на	изкуството	да	преобразява	света,	
да	се	надява,	че	със	заложената	в	самия	него	творческа	енергия	той	би	
могъл	да	създаде	такова	произведение	и	да	е	готов	за	пълно	себеотдаване,	
изпълнен	с	любов	към	онова,	в	което	влага	част	от	собствената	си	душа.	
Интересна	е	поетическата	техника,	използвана	от	поетесата.	На	пръв	
поглед	бихме	казали,	че	тя	си	служи	със	средствата	на	свободния	стих,	
но	по-внимателното	вглеждане	ни	води	до	извода,	че	по-голямата	част	от	
текста	е	изградена	от	17-срични	римувани	поетически	фрази,	разделени	
на	три	нива,	които	в	определени	моменти	се	редуват	с	малко	по-съкратен	
вариант,	който	динамизира	фразата	и	поставя	акцент	върху	движенията	
на	чувствата	в	душата	на	лирическата	героиня:

Пред поглед,
който ме открива,
застанах с непонятен смут.
Мълчи платното на статива.
В ателието —
студ.
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Първата	част	изпълнява	ролята	на	 експозиция,	 като	началото	и	
финалът	£	открояват	погледа	на	художника,	а	в	създадената	семантич-
на	рамка	са	вписани	тревогите	на	лирическата	говорителка,	свързани	
с	 предстоящото	 сътворяване	на	нейния	портрет.	Погледът	не	 само	
отразява	страстите	на	душата	и	възприема	обектите	от	външния	за	
нас	свят,	той	е	надарен	и	с	амбивалентни	способности	—	може	да	гали,	
пленява,	омайва,	но	и	да	стресира,	поразява	и	вцепенява	онзи,	към	когото	
е	отправен.	Лирическата	говорителка	много	добре	знае,	че	в	погледа	на	
творческата	личност	са	концентрирани	и	допълнителни	възможности	—	с	
него	той	може	да	прониква,	възприема	и	възпроизвежда	в	своето	произве-
дение	онова,	което	е	открил	в	обекта	на	своята	творба.	Тя	разбира	каква	
е	целта	на	погледа,	отправен	от	художника	към	нея,	и	именно	поради	това	
се	усеща	някак	„разголена“	от	него,	а	безкомпромисното	му	проникване	под	
повърхността	на	видимото	я	изпълва	с	„непонятен	смут“.	Като	творец,	
служещ	си	със	средствата	на	словото,	тя	изпитва	известни	съмнения,	
че	с	багрите	на	тези	„притихнали	бои“	художникът	ще	успее	да	разкъса	
мрака	на	неизвестното	и	да	„открои“	душата	£.	Последвалата	поредица	
от	питания	съдържа	в	себе	си	и	тревога,	и	надежда.	Тревога,	защото	тя	
би	желала	той	да	представи	не	лицето,	а	оня,	„вътрешния	глас“,	до	който	
трудно	се	достига,	опасява	се,	че	от	„милост“	към	нея,	вместо	реалистич-
ните	бои,	отговарящи	на	истинската	£	същност,	художникът	ще	избере	
„тон	приятно	мек“,	който	не	би	отразил	вярно	нейната	душевност	и	от	
картината	ще	я	погледне	някой	„друг	човек“,	страхува	се,	че	портретът	
може	да	я	затвори	в	своя	„обръч“	като	в	килия	и	тя,	изгубила	свободата	
си,	напразно	ще	търси	„алчно	път	назад“.	Финалните	два	фрагмента	на	
първата	част	обаче	рязко	променят	емоционалната	тоналност.	Чрез	
използваното	 възклицателно	междуметие,	 съчетано	 с	 обръщение,	 ин-
версирани	епитети	и	апосиопези,	поетесата	вписва	в	представата	за	
художника	знаци,	които	го	доближават	до	първия	Демиург:

О, ясновидец безпощаден,
почакай,
имай милост, аз
не съм готова...
Поглед жаден.
И в него —
лъч от висша власт.
Отъждествяването	между	погледа	на	Бога	и	погледа	на	художника	

обаче	не	е	достатъчно	за	лирическата	говорителка,	това	не	£	носи	необхо-
димото	успокоение,	защото	все	още	не	е	почувствала	връзката	между	себе	
си	като	модел	и	съзнанието	на	художника	като	създател	на	портрета	£.	

Втората	част	на	поемата	изпълнява	ролята	на	преход	към	главната	
цел	—	да	се	влезе	в	творческата	лаборатория,	в	която	се	създава	едно	про-
изведение	на	изкуството.	Първият	фрагмент	от	тази	част	вписва	един	
щрих	от	личната	биография	на	художника	—	той	почуква	на	палитрата	
„с	 лявата	ръка“.	През	 1951	 година	Златю	Бояджиев	получава	инсулт,	 в	
резултата	на	който	се	парализира	цялата	дясна	страна	на	тялото	му	
и	загубва	способността	си	да	говори.	За	художника	това	е	такава	жи-
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тейска	трагедия,	която	отнема	смисъла	на	съществуването	му,	и	ни	
напомня	момент	от	биографията	на	Бетовен,	когато	загубва	слуха	си,	
а	чрез	него	и	желанието	си	за	живот.	Душевната	драма,	борбата	между	
желанието	да	сложиш	край	на	своите	мъки	и	съзнанието,	че	творецът	
няма	право	на	това	бягство	от	изпитанията	на	съдбата,	великолепно	са	
пресъздадени	от	Пенчо	Славейков	в	поемата	му	„Cis	mool“.	По	подобие	на	
Бетовен	и	Златю	Бояджиев	успява	да	преодолее	недъга	си	и	да	се	научи	да	
рисува	с	лявата	ръка,	благодарение	на	голямата	си	творческа	амбиция,	
на	любовта	към	изкуството	и	невероятната	сила	на	волята,	съчетана	
с	упорит	български	характер.	Лирическата	говорителка	е	наясно	с	този	
факт	от	биографията	на	художника,	но	вместо	да	предизвика	успокоение	
у	нея,	той	подсилва	страховете	£:

Да бягам!
Още мога. Мога!
Според	Фридрих	Ницше	обаче	„страхът	съдейства	повече	за	опознава-

не	на	човека,	отколкото	любовта,	понеже	страхът	желае	да	отгатне	какво	
представлява	другият,	какво	той	може,	какво	той	желае“	(„Зазоряване“	—	Ф.	
Ницше).	Може	би	тъкмо	инстинктът	и	страхът	пораждат	колебанията	
на	лирическата	говорителка	и	връщат	мисълта	£	към	ситуации	от	чужд	
жизнен	опит,	получен	от	книгите:

Нали Уайлдовия Грей
приел в живота вечна младост.
А на портрета му
без жал —
денят отлитнал —
безпощадно
следи от грозен дух чертал. 
Ирландският	писател	Оскар	Уайлд	в	романа	си	„Портретът	на	Дориан	

Грей“	чрез	своя	герой	коментира	отношенията	между	художник	и	модел,	
които	рефлектират	и	върху	портрета,	създаден	от	твореца.	Лирическата	
героиня	(която	е	и	модел	на	художника),	вече	познава	съдбата	на	героя	от	
романа	на	Уайлд	и	именно	това	поражда	страховете	в	нейната	душа	за	
резултатите	върху	платното	му.	Тя	много	добре	знае,	че	за	да	я	нарисува,	
с	помощта	на	всевиждащия	си	поглед	творецът	трябва	първо	да	преми-
не	през	лабиринтите	на	нейната	душа,	защото	всъщност	истинският	
портрет	трябва	да	бъде	огледало	тъкмо	на	светлосенките	на	тази	душа.	
Художникът	трябва	да	е	усетил	взаимовръзката	и	взаимооттласкване-
то	между	душа	и	тяло,	за	да	може	после	в	готовия	портрет	моделът	да	
види	„себе	си	за	първи	път“	(„Портретът	на	Дориан	Грей“	—	О.	Уайлд).	Но	
за	лирическата	говорителка	съществува	и	втори	творчески	подход,	за-
гатнат	още	в	първата	част	на	поемата	—	проявявайки	милост	към	нея,	
използвайки	„тон	приятно	мек“,	да	изпише	„тънки	вежди“	(задоволявайки	
женската	£	суета),	но	след	време	портретът	£	да	бъде	„ням“,	да	не	говори	
нищо	за	душата	£,	а	само	да	показва	колко	е	била	„свежа/	тогаз,	на	тоз	
портрет“.	И	едната,	и	другата	възможност	са	неприемливи	за	лирическа-
та	говорителка,	затова	началното	„Да	бягам!“	е	повторено	и	във	финала	
на	втората	част.	Но	точно	тогава	се	случва	чудото,	което	споява	в	нова	
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неделима	троица	художник	(„Поглед	строг	ме	връща“),	платно	(„което	ме	
поглъща“)	и	модел	(„И	висша	връзка	между	нас“).	

Третата	част	на	поемата	въвежда	читателите	в	творческата	ла-
боратория	на	художника.	Началният	фрагмент	съчетава	представите	
за	поглед	и	лице,	но	този	път	на	преден	план	е	изведено	въздействието,	
което	лицето	на	художника	упражнява	върху	модела.	По	принцип	лицето	е	
най-живата	и	най-чувствителна	част	от	човешкия	организъм,	то	е	един	
вид	врата	към	тайните	на	личността	—	като	огледалната	повърхност	
на	езеро	то	трепва,	вълнува	се,	потъмнява	или	просветлява	при	всяка	
промяна	на	чувствата	и	мислите	на	индивида;	то	е	отражение	на	него-
вото	вътрешно	„Аз“.	Смята	се,	че	лицето	е	символ	на	божественото	у	
човека	и	именно	поради	това	е	много	трудно	да	се	контролира	изразът	
му,	както	е	невъзможно	човек	да	контролира	Бога.	Лицето	притежава	
способността	да	излъчва	както	тъмнината	на	болката,	така	и	светли-
ната	на	радостта	и	любовта,	но	в	поемата	на	Лиляна	Стефанова	лице-
то	на	художника	е	непроницаемо	и	моделът	не	би	могъл	по	израза	му	да	
усети	лавата	на	онова	вълнение,	което	го	изгаря,	стоящ	пред	празното	
платно	с	четка	в	ръка:

Лице
от северна раса.
А в погледа
юг.
Лице на викинг —
сурово,
изсечено сякаш от лед. 
Този	подход	в	рисунъка	на	художника	не	е	случаен.	В	книгата	на	Ди-

митър	Пампулов	 „Златю	Бояджиев	 —	 виденията	на	 великия	майстор“	
Лиляна	Стефанова	споделя:	„Ако	има	жив	образ	на	светец,	то	несъмнено	
е	този	пред	мен	—	 сини	 очи	и	неземен	поглед.	Почти	без	мимика,	 леки	
пестеливи	движения.	Зад	гърба	ми	—	огромни	платна,	лунните	скали	на	
Мелник,	оранжев	залез,	оранжеви	кози...“.	Лирическата	говорителка-модел	
усеща,	че	в	този	момент	започва	великата	битка	за	сътворението.	Тя	е	
предадена	с	насечено	слово	и	подсилена	глаголност.	Погледът	на	худож-
ника	наистина	е	„неземен“	—	„Пронизва./	Разголва./	Отново/	се	вглежда/	
напрегнато	блед“.	Интуитивното	връщане	към	житейската	му	драма	
носи	онова	напрежение,	което	подсказва,	че	лирическата	говорителка	ще	
стане	свидетел	на	раждането	на	великия	миг	на	сътворението,	когато	
дори	времето	забавя	забързания	си	ход:

Едната ръка
мъртва
лежи в неуютния скут.
Другата
трескаво вмъква
багри —
синя от студ.
Едната ръка
без тръпка.
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Другата — в моето аз.
Седя с пресъхнала глътка.
Вечност ли мина?
Час.
Двойното	редуване	на	15	и	14	тристепенни	поетически	фрази	с	мъжки	

рими	пресъздава	онова	енигматично	вътрешно	изживяване,	необяснимо	
нито	с	думи,	нито	с	багри,	нито	с	музикален	мотив.	Сякаш	пред	лири-
ческата	говорителка	и	пред	читателите	е	застанал	самият	Демиург	и	
сътворява	една	нова	естетика,	непозната	до	този	момент.	Така,	както	
преди	векове	глухият	Бетовен	създава	нова	естетика	в	света	на	музи-
ката.	Може	би	тъкмо	недъгът	им	е	този,	който	ги	повежда	към	новите	
хоризонти	на	изкуството.	Именно	поради	това	в	студията	си	„Афази-
ята	на	един	художник“	д-р	Коста	Заимов	отбелязва:	„Златю	Бояджиев,	
вместо	да	бъде	сломен	от	болестта,	триумфира	над	нея,	обуздава	я,	кара	
я	да	служи	на	големия	му	талант.	Следствие	на	афазията	(пълна	или	
частична	загуба	на	способността	да	се	говори	—	б.а.),	на	ръководната	
роля	на	словото	при	„обличането“	на	мисълта,	се	променя	и	техника-
та	на	рисуване,	в	картините	му	се	наблюдава	естетическа	еволюция“.	
Финалът	на	третата	част	обаче	въвежда	и	нова	тема	—	оказва	се,	че	
не	само	художникът	рисува	поетесата,	а	и	тя	в	своето	въображение	
започва	да	гради	неговия	портрет:

Той ли рисува мене?
Аз ли му правя портрет?
В ателието —
студено.
Прозорец с рисунки от лед.
Още	в	началото	на	поемата	е	поставен	акцент	върху	студа	в	атели-

ето.	Ако	тогава	го	свързваме	просто	с	годишния	сезон,	когато	е	рисуван	
портретът	на	Лиляна	Стефанова	(„Студен	декемврийски	ден,	оловносиво	
потискащо	небе“	—	„Златю	Бояджиев	—	виденията	на	великия	майстор“	от	
Д.	Пампулов),	то	сега	връщането	към	този	факт	и	прозореца	„с	рисунки	от	
лед“	имплицитно	вписва	усещането,	че	самият	момент	на	сътворението	
сякаш	е	„изсмукал“	цялата	стопляща	енергия	на	околното	пространство,	
за	да	я	вложи	в	двойния	акт	на	творчество	—	и	върху	платното	на	худож-
ника,	и	в	съзнанието	на	поетесата-модел.

Четвъртата	част	на	поемата	е	ретроспективна	и	съдържа	биогра-
фични	щрихи	от	портрета	на	лирическата	говорителка,	които	дават	
възможност	на	читателите	да	се	докоснат	до	нейната	същност	и	да	си	
обяснят	причините,	накарали	поетесата	да	изгради	в	творбата	си	един	
серафично	извисен	образ	на	художника	Златю	Бояджиев.	Става	ясно,	че	
общуването	между	душите	им	е	започнало	много	преди	тяхното	визуално	
запознанство.	Сред	сивотата	на	бавно	протичащото	време	в	„делника,	/	
размазан	равно“,	изведнъж	„възпламва“	негово	платно.	Картината	с	„тра-
кийска	ярка	сцена“	взривява	димните	пространства	на	кабинета	£,	„викът	
на	багрите“	заглушава	делничните	„препирни“	и	кара	обитателката	на	
това	пространство	да	предпочете	истините	на	духовното	общуване	с	
един	друг,	доскоро	непознат	за	нея	свят:
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И все по-дълго —
все по-често
сама
оставах тихо с тях.
По	някакъв	необясним	начин	картината	я	привлича,	превръща	се	в	

своеобразен	коректив	на	битието	£,	кара	я	да	се	чувства	виновна	пред	
този	осъдителен,	обиден	поглед,	с	който	я	гледа	художникът	„от	свойте	
чисти	висоти“.	Духовният	£	катарзис	не	е	внезапен	—	ако	в	началото	този	
„вик	на	багрите“	я	кара	да	остава	сама	и	просто	да	се	замисля	за	себе	си	
и	за	света,	в	който	битува,	след	това	започва	да	усеща	как	„тая	слънчева	
далечност“	я	грабва	и	преобразява,	оранжевите	кози,	оранжевият	залез	
и	веселият	планински	скат	отварят	очите	на	душата	£	за	една	друга,	
непозната	до	този	момент	за	нея	красота,	някакъв	вътрешен	огън	я	„из-
гаря“	и	я	води	до	съвършено	ново	разбиране	за	смисъла	на	онова,	което	ни	
заобикаля.	Знаем,	че	едно	от	символните	значения	на	огъня	го	обвързва	с	
Духа,	с	интуитивното	познание	и	Божествения	Разум.	Както	слънцето	
с	лъчите	си,	така	и	огънят	с	пламъците	си	символизира	оплождащото,	
пречистващото	и	озаряващо	действие.	Явно	е,	че	картината	на	Златю	
Бояджиев	 със	 своите	огнени	багри	поражда	някакво	необичайно	 за	нея	
желание	 да	 излезе	 извън	 ограничаващото	пространство	на	 кабинета,	
където	животът	£	сякаш	е	спрял	своя	ход,	за	да	се	слее	с	тоя	„безумен	
свят“	на	„слънчева	далечност“	и	на	„тревясал	рид“	и	да	поеме	в	гърдите	
си	пречистващата	струя	на	„въздуха,	кристално	чист“.	Художествените	
опозиции	на	димните	препирни	и	чистите	висини,	на	замазания	равно	дел-
ник	и	възпламналото	платно	със	слънчева	далечност	имплицитно	вписват	
назряването	на	някакъв	вътрешен	конфликт	—	в	душата	£	избухва	„спор	
горчив“	между	нейното	слово	и	неговата	четка.	Погълната	от	сиянието	
на	оранжевия	свят	на	художника,	тя	се	пита:

Словото
ще ми прости ли,
че го заменям
с друга страст?
Отговорът	на	този	жизнено	важен	за	нея	въпрос	не	е	лесен	—	тя	е	

творец,	който	до	този	момент	е	бил	„покръстен“	със	знаците	на	Слово-
то,	години	наред	тя	е	била	жрица	в	неговия	храм.	Затова	и	търсенето	на	
отговора	продължава	и	досега,	когато	е	застанала	пред	това	„платно	на	
грубия	статив“	до	„прозорец	—/	с	тънка	ледна	плетка“.	Появил	се	като	
образ	още	във	финала	на	предходната	част,	прозорецът	имплицитно	впис-
ва	символичното	си	значение	на	„око“	и	на	„проход“	към	един	друг,	може	
би	по-красив	и	по-стойностен	свят,	в	който	лирическата	говорителка	
наистина	би	се	чувствала	„нова“	и	 „вечна“.	Мъчителното	пътуване	до	
отговора	на	този	фундаментален	за	битието	£	въпрос	е	представено	в	
следващите	части	на	поемата,	които	въвеждат	и	един	нов	проблем:	за	
отношенията	творец	—	творба.	

Началното	„А	може	би...“,	с	което	започва	петата	част	на	поемата,	
е	заредено	с	някакво	недоверие	към	създаваното	от	художника.	Според	ли-
рическата	говорителка-модел	той	сякаш	несъзнателно	вписва	в	„женския	
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овал“	себе	си	и	в	бъдеще	върху	платното	„ще	буйства“,	„ще	тъгува“,	ще	
носи	„своя	болка“	собствената	му	душа.	Викът	„—	Това	си	ти,/	но	аз	съм	
друга...“	открехва	завесата	към	една	„игра“,	наистина	„жестока	и	опасна“,	
на	която	художникът	няма	морално	право.	Забравил	всичко	друго	около	
себе	си,	„свил	устни“	и	„леко	свел	снага“,	той	е	погълнат	от	онова,	което	
пресъздава	върху	платното	и	не	е	ясно	кой	на	кого	позира	—	той	на	себе	
си	или	поетесата	на	него.	

От	тази	особеност	на	 ситуацията	произтичат	и	 съдържанието,	
и	формата	на	шестата	част,	изградена	изцяло	от	дълга	поредица	с	по-
етически	фрази	—	въпроси.	Първата	от	тях	интуитивно	ни	връща	към	
началото	на	поемата	чрез	образа	на	погледа:

Какво се крие
в тоя поглед,
в студената му синева? 
За	модела	на	портрета	все	още	не	е	ясно	съдържанието	на	това	осо-

бено	съчетаване	на	представи	за	студ	и	за	небесна	синева	в	погледа	на	
художника.	Може	би	то	е	израз	на	някакво	равнодушие	и	високомерност,	
а	може	би	носи	в	себе	си	стремеж	към	обективност,	желание	да	открие	и	
вярно	да	пресъздаде	оня	вътрешен	свят,	който	небето	е	вложило	в	човека.	
Сякаш	погледът	на	художника	като	в	калейдоскоп	събира	едновременно	
тъга	и	копнеж	по	висини	и	полет,	но	и	„замръзнали	слова“	от	съзнанието	
за	тяхната	„непостижимост“.	Създава	се	усещане	за	някакво	взаимно	
позиране	между	художник	и	поет,	по	време	на	което	и	двамата	мъчител-
но	търсят	„сред	тайните	извивки/	на	неразкрит/	космичен	свят“	такъв	
„чудат“	извор,	от	който	ще	избликне	оная	внезапната	багра,	способна	
да	ражда	„волни	съцветия“.	Къде	се	намира	този	извор	и	как	да	разбере	
местонахождението	на	неговите	 „недра“?	Необходимо	£	 е	 време,	 за	 да	
достигне	до	извода,	че	наистина	„човек	трябва	да	носи	хаос	в	душата	си,	
за	да	роди	танцуваща	звезда“	(Ф.	Ницше	—	„Тъй	рече	Заратустра“).

Натрупаните	болезнени	питания	в	душата	на	лирическата	говори-
телка	получават	своя	отговор	в	седма	част	на	поемата,	която	отново	
ни	 въвежда	 в	творческата	 лаборатория	на	 художника:	 „В	 ателието/	
на	огромни	платна	—/	Пирин“.	Във	всяка	една	от	частите	на	поемата	
платното	на	художника	присъства	с	различна	визия	—	„мълчи	платното	
на	статива“	(първа	част),	„платно	—	шейсет	на	петдесет“	и	„платно,	
което	ме	поглъща“	(втора	част),	„възпламна	негово	платно“	и	„платно	на	
грубия	статив“	(четвърта	част).	Различното	му	визуализиране	е	пряко	
обвързано	 с	 движението	на	чувствата	в	душата	на	поетесата-модел.	
В	седмата	част	то	неимоверно	се	разширява	и	придобива	размерите	на	
българската	земя,	като	вмества	в	себе	си	най-красивите	кътчета	от	
нея:	пътищата	със	„сочни	извивки“,	„хълми“	и	„треви“,	„комини	—	шии	на	
лебеди“,	 „синята	вис“,	 „лунните	 скали	над	Мелник“,	 „първия	изгрев	над	
южни	бурливи	реки“,	 а	над	 всичко	това	 е	 извисена	могъщата	снага	на	
Пирин.	И	някак	интуитивно	паметта	ни	връща	назад,	към	Вапцаровата	
представа	за	родината,	вложена	в	същия	този	образ:	„Над	тебе	Пирин/	
издига	гранити,	/	обвити	във	сиви	мъгли“	(„Родина“).	Сякаш	художникът	
е	„бръкнал“	в	душата	на	поетесата	и	е	извадил	оттам	най-голямото	£	
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богатство	—	 любовта	към	отечеството,	 за	да	потърси	и	намери	своя	
обект	на	изображение	„сред	прозирната	мъгла,	/	сред	тоя	въздух,/	сред	тия	
тютюневи	низи“.	Там	някъде	е	нейният	родов	корен,	дал	£	„виза“	в	„тоя	
живот“.	В	първата	част	на	поемата	художникът	е	уподобен	на	ясновидец,	
а	тук	придобива	измеренията	на	чудотворец,	защото	наистина	по	един	
необясним	енигматичен	начин	сред	бушуващия	хаос	в	света	на	говорител-
ката-модел	открива	верния	път	към	духовните	£	селения,	който	минава	
през	широкия	друм	на	историята	и	„древния	глас	на	дедите“.	Най-после	
художник	и	поетеса-модел	откриват	силата	на	онова,	което	ги	свързва,	
за	да	започнат	истинския	диалог	помежду	си	в	акта	на	сътворението:

О, чудотворец
с четка
неистова
и с натежала от обич палитра,
ти не рисуваш,
ти разговаряш, наистина,
с мойто начало,
с древния глас на дедите ми.
Чудото	се	е	случило,	със	затаен	дъх	поетесата-модел	наблюдава	величи-

ето	на	човека-творец	в	момента	на	свещенодействие,	когато	„ръката	прем-
ръзнала“	държи	четката	„както	се	стиска	юзда,/	когато	летиш“.	Чак	сега	
тя	разбира	причината	за	присъствието	на	толкова	много	студ	в	изсеченото	
сякаш	от	лед	лице	на	художника	—	цялата	енергия	на	сърцето	си	той	влага	
в	акта	на	сътворението,	за	да	залее	грубото	платно	на	статива	с	„топла,	
безбрежна,	южна	ласка“.	Лирическата	говорителка	е	смаяна,	но	и	горда,	че	
Съдбата	я	удостоява	с	правото	да	присъства	на	онова	„магьосничество“,	
когато	творецът	навлиза	в	човешката	душевност	и	изважда	на	показ	един	
„неведом	свят“,	за	да	вложи	следа	от	него	в	спиралата	на	„огромен	кръговрат“.	

Финалната	девета	част	е	най-кратка	—	изградена	 е	 само	 от	три	
фрагмента,	отразяващи	неговото	и	нейното	психологическо	състояние	
след	края	на	този	изумителен	творчески	„двубой“.	Именно	в	този	момент	
сякаш	Бог	и	Човекът-творец	са	се	слели	в	едно,	което	на	езиково	равнище	
е	подчертано	чрез	главната	буква	на	личното	местоимение	„Той“.	И	ху-
дожникът,	и	поетесата	осъзнават,	че	всъщност	и	двамата	са	участвали	
в	тази	ожесточена	схватка	с	видимото,	за	да	извлекат	от	дълбоките	му	
скрити	недра	истината	за	себе	си	и	за	света:

На статива
Портрет — аз.
В моята памет —
Той .
Твоят портрет — в мен.
В боите ти — моят глас.
Мисля,	че	текстът	на	поемата	на	Лиляна	Стефанова	„Два	портре-

та“	е	най-убедителното	доказателство	за	взаимоотношенията	между	
живописта	и	поезията,	дефинирано	изумително	точно	от	Леонардо	да	
Винчи:	„Живопис	—	тя	е	поезия,	която	се	вижда,	а	поезията	—	живопис,	
която	се	слуша“.
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Лèëяíà Сòефàíîâà
ÄВА ПОРТРЕТА

										Водена	от	някаква	непреклонна	сила,
										аз	се	озовах	в	неговото	ателие.	Бях	предварително	
										призвана,	поканена,	а	когато	влязох	—	спрях	несмело	
										пред	затрупаното	с	цветни	платна	пространство	и	не	
										дишах.	Златю	Бояджиев	с	щедрост,	присъща	на	хора	
										с	прекрасен	дар,	ме	освободи	от	това	внезапно	робство.
										Започна	да	ме	рисува.	Тогава	и	аз,	облъчена	от	погледа
										му	с	бои,	подвластни	на	словото,	мъчително	търсех	
										неговия	образ.

1.
ПРЕÄ ПОГЛЕÄ,
êîéòî ìе îòêрèâà,
çàсòàíàõ с íеïîíяòеí сìóò.
Ìúë÷è ïëàòíîòî íà сòàòèâà.
В àòеëèеòî — 
сòóä.

Тîé ìè ãîâîрè сàìî с áàãрè.
А ìîяò áîã 
è çàíàяò —
е сëîâîòî.
Зàщî се áàâè?
Зàщî ïрèáàâя öâяò äî öâяò?

Оò ïúсòрè òóáè 
с ÷óжäà ìàрêà,
îò сëîé ïрèòèõíàëè áîè — 
íèìà ще ìîже — 
сêúсàë ìрàêà —
äóшàòà ìè äà îòêрîè?

Кàê ще ïрîíèêíе
çàä çàâесà
íеïреîòêрèâàíà äî äíес?
Кîя сúì âсúщíîсò?
Неèçâесòíîсò,
âíеçàïíî ïрîèçíесëà: âëеç!

Кàê ще ïрîíèêíе 
â òóé, êîеòî,
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íе çíàя ìîже áè è àç?
Лèöеòî, òîé ãî âèжäà,
еòî,
à îíя, âúòрешíèяò ãëàс?

Нèìà òîé, ìàéсòîрúò,
ще сëîжè 
îò ìèëîсò
òîí ïрèяòíî ìеê?
Иëè ще âèäя — 
íеâúçìîжíî! —
íе сеáе сè,
à äрóã ÷îâеê!

Кàê ще âúçïëàìíе
ìîяò îáрàç
äîрè çà ìеíе íеïîçíàò?
И íяìà ëè
â ïîрòреòà-îáрú÷
äà òúрся àë÷íî ïúò íàçàä?

О, ясíîâèäеö áеçïîщàäеí,
ïî÷àêàé,
ìèëîсò èìàé, àç
íе сúì ãîòîâà...

Пîãëеä жàäеí.
И â íеãî —
ëú÷ îò âèсшà âëàсò.

2.
ПОБЪРЗАХ ÄА СВАЛЯ КОÆУХА —
òîé ìàõâà —
îсòàíè òàêà —
è ïî ïàëèòрàòà ïî÷óêâà
сúрäèòî с ëяâàòà рúêà.

Аç сïèрàì êîëеáëèâî.
С ïîãëеä
òîé ïîâòàря ìè: íеäеé!
Äà áяãàì!
Още ìîãà. Ìîãà!
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Нàëè Уàéëäîâèяò Греé
ïрèеë â жèâîòà âе÷íà ìëàäîсò.
А íà ïîрòреòà ìó
áеç жàë —
äеíяò îòëèòíàë —
áеçïîщàäíî
сëеäè îò ãрîçеí äóõ ÷ерòàë.

Иëè îáрàòíî — 
òúíêè âежäè —
â ïëàòíîòî —
шеéсеò íà ïеòäесеò.
И âсе ще êàçâàò:
áеше сâежà
òîãàç, êàòî íà òîç ïîрòреò.
Äà áяãàì!
Пîãëеä сòрîã ìе âрúщà.
И ïàê çàêàíâà се 
áеç ãëàс.
Пëàòíî, êîеòî ìе ïîãëúщà.

И âèсшà âрúçêà ìежäó íàс.

3.
РЪКАТА НАПРЕÄ СЕ ИЗНАСЯ.
Всè÷êî çàïî÷âà îòòóê.
Лèöе
îò сеâерíà рàсà.
А â ïîãëеäà
þã.

Лèöе íà âèêèíã —
сóрîâî,
èçсе÷еíî сяêàш îò ëеä.
Прîíèçâà.
Рàçãîëâà.
Оòíîâî
се âãëежäà
íàïреãíàòî áëеä.
Еäíàòà рúêà
ìúрòâà
ëежè â íеóþòíèя сêóò.
Äрóãàòà
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òресêàâî âìúêâà
áàãрè —
сèíя îò сòóä.

Еäíàòà рúêà 
áеç òрúïêà.
Äрóãàòà — â ìîеòî àç.
Сеäя с ïресúõíàëà ãëúòêà.
Ве÷íîсò ëè ìèíà?
Чàс.

Тîé ëè рèсóâà ìеíе?
Аç ëè ìó ïрàâя ïîрòреò?
В àòеëèеòî —
сòóäеíî.
Прîçîреö с рèсóíêà îò ëеä.

4.
ТОЙ
â ìîя сâяò
äîéäе îòäàâíà.
А êàê —
íе е ëè âсе еäíî.
Среä äеëíèêà
çàìàçàí рàâíî
âúçïëàìíà íеãîâî ïëàòíî.

Вèсеше íàé-îáèêíîâеíî
è â рàìêà —
êàêòî ìó е реä —
еäíà òрàêèéсêà ярêà сöеíà
â сëóжеáíèя ìè êàáèíеò.

И çàсеäàâàõìе среä äèìíè
íеóìîëèìè ïреïèрíè —
à òîé íè ãëеäàше
îáèäеí
îò сâîéòе ÷èсòè âèсèíè.

А ïîсëе
âсè÷êî се èçìесòè —
âèêà íà áàãрèòе сúçряõ.
И âсе ïî-äúëãî —
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âсе ïî-÷есòî
сàìà
îсòàâàõ òèõî с òяõ.

И òàя сëúí÷еâà 
äàëе÷íîсò 
ìе ãрàáíà
è ïреîáрàçè.
И сòàâàõ íîâà,
сòàâàõ âе÷íà
с îрàíжеâèòе ìó êîçè,
с îрàíжеâèя çàëеç,
õâúрëèë
сèяíèя íà âесеë сêàò.
О, êàê èçãàряõ
â òèя ïúрâè
сúçâó÷èя
с áеçóìеí сâяò.

Кàê ãî рàçáèрàõ
è ïîçíàâàõ,
êàê сòрàäàõ ïîä
òреâясàë рèä —
è êàê òреâîжíî çàсеäàâàõ —
сïîêîéíà,
ìîже áè, íà âèä.

Кàê òàéíî õâúрëяõ
ïîãëеä êрàòúê
êúì сî÷íèòе áîè
с êîïíеж
è êàê ìе òеãëеше íàòàòúê
среä âúçäóõà
êрèсòàëíî сâеж.
Äà òрúãíà ëè?
Ще èìàì сèëè?
Кúäе сúì сïряëà âсúщíîсò àç?
И сëîâîòî
ще ìè ïрîсòè ëè,
÷е ãî çàìеíяì 
с äрóãà сòрàсò?

Сеãà
ïреä íеãîâàòà ÷еòêà
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сè сïîìíяì òîя
сïîр ãîр÷èâ.
Прîçîреö —
с òúíêà ëеäíà ïëеòêà.
Пëàòíî íà ãрóáèя сòàòèâ.

5.
А ÌОÆЕ БИ
íе ìеí рèсóâà —
à â ìîя, жеíсêèя îâàë
ще áóéсòâà
èëè ще òúãóâà,
сàìèяò òîé,
íеîсúçíàë,
÷е â ìîèòе î÷è óëàâя
сàì сâîя îáрàç óäúëжеí —
è íе îò âîëíîсò,
íе çà сëàâà —
òîé сâîя áîëêà òúрсè â ìеí.

— Тîâà сè òè,
íî àç сúì äрóãà —
áеçãëàсíî âèêàì
â òàеí яä —
êàêâà е ìîяòà çàсëóãà
çà âсяêà ëèíèя è öâяò? 

Тè сâîя îáрàç âèжäàш ясíî,
çàáрàâèë,
÷е сеäя â àíфàс —
èãрà жесòîêà è îïàсíà —
êîé òè е äàë
òàêàâà âëàсò?

Сâèë óсòíè,
òîé íе ïîäîçèрà
êàêâî сè ìèсëя,
ëеêî сâеë
сíàãà,
íà ìеíе ëè ïîçèрà?
Нà сеáе сè ëè е ìîäеë?
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6.
КАКВО СЕ КРИЕ
â òîя ïîãëеä,
â сòóäеíàòà ìó сèíеâà?
Тúãà?
Неïîсòèжèìîсò?
Пîëеò?
Иëè çàìрúçíàëè сëîâà?

Кúäе среä òàéíèòе èçâèâêè
íà íерàçêрèò
êîсìè÷еí сâяò
âíеçàïíà áàãрà â ìèã èçáëèêâà,
èçòрúãíàòà îò жесò ÷óäàò?

Кúäе се рàжäàò
òèя âîëíè
сúöâеòèя?
В êàêâè íеäрà?
Нàãëеä сëó÷àéíè, ïрîèçâîëíè...
Кúäе? И êàê äà рàçáерà?

7.
В АТЕЛИЕТО
íà îãрîìíè ïëàòíà —
Пèрèí.
Не е ëè çíàìеíèе?
Не äеêîр,
íе сöеíà
è íе èãрà íà âúîáрàжеíèе.

И òîé ìе òúрсè 
èìеííî
среä òîя þã,
среä òàя ïрîçèрíà ìúãëà,
среä òîя âúçäóõ, 
среä òèя òþòþíеâè íèçè.

Нèêîé íе ìó е êàçàë
îòäе сúì äîшëà —
â òîя жèâîò
êîé ìè е äàë âèçà.
Кàê,
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íèìà ìе ïîçíàâà
îò сàìîòî рîжäеíèе?
Иëè ìîже áè
îще ïреäè
äà áúäà рîäеíà?
Тèя ïúòèщà,
òèя сî÷íè èçâèâêè
íà õúëìèòе,
òèя òреâè,
с óïîéêà è сëàсò íàïîеíè.
Тèя êîìèíè —
шèè íà ëеáеäè —
â сèíяòà âèс,
òèя ëóííè сêàëè íàä Ìеëíèê...
Кîя сúì àç,
÷àсò îò òàя çеìя —
äîсòîéíà çà íàé-âèсîê 
ìерíèê?

С õëàäíè î÷è
íà íàäìеíеí âèêèíã —
êàê áеçïîãрешíî е õâàíàë
ïúрâèя èçãреâ,
íàä þжíè, áóрëèâè реêè
ìîяòà òèõà рàíà.

О, ÷óäîòâîреö
с ÷еòêà 
íеèсòîâà
è с íàòежàëà îò îáè÷ ïàëèòрà,
òè íе рèсóâàш,
òè рàçãîâàряш, íàèсòèíà,
с ìîéòî íà÷àëî,
с äреâíèя ãëàс íà äеäèòе ìè.

Всè÷êî ìе âрúщà
íàçàä
êúì òеõíèя çîâ, êúì çеìяòà.
Äúõúò ìè сïèрà.
В àòеëèеòî
íà ïëàòíà íеîáяòíè — 
Пèрèí.
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8.
РЪКАТА
ïреìрúçíàëà
сòèсêà ÷еòêàòà,
êàêòî се сòèсêà þçäà,
êîãàòî ëеòèш
ïреç íяêàêâà ëеäíà
Аëясêà.

Кîëêî сеâер
â îсàíêàòà íеãîâà —
à íà ïîрòреòà —
íèòî сëеäà
îò сòóä —
è сàìî òîïëà, áеçáрежíà, 
þжíà ëàсêà.

Кîëêî
òрàêèéсêî сëúíöе
â òîâà сúрöе,
êàêâî ìàãьîсíè÷есòâî —
äà âëеçеш â íеâеäîì сâяò.

И äà îсòàâèш
ïî еäíî íеïîçíàòî ëèöе
сëеäè íà îãрîìеí
êрúãîâрàò.

9.
СВЪРШВА ЕÄИН ÄВУБОЙ.
Сâúршâà ïîсëеäíèяò ÷àс.
Нà сòàòèâà 
ïîрòреò — àç.
В ìîяòà ïàìеò —
Тîé.

Нà шïàãèòе
ясíèяò çâúí
îще êúíòè.
Нà сòàòèâà —
ëèöе èëè сúí.
В äóшàòà ìè — òè.
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Оòïóсêàш рúêà
óìîреí.
Пîòрèâàì ÷еëî è àç.
Тâîяò ïîрòреò — â ìеí. 
В áîèòе òè — òâîяò ãëàс.

1976 г.

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Аëеêсàíäúр Ìàíàсèеâ. „О÷àêâàíе“
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ХОРИЗОНТИ

Огнян Стамболиев

ЗДРАВКА ЕВТИМОВА ВЛЕЗЕ  
В АМЕРИКАНСКИ УЧЕБНИК  
ПО ЛИТЕРАТУРА

   „Вярвам, че красотата и високото, 
   светло чувство за чест ще спасят света...“
       Здравка Евтимова

Разказът	на	Здравка	Евтимова,	който	ви	представяме	сега	—	„Кръв	
от	къртица“	със	заглавие	на	английски	език	„Blood“	(„Кръв“)	е	включен	в	
учебник	по	образованост	по	литература	за	прогимназиите	за	8-ми	клас	—	в	
САЩ	от	началото	на	2019	г.	Целта	на	този	учебник	е	чрез	литературни	
произведения	учениците	да	обогатят	своя	речник,	знанията	си	за	езика	
и	езиковите	явления,	да	придобият	умения	да	се	изказват	и	пишат	са-
мостоятелно	по	зададена	тема,	да	създават	и	обогатят	представите	си	
за	структурата	на	литературни	произведения	от	различни	жанрове,	да	
придобият	основни	познания	за	сюжет	и	неговото	изграждане	в	различни	
прозаически	торби,	както	и	да	бъдат	способни	да	обосновават	мненията	
си	върху	анализираното	литературно	произведение.	Нещо,	което	за	съжа-
ление,	напоследък	не	се	прави	както	трябва	в	нашето	училище.	

Преди	Девети	44-та,	а	и	след	това	—	до	Десети	89-та,	ние,	българите,	
като	ученолюбив	народ,	се	гордеехме	с	право	с	много	добре	развитото	си	
средно	образование	и	конкретно	с	обучението	но	литература,	история	
и	 хуманитарните	науки.	Но	последните	нелепи	 „реформи“	направо	 го	
осакатиха.	Сега	българската	и	особено	световната	литература	се	пре-
подават	хаотично,	зле,	направо	осакатено.	Просветното	министерство	
не	се	умори	да	променя	програмите,	авторите,	да	поръчва	нови	учебници.	
Литературните	периоди	и	автори	са	разместени,	много	значими	творци	
и	важни	произведения	липсват...	Но	това	е	друга,	много	болна	тема.	Ра-
достното	е,	че	една	от	четените	у	нас	писателки	е	световно	призната.	

Включена	е	в	американски	учебник	по	литература	с	още	9	големи	раз-
казвачи,	при	това	само	англоезични,	наред	с	класиците	Едгар	Алън	По,	Рей	
Бредбъри	и	Айзък	Азимов.	

Здравка	Евтимова	е	родена	през	1959	година	в	Перник.	Завършила	е	ан-
глийска	филология	във	Великотърновския	университет.	Живее	и	работи	в	
родния	си	град,	който	много	обича.	Превежда	активно	от	английски.	Автор	
на	близо	20	книги	с	проза,	част	от	тях	преведени	във	Франция,	Китай,	САЩ,	
Канада,	Италия,	Испания	и	др.	Нейни	разкази	са	публикувани	в	антологии	
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и	периодични	издания	в	32	страни	на	света.	Лауреат	на	над	20	престижни	
литературни	награди	у	нас	и	в	чужбина.	Тези	дни	беше	избрана	за	президент	
на	българската	секция	на	ПЕН	—	България	(Световния	писателски	съюз).

О. СТ.

Уважаема госпожо Евтимова, нека да започнем от началото. 
С Вашето семейство, род, среда, детство... първите ви спомени....
Баща	ми	беше	електротехник,	пълен	с	разни	невероятни	истории,	

които	ми	разказваше	часове	наред.	Майка	ми	работеше	като	главен	сче-
товодител,	много	пестелива	и	прецизна	жена.	С	топлота	си	 спомням	
баба	си	Лазарина,	майка	на	баща	ми,	която	ме	отгледа.	Тя	непрекъснато	
съчиняваше	приказки	и	страшни	истории,	знаеше	наизуст	огромен	цикъл	
от	песни	за	Крали	Марко	и	Хърватска	девойка.	Беше	смела	и	твърдоглава	
жена.	Беше	учила	до	седми	клас.	Радвам	се,	че	внукът	ми	носи	нейното	
име	Лазар.	Имам	брат,	който	е	таксиметров	шофьор,	уникален	човек.	С	
мъжа	ми,	който	е	машинен	инженер,	имаме	двама	сина	и	дъщеря,	засега	
три	внучки	и	един	внук.

Първата Ви среща с книгите. Какво си спомняте от тези години? 
Вашите любими тогава книги и автори? 

Откакто	се	помня,	съм	имала	буквар.	Баща	ми	беше	казал,	че	българ-
ската	азбука	знае	всички	приказки	на	света.	Първата	книга,	която	ми	
прочете	баба	Лазарина,	беше	„Приказки“	на	Вилхелм	Хауф.	Впоследствие	
установих,	че	тя	ми	е	разказвала	съвсем	различни	истории	от	приказките	
в	книгата.	„Ако	можеха	да	говорят“	—	сборника	с	разкази	на	Йовков,	Бъл-
гарските	народни	приказки,	приказки	на	славянските	народи,	приказките	
на	Оскар	Уайлд,	стихотворения	на	Ботев	и	Вазов.

Каква бяхте в училище? Имахте ли добри учители?
Бях	извънредно	кротко	дете	—	може	би	заради	брат	ми,	който	беше	

палав	за	десет	хлапета.	Винаги	съм	имала	прекрасни	учители	—	и	в	Перник,	
където	учих	до	седми	клас,	и	в	Първа	английска	гимназия	в	София.	Колкото	
и	да	е	странно	с	огромна	обич	си	спомням	Радка	Лачева,	учителката	ни	по	
математика,	госпожа	Хинова	по	физика,	госпожа	Ефремова	по	биология	
в	английската	гимназия	в	София,	господин	Александров	по	математика	
в	Перник.	Специално	място	в	паметта	с	обич	пазя	за	госпожа	Мерсия	
Макдермот	по	английски	език.

	
А защо учихте английска филология, а не българска? 
Всъщност	имам	втора	специалност	„Българска	филология“	от	Вели-

котърновския	университет.	С	такова	удоволствие	четях	книгите	от	
българската	литература!	Това	беше	най-щастливата	част	от	следва-
нето	ми.

С какво започнахте литературните си занимания? Първи успехи? 
Първи публикации? 

Имах	едно	разказче	за	нашето	куче	Бъчо	в	списание	„Славейче“	и	ня-
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колко	разказа	в	„Родна	реч“,	където	за	моя	голяма	радост	редактор	беше	
прекрасният	поет	Георги	Константинов.

Продължавате да превеждате от английски. Кои са Вашите предпо-
читани автори? 

Димчо	Дебелянов,	 Гео	Милев,	Алис	Мънро,	Ани	Пру,	 Габриел	Гарсия	
Маркес,	Чехов,	Кафка,	Димитър	Талев.

Преводът дава, но и отнема. Счита се за трудно и неоценено изкуство. 
Скакво Ви привлича преводът? 

Преводът	ме	привлича	с	упоритото,	красиво	търсене	на	точната	
дума,	с	раждането	на	свят,	който	друг	писатели	е	видял	по	един	начин,	а	
вие,	превеждайки	го,	оцветявате	с	друга	светлина,	която	авторът	при-
добива	като	спомен	от	вас.

Как излезе първата Ви книга? Имаше ли успех? 
Първата	ми	книга	беше	сборникът	„Разкази	срещу	тъга“,	който	спе-

чели	награда	в	конкурса	„Южна	пролет“	1986	г.	Малкият	ми	син	беше	на	
две	години,	големият	на	три	и	нямах	никакво	време	да	видя	каква	е	била	
реакцията	на	критиката	и	на	читателите.

Как Ви посрещна критиката? Какво е отношението Ви към литера-
турната критика? 

Ценя	усилията	на	критиците	да	създават	у	читателя	обективна	
оценка	 за	 литературните	явления.	Почтеният	 литературен	 критик	
е	безценен	бликащ	извор	на	почтеност	и	смелост.	Критик,	който	огъва	
оценката	си	поради	финансови,	политически,	идеологически	или	каквито	
и	да	било	други	съображения,	сам	заличава	себе	си	от	територията	на	
литературната	критика.

Кои от книгите си цените най-много и защо? 
Надеждите,	страховете,	вниманието	ми	винаги	са	били	свързани	с	

моята	най-нова	книга.	Тя	е	 „новороденото	дете“	в	литературното	ми	
семейство,	в	нея	са	мечтите	и	грижите,	опасенията.	Най-новата	книга	е	
синът,	който	очаквате	да	се	прибере	у	дома	след	дълги	години	странства-
не	в	територията,	за	която	сте	мислили	години	наред.	Другите	книги	са	
порасналите	ви	деца.	Те	са	се	задомили,	коя	по-добре,	която	не	толкова.	И	
в	тях	обичате,	но	те	вече	са	далеч	от	кръвта	ви.	Живеят	самостоятелно,	
борят	се,	побеждават	или	губят	—	без	вашата	намеса.

Наскоро Вашият кратък и много силен, вълнуващ разказ „Blood“ („Кръв 
от къртица“) влезе в гимназиален американски учебник по литература, 
наред с разкази на такива класици като Едгар Алън По, Рей Бредбъри, 
Айзък Азимов. Как приехте този голям успех? 

Попаднах	сред	шум	и	засилен	интерес,	който	ме	стресна.	Разбирам,	
че	аз	не	съм	човек,	роден	за	шумове	от	какъвто	и	да	било	характер.	Ако	
отново	ми	се	случи	да	имам	успех	—	където	и	да	било,	не	само	в	литерату-
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рата	—	сигурна	съм,	че	няма	да	приказвам	въобще	за	него.	Може	да	почерпя	
кафе	доверени	приятели	и	това	ще	бъде.	Искам	да	съм	свободен	човек,	да	
пиша	свободно,	без	да	се	страхувам	да	попадам	в	пропасти,	без	да	нося	
клеймото	на	очакването	написаното	от	мен	да	бъде	обезателно	добро.	Ще	
ми	се	провалите	ми	да	са	такива,	че	да	ги	обичам	колкото	победите	си.	

А срещате ли се често с този „български гений“, както го определи 
Елин Пелин — гения на завистта?

Завистта	убива	завиждащия.	Аз	съм	се	молила	Господ	да	ме	спаси	от	
ревност	и	завист	и	досега	съм	била	свободна	от	тях.	Надявам	се	в	бъдеще	
тези	унищожителни	чувства	да	не	намират	подслон	в	духовния	ми	дом.

Великият реформатор на театъра Йонеско казваше: „Пишем, защото 
сме нещастни...“ Вие защо пишете?

Пиша,	защото	написаното	е	по-тъжно,	по-светло,	по-дълбоко	и	по-
силно	от	мене	самата.	Писането	е	убежище	срещу	предателството	и	
наглостта.

А „Интелектуалният страж на Европа“ (през ХХ век) Жан Пол Сартър 
твърдеше: „Трябва да създаваме, да отразяваме или да откриваме?“ Вие 
какво бихте казали?

Ще	ми	се	да	кажа	—	трябва	да	подадем	ръка	на	слабостта	в	нас,	като	
намерим	сили	вътре	в	себе	си.	Така	ще	превърнем	слабостта	в	чест.	Това	
е	възможно	чрез	писането	—	в	разказите	няма	слаб	и	силен,	има	истински	и	
фалшиво	звучащ	образ.	Може	би	лицето	на	таланта	са	истинските,	правди-
ви	герои.	Ако	успееш	да	ги	създадеш,	процесът	не	се	нарича	писане,	а	щастие.

Кои са Вашите любими автори, книги, школи в литературата?
„Ако	можеха	да	говорят“	на	Йордан	Йовков,	повестта	„Степ“	и	разка-

зите	на	Чехов,	„Сто	години	самота“	на	Маркес,	разказа	„Нежната	спира-
ла“	на	Йордан	Радичков,	поемата	„Септември“	на	Гео	Милев,	„Нюйоркска	
трилогия“	на	Пол	Остър,	разказите	на	Мопасан	и	на	Ани	Пру.

Как пишете? Бързо или бавно? Как се ражда една Ваша идея за разказ 
или роман ?

Всеки	път	е	различно.	Ако	не	мога	да	спра	да	пиша,	два	часа	след	по-
лунощ,	а	сутринта	ставам	в	пет	и	половина	за	работа,	имам	надежда,	
че	написаното	е	добро.	

Пречи ли ви това, че сте майка, отгледала двама сина, сега и баба, 
изобщо жена-писател с доста задължения. Също и обществени...

Освен	синовете	имаме	и	дъщеря,	което	е	добре,	защото	двете	£	дъщери	
са	в	България,	в	Перник,	близо	до	нас.	Синовете	ми	завършиха	в	Германия	
—	единият	е	лекар,	другият	програмист,	и	виждаме	двете	малки	внучета,	
децата	на	големия	ни	син,	веднъж	в	годината	за	няколко	дни.	Децата	не	
само	че	не	ми	пречат,	без	тях	нито	ми	се	яде,	нито	ми	се	пие,	нито	ми	се	
пише.	Много	са	палави,	често	непоносимо,	но	затова	ги	обичам	още	повече.
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България преживява тежка демографска, икономическа и духовна 
криза, която се задълбочи особено през последните десетина години. Какво 
според вас може да се направи? Виждате ли светлина в тунела? Мнозина 
говорят, че България загива...

Аз	съм	убедена,	че	България	няма	да	загине.	Не	говоря	за	светлина	в	
тунела,	говоря	за	светлината	във	всеки	наш	съгражданин,	за	изобрета-
телността,	за	желанието	му	да	победи,	да	бъде	видян	и	оценен.	Говоря	за	
необяснимото	умение	на	хората,	родени	в	страната	ни,	да	побеждават	
при	невъзможни	за	победа	условия.	Това	е	необясним	български	феномен.

Не мислите ли, че писателите, творците, интелигенцията у нас 
спят? Не са ли те призваните да поведат хората към промяна?

Не	мисля,	 че	 интелигенцията,	творците,	писателите	в	България	
спят.	Те	са	живият,	чувствителният	нерв,	реагиращ	на	несправедливост-
та;	те	са	бариерата	пред	подлостта.	Най-мощното	средство	за	борба	
срещу	лъжата	са	техните	книги,	произведенията,	които	създават.	Сти-
ховете,	романите,	картините,	филмите	им	не	са	изпаднали	в	летаргичен	
сън.	Те	са	барометър,	който	предвещава	развитието	утре.	Важното	е	
към	какъв	тип	промяна	се	стремим,	накъде	да	се	насочим,	за	да	се	при-
ближим	и	да	отговорим	в	максимална	степен	на	високите	критерии	на	
нашето	европейско	семейство.	Единствено	когато	създадените	от	нас	
произведения	носят	достойнство,	истина	и	сила,	ще	имаме	правото	да	
се	наричаме	пълноправни	граждани	на	Европейския	Съюз.

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Аëеêсàíäúр Ìàíàсèеâ. „Пеéçàж“
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Здравка Евтимова

КРЪВ ОТ КЪРТИЦА 
Разказ 

В	моя	магазин	идват	малко	клиенти	—	оглеждат	клетките	на	жи-
вотните	и	обикновено	нищо	не	купуват.	Помещението	е	тясно,	по-едър	
човек	няма	как	 да	 се	 завърти,	 срещу	него	 се	протягат	жаби,	 гущери,	
червеи.	Идват	учители,	които	получават	комплект	опитни	животни	за	
часовете	по	биология,	мяркат	се	и	рибари,	за	да	разровят	кутиите	със	
стръв.	Ще	затворя	магазина,	не	мога	да	покривам	загубите.	Но	така	съм	
свикнала	с	тази	глупава	стаичка,	с	мрака	и	миризмата	на	формалин.	Ще	
съжалявам	най-много	за	гущерчетата,	които	имат	очи	колкото	лещени	
зърна.	Не	зная	какво	правят	с	тези	плашливи	същества,	надявам	се,	че	
не	ги	убиват	след	демонстрациите.

Един	ден	в	магазина	влезе	жена.	Беше	малка,	свита	като	купчинка	
сняг	напролет.	Тя	се	доближи	до	мене.	В	моята	тъмница	белите	£	ръце	
приличаха	на	умрели	риби.	Не	ме	погледна,	нищо	не	каза,	само	подпря	лакти	
на	щанда.	Сигурно	не	беше	дошла	да	купи	нещо,	просто	£	бе	прилошало	на	
улицата.	Заклати	се	леко,	каквато	беше	слаба,	щеше	да	падне,	ако	не	бях	
хванала	ръката	£.	Тя	мълчеше.	Въобще	не	приличаше	на	моите	купувачи.

—	Имате	 ли	 къртици?	 —	 изведнъж	 запита	непознатата.	Очите	£	
проблясваха	като	стара	разкъсана	паяжина	с	малко	паяче	в	средата	—	
зеницата.	

—	Къртици	ли?	—	спрях.	Трябваше	да	£	кажа,	че	никога	не	съм	продавала	
и	никога	не	съм	виждала	къртици.	Жената	искаше	друго	да	чуе	—	погледът	
£	пареше,	ръцете	£	се	протегнаха	към	мене.	Не	можех	да	помогна,	знаех.

—	Нямам	—	казах.	Тя	въздъхна,	после	изведнъж	се	обърна	настрана	без	
да	пророни	дума.	Беше	свита,	отчаяно	се	стремеше	да	заглуши	разочаро-
ванието	в	беззвучните	си	стъпки.	

—	Ей,	стойте!	—	викнах.	—	Може	да	имам	къртици.	—	Не	зная	защо	го	
казах.

Тя	спря.	Погледна	ме.
—	Кръвта	на	къртицата	лекувала	—	прошепна	жената.	—	Трябва	да	

изпиеш	три	капки.
Хвана	ме	страх.	Мъка	дълбаеше	очите	£.
—	Поне	болката	за	малко	спирала...	—	прошушна	тя,	после	гласът	£	

угасна	съвсем.
—	Вие	ли	сте	болна?	—	попитах,	без	да	мисля	с	колко	допълнителна	

тежест	я	мъча.
—	Синът	ми.
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Бръчиците	около	прозрачните	£	клепачи	потрепериха.	Ръцете	£,	из-
тънели	като	изсъхнали	клони,	се	дръпнаха	от	щанда.	Исках	да	я	успокоя,	
да	£	дам	нещо	—	поне	чаша	вода.	Тя	се	взираше	в	пода,	раменете	£	бяха	
тесни	и	още	повече	се	свиваха	в	тъмносивото	палто.

—	Искате	ли	вода?	—	Нищо	не	каза.	Когато	взе	чашата	и	отпи,	мрежа-
та	бръчици	около	очите	£	затрепери	по-силно.	—	Нищо,	нищо	—	разбъбрих	
се	аз.	Не	знаех	как	да	продължа.	Тя	се	обърна	и	прегърбена	закрета	към	
вратата.	

—	Ще	ви	дам	кръв	от	къртица!	—	креснах.
Жената	спря.	Вдигна	ръка	към	челото	си	и	не	я	сне.	
Избягах	в	задната	стаичка.	Не	мислех	какво	правя,	не	ме	интересува-

ше,	че	ще	я	излъжа.	Вътре	в	мрака	ме	гледаха	гущерите.	Нямаше	откъде	да	
взема	кръв.	Нямах	къртици.	Жената	чакаше	отвън.	Може	би	още	не	беше	
снела	ръката	от	очите	си.	Блъснах	вратата	да	не	види.	Порязах	китката	
си	с	малкото	ножче,	което	винаги	държах	в	чекмеджето	при	моливите	и	
хартията	за	писане	на	писма.	От	раничката	полека	започна	да	изтича	
кръв.	Не	болеше,	ала	се	страхувах	да	гледам	как	се	изцежда	в	шишето.	
Събра	се	малко	—	сякаш	заблещукаха	въглени.	Излязох	от	малката	задна	
стая,	забързах	към	жената.

—	Ето	ви	—	казах.	—	От	къртица	е	тая	кръв!
Тя	не	проговори,	взря	се	в	ръката	ми,	по	която	все	още	се	стичаха	

кървави	капки.	Спуснах	лакътя	зад	гърба	си.	Жената	ме	гледаше,	мълчеше.	
Въобще	не	посегна	към	шишенцето.	Обърна	се	към	вратата.	Настигнах	
я,	блъснах	стъклото	в	ръцете	£.	

—	От	къртица	е!	От	къртица	е!
Взе	полека	шишето.	Вътре	като	догарящ	огън	блещукаше	кръвта.	

След	малко	извади	пари	от	оръфаната	си,	отдавна	загубила	цвят	чанта.
—	Не.	Не	ща	—	казах	аз
Жената	не	ме	погледна.	Хвърли	на	масата	банкнотите	и	тръгна	към	

вратата.	Исках	да	я	изпратя,	или	поне	пак	да	£	дам	вода,	преди	да	си	оти-
де.	Усещах,	че	не	£	трябвам,	никой	не	£	беше	необходим.	Останах	сама	в	
магазинчето.	От	клетките	към	мене	гледаха	животните.	Както	винаги.

Есента	продължаваше	да	засипва	града	с	мъгливи	дни,	еднакви	като	
близнаци	с	непотребните	жълти	листа	на	дърветата.	Скоро	трябваше	
да	закрия	магазина.	Онази	жена	можеше	да	се	върне.	Знаех,	че	само	ще	
мълчи.	Едва	ли	синът	£	щеше	да	се	спаси	с	кръв	от	къртица	и	все	пак	аз	
я	излъгах.	Беше	мразовито	навън.	Хората	бързаха	покрай	витрината	на	
моето	магазинче	и	само	малчугани	се	спираха	да	погледат	препарираните	
животни.	Нямах	купувачи	в	този	студ.

Една	сутрин	вратата	рязко	се	отвори.	Оная,	малката	женица,	влезе	
вътре.	Затича	към	мене.	Исках	да	се	скрия	в	съседния	тъмен	коридор,	ала	
тя	ме	настигна.	Прегърна	ме.	Беше	много	слаба	и	много	лека.	Плачеше.	
Задържах	я	да	не	падне,	така	безсилна	изглеждаше.	Изведнъж	вдигна	ля-
вата	ми	ръка.	Белегът	от	раната	беше	изчезнал,	но	тя	откри	мястото.	
Залепи	устни	към	китката,	сълзите	£	навлажниха	кожата	на	ръката	ми	
и	ръкава	на	синята	работна	престилка.

—	Той	ходи	—	изплака	жената	и	скри	с	длани	несигурната	си	усмивка.
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Искаше	да	ми	даде	пари.	Беше	донесла	нещо	в	голяма	кафява	чанта.	
Държеше	ме	за	ръка,	не	искаше	да	си	отива.	Усетих,	че	се	е	стегнала,	че	
малките	£	пръсти	са	по-твърди	и	не	треперят.	Изпратих	я,	ала	тя	дъл-
го	стоя	на	ъгъла	—	малка	и	усмихната	в	студа.	После	улицата	опустя.	
Беше	ми	хубаво	в	магазинчето.	Така	сладка	ми	се	стори	старата,	глупава	
миризма	на	формалин.	Животните	бяха	прекрасни	и	ги	обичах	като	деца.	
Още	същия	следобед	пред	тезгяха	в	тъмната	стая	дойде	един	човек.	Висок,	
приведен,	подплашен.

—	Имате	ли	кръв	от	къртица?	—	 запита,	очите	му,	 залепнали	към	
лицето	ми,	не	мигаха.	Погледът	му	ме	уплаши.

—	Нямам.	Никога	не	съм	продавала	къртици	тук.
—	Имате!	Имате!	Жена	ми	ще	умре.	Три	капки	само!	—	хвана	лявата	

ми	ръка,	повдигна	насила	китката,	изви	я.
—	Три	капки!	Иначе	ще	я	загубя!
Кръвта	ми	потече	 от	порязаното	много	 бавно.	Мъжът	държеше	

шишенцето,	капките	се	търкаляха	бавно	към	дъното.	После	мъжът	си	
отиде	и	остави	на	масата	пари.

На	другата	сутрин	пред	вратата	на	магазинчето	ме	чакаше	голяма	
тълпа	хора.	Ръцете	им	стискаха	малки	ножчета	и	малки	шишенца.

—	Кръв	от	къртица!	Кръв	от	къртица!	—	викаха,	кряскаха,	блъскаха	се.

Всеки	имаше	мъка	в	къщи	и	нож	в	ръката.

Иç 
õóäîжесòâеíàòà 
êîëеêöèя 
„Ìàíàсèеâè“.  
Кèрèë Ìàíàсèеâ. 
„Ìàíõàòúí“
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КРИТИЧЕСКИ ОТЗИВИ

Златимир Коларов

ЗА ДУШАТА, КОРЕНА  
И СЪБИРАЧА НА ЗЪРНА

На	21-ви	март	в	Литературния	музей	в	София	се	състоя	премиерата	
на	антологията	„Българското	слово	на	литературния	глобус“,	предста-
вяща	с	биографични	данни,	стихове	и	художествени	текстове	български	
автори,	живеещи	в	чужбина.	Изданието	е	подкрепено	финансово	от	Ми-
нистерство	на	културата	и	реализирано	от	издателство	Satori	на	Бойко	
Беленски	със	съдействието	на	Литературния	музей	и	директора	Атанас	
Капралов.	Съставител	на	антологията	е	литературният	критик	Георги	
Н.	Николов.	

Премиерата	определям	като	нетрадиционна	и	нестандартна	—	из-
тъкнати	поети	и	писатели,	живеещи	в	България,	споделиха	впечатления	
от	книгата	и	четоха	по	едно	свое	стихотворение	и	по	едно	на	автор	от	
чужбина.	Прехвърлянето	от	България	до	далечни,	разнопосочни	точки	по	
света	и	обратно	на	фона	на	българското	слово	създаде	неповторим	чар	на	
вечерта.	Тогава	ми	дойде	идеята	за	невидимите	нишки,	които	свързват	
корена	с	душата	и	събирача	на	зърна,	от	които	покълва	по	едно	литера-
турно	цвете,	но	не	можах	да	я	споделя	с	присъстващите	поради	липсата	
на	време.	Правя	го	сега	в	писмен	вид.

Събирането	на	автори	от	българската	диаспора	по	света	не	„под	един	
покрив“,	както	ми	нашепва	поривът	ми	към	клишета,	а	„между	две	корици“	
е	отколешна	идея	на	Георги	—	споделял	я	многократно	с	мен.	Всеки	път	
ми	правеше	силно	впечатление	пристрастеността	и	отдадеността	на	
темата	за	българските	писатели	и	поети	от	чужбина,	за	смисъла	да	се	
издирят,	творбите	им	да	се	анализират	и	текстовете	да	се	рецензират,	за	
да	заемат	своето	достойно	място	в	българския	литературен	фонд.	Мисля	
си	и	допълвам	неговите	думи	—	творчеството	на	българските	писатели	и	
поети	от	чужбина,	паралелът	на	съдбата	им	тук	и	там,	отразена	в	тех-
ните	творби,	е	неразорана	нива	за	любители	и	професионалисти	—	автори	
и	най-вече	за	критици,	които	следят	глобално	литературните	процеси	у	
нас	и	по	света.	Всички	ние	—	пишещи	и	съответните	звена	на	различните	
културни	институции	—	сме	отговорни	пред	авторите	ни	от	чужбина	
особено	сега,	когато	сме	свидетели	за	отродяването	на	много	българи	не	
само	в	чужбина,	но,	за	съжаление,	и	в	страната,	колкото	и	редки	да	са	те,	
а	в	творбите	от	антологията	лъха	непомрачен	български	дух,	национална	
гордост	и	стаени	като	полъх	носталгия	и	болка.	Всички	те	—	авторите	
от	чужбина	—	са	опазили	и	съхранили	за	своите	наследници	българската	
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душевност	и	българския	дух,	което	не	само	е	достойно,	но	и	величаво,	но	
ненатрапливо	и	скромно,	далеч	от	блясъка	на	подвига,	пропито	с	искре-
ност,	откровение	и	красота.	Това	са	онези	невидими,	силни	нишки,	които	
държат	здраво	корена	с	душата,	където	и	да	е	по	света,	нишките,	които	
ние	трябва	да	укрепим,	а	Георги	Н.	Николов	издири	с	усърдието	и	страст-
та	на	самотен	мореплавател	—	откривател	на	острови	и	континенти	и	
предаде	с	антологията	не	само	на	българската	литературна	общност,	
но	изобщо	на	страната.	Така	с	радостта	от	отпечатването,	нишките	
станаха	по-здрави	—	споделиха	я	лично	с	мен	някои	от	авторите,	включени	
в	книгата.	Затова	нарекох	Георги	„Събирача	на	зърна“,	от	които	растат	
цветя.	В	първия	момент	повикът	ми	към	клишета	ме	тласна	към	срав-
нението	със	златотърсач,	който	промива	пясък,	за	да	открие	в	тинята	
две-три	зрънца	от	злато,	но	го	отхвърлих,	защото,	колкото	и	да	е	ценно,	
златото	е	мъртво,	а	зърното	е	живо	—	от	него	покълва	цвете,	понякога	
и	троскот,	но	това	е	друга	тема...

По	повод	троскота	—	предната	вечер,	посветена	на	украинския	поет	
и	преводач	Виктор	Мелник,	Христо	Славов	подчерта	голямата	разлика	
между	книга	и	литература:	книги	—	много,	литература	—	малко.	Безспорно	
не	всичи	текстове	в	антологията	са	на	високо	литературно	ниво,	някои	
са	семпли	в	сравнение	с	други,	но	и	те	имат	място	в	сборника	—	подчер-
та	поетесата	Свежа	Дачева,	която	от	години	живее	в	Швеция,	защото	
—	 обоснова	 се	тя,	 докато	разговаряхме	по	телефона	 от	двете	 страни	
на	континента	(тя	в	Швеция,	аз	в	България)	и	най-слабата	творба	раз-
глежда	живота	и	съдбата	на	хората	в	страната	и	чужбина	от	различен	
ъгъл,	далечен	и	непознат	за	живеещия	в	България	наш	съвременник,	кап-
сулиран	в	балканското	си	битие	на	изолация,	обсебен	от	балканските	си	
страсти	да	оцелее,	дори	с	цената	на	чужди	сълзи.	Тя	ми	подсказа	този	
друг,	страничен,	нестандартен	прочит	на	текстовете	в	книгата	и	се	
съгласих	с	нея,	защото	стойността	на	една	книга	не	се	измерва	само	с	
майсторството	и	виртуозността	на	автора,	а	най-вече	с	посланията	и	
внушенията,	другото	са	дарба,	умение	и	метод.	В	този	смисъл	„Събирачът	
на	зърна“	Георги	Н.	Николов	събра	седемдесет	и	едно	зърна,	разпръснати	
в	двайсет	и	три	страни	от	пет	континента	за	тяхна	гордост	и	наша	
радост,	че	нишките	на	тези	души	с	корена	са	здрави	и	от	тях	покълват	
български	цветя.
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Из антологията „Българското слово на литературния глобус“

Василка Петрова-Хаджипапа — Кипър

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЗАТЪÆИХ СЕ ЗА ÄЪÆÄА

Зàòúжèõ се çà äúжäà
è ìîêрàòà ìó сяíêà,
çà âúçäóõà îò íеãî ïрîсâеòëеí,
çà ìèрèçìà íà äúá è íà шèшàрêà,
çà сâеòëèíàòà, êîяòî
îò ëèсò òреïеòëèêà òе÷е.
Зà êàïêèòе ïî ÷еëîòî ìè,
íîсещè õëàäíà çàáрàâà.
Зà есеí, çà сâежесò
è äúõ íà ìрúçíещà ìîрàâà.
Зàòúжèõ се è ÷àêàì ãî.
Неãî. Äúжäà.

СВЕТУЛКИ

Не ïрîóìяâàìе ëè
è íе ïрèеìàìе êрàя,
oíîâà ìàëêî èçáóõâàíе,
рàçêúсàëî яäрîòî
íà ÷óäîòî жèâîò.

Пî òîâà ëè се рàçëè÷àâàìе îò çâеçäèòе,
ãàсíещè íà îрáèòà â áеçêрàя.
Оò èсêрèòе, êîèòî âяòúрúò рàçäóõâà
èç êîëîâîçèòе êрàé ïúòя.

Нàé-áëèçêè ëè сìе äî сâеòóëêèòе,
êîèòî ãàсíàò â ïîëеò
â òúìaòà íà íîщòà
è рîíяò се
íà сâеòëèíàòà ìúрòâèòе îáâèâêè
âúрõó èçсúõíàëè ëèсòà
è ïреãîреëè áèëêè.
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ОРЕХОВИ ÄУÌИ

Сúáèрàõ öяë äеí
äóìèòе сè íеíàïèсàíè
è â яêè ÷ерóïêè ãè сêрèõ.
Äîéäе сëеäîáеäúò,

ïîìèсëèõ,
íà îреõà çеëеí ãè çàêà÷èõ.
Иçãëежäà ïреç íîщòà
äîшëè сà сâрàêèòе êрàäëèâè,
íà сóòрèíòà íè äóìè,
íè îреõîâè ëþсïè íе îòêрèõ.
Сеãà ще ãè ïîäрежäàò âе÷е
áóряòà è âяòúрúò
è ще èçïèшàò ïî íеáеòî
с ÷ерóïêè ìîя ëàсêàâ сòèõ.

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Кèрèë Ìàíàсèеâ. „Сïîìеí“
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Михаил Цветански — САЩ

СТИХОТВОРЕНИЯ

БАЩА

Врàòà îòêреõâàì. Гúрëîòî ìе сòяãà...
Сúëçèòе сúõíàò â äеòсêè сïîìеí жèâ.
Хëàïàêúò ïàëàâ, сяêàш â õрàì ïрèсяäà
è ïреä áàщà сè òрúïíе ìúë÷àëèâ:

О÷èòе ìó сà âсе òàêèâà — сòрîãè,
êîсàòà ìó е áяë жèòеéсêè сíяã...
Шеãà è â òрóäíèíàòà ще íàìерè.
Нà ìàé÷èíàòà äóìà — ïîõëóïàê...

Ще сêúòà ìúëêîì áàщèíàòà îáè÷,
щîì çàрàçêàçâàì êàê íе ìè âúрâè.
Ще âçеìе ÷àшêèòе — â áþфеòà ãîре
è âèíîòî îò çâúí ще ïрîêúрâè...

Ще се óсìèõíе, ще çàïее ïесеí
è ще ìè êàже, ÷е âсе ïàê ãрешà
âúâ ïúòя сè сèíîâеí è íеëесеí,
çàáрàâèë, ÷е è àç сúì äíес áàщà.

РОÄНА КЪЩА

Сëеä рúòëèíàòà — ïàçâè ãîрсêà ïëúò,
çàóшеíè ìúãëè среä ìîрíè êëîíè
è âèе се ãúрáèíàòà íà ïúò,
áрàçäясàë îò ïрèрîäíèòе íàãîíè...

Вúрâежúò ìè — çàáúрçàíà реêà
âúâ сïîìеíèòе òèõî ëúêàòóшè,
ще сêрúöíе êрèâî âрàòíèêúò с óсòà
è â äâîрèщеòî òóòàê ще ìе сãóшè...
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Ще ìе çàäжàâêà рîшàâèяò ïес,
è áàáà ще çàòúòрè сòàí ïîсâеäеí,
ще çàìèрèше íà ãîрещ ïеòìеç,
à äяäî ïîä сàéâàíòà ще ïрèäреìâà...

И â òîïëîòî îêî íà âе÷ерòà
ще çàáëесòè èäèëèяòà сеëсêà,
è ìëàäî âèíî — реçíеö ïîä íîсà
ще âàäè íà сîфрàòà õóìîресêè...

Вúâ ïе÷êàòà ще êúêрè сòàр ãþâе÷,
çàòîïëèë äàрîâеòе íà íèâяòà —
â ïреãрúäêàòà íà ïрúсòеíàòà ãëеäж
íàé-âêóсíè сòàâàò íà çеìяòà...

И сâîя êîреí ще äîêîсíà сàì,
çàáèò â òеìеëà íà ãîäèíèòе,
âúâ êúщà рîäíà — êрúсò è õрàì,
òàì, äеòî сà ìè äàëè èìеòî...

ТЕÆКО, ТЕÆКО...
 „Тежко, тежко! Вино дайте!...“
   Хр. Ботев (В механата)

Тежêî, òежêî! Вèíî äàéòе...
äà îòïèя сâîáîäàòà,
çà êîяòî Вèé óìряõòе
áеç ãрîáîâе è îòïëàòà...

Сâîáîäàòà, äеòî äíесêà
õúшîâе ìèëèîí ïрîãîíè,
äà се сêèòàò ïî ÷óжáèíà —
íе сúс ïóшêè è ïàòрîíè...

à с ÷îâешêà ãîресò òèõà,
ïî ëþáèìà è рîäèíà...
è сúс сúíèщà è сòèõîâе
âúâ сúрöе íàâяëè çèìà...

Вèé çà íея ëè се áèõòе
сúс äóшìàíсêè яòàãàíè? —
äíес сà ïúëíè ìеõàíèòе
è â ïèяíсòâî, íерàçáрàíè
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è îêрàäеíè îò сâîè,
íе с äесяòúê è сúс áè÷à,
à с õàрòèеíè îêîâè —
êîжà, щî áеç срàì сúáëè÷àò...

áúëãàрèòе, с äжîá ïрîêúсàí
è с ãëàâàòà íà äрúâíèêà,
сâîáîäàòà сïîìеíóâàò
è áеçóìöè сяêàш — âèêàò:

„Äе сè, âîеâîäî сëàâеí,
îò ëúжöè äà íè èçáàâèш!
Тежêî, òежêî! Вèíî äàéòе! —
òà òеãëîòî äà çàáрàâèì...“

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Кèрèë Ìàíàсèеâ. „Среäíîâеêîâеí ìîòèâ“
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Станка Николова — Австралия

СТИХОТВОРЕНИЯ

ÌОЯТ БОГ

Гîсïîäè, òè сè òóê, íà ïîëеòî.
Не среä õрàìà, íà òеáе íàре÷еí,
â êîéòî ëúжà è íàèâíà íесреòà
ïреä àìâîíà сà сïúòíèöè âе÷íè.
Не среä áëесòящè èêîíè è çëàòî,
среä ïрèâеäеíî õîрсêî áеçсèëèе,
среä сúìíèòеëíî äíешíî áîãàòсòâî,
çàä óсìèâêà äяâîëà сêрèëî.
Тè сè òóê, â òàçè ïрúсò âеçäесúщà,
êîяòî çíàе сìúрòòà è жèâîòà,
â êîяòî сеìе с äúжäà се срещà
è èçрàсòâà çеëеí õîрèçîíòà.
Тóê сè, êîãàòî óòрîòî ïàëè
íà äеíя жèâîòâîрíèòе сâещè
è íеáесíèяò êóïîë îëòàр е,
ïîä êîéòî âúрâèì ïрàâеäíî — ãрешíè.

АВСТРАЛИЯ

Бяõ çàáрàâèëà äà се óсìèõâàì.
И öâеòîâеòе íà áеëèя äеí.
И äóшàòà ìè, ïòèöà ïрèòèõíàëà,
сòóäóâàше íеéäе äàëе÷е îò ìеí.
Бяõ çàáрàâèëà âíеçàïíèя èçáëèê
íà äеòсêà ãëú÷ â äîìàшеí óþò,
„äîáúр äеí“ íà сëó÷àéíèя ïúòíèê
êàòî ïîëúõ îò íежíèя þã.
Не сúíóâàì ëè? Äúжä îò óсìèâêè
çàâàëяâà сëеä çâó÷íîòî „õàé“.
Бîже, êîìó ëè сúì òîëêîâà áëèçêà,
òà äàëе÷íèяò îсòрîâ ìе çíàé?
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Кîé ëè ãîсïîä áëàãîсêëîííî сúáрàë е
ëîâöè íà щàсòèе îò öеëèя сâяò?
Не Вàâèëîí, òîâà е Аâсòрàëèя,
êúäеòî îìрàçà è ãíяâ íе рàсòàò.
И íеóсеòíî è ìîéòà óсìèâêà
áàâíî рàçòàïя ó ìеíе ëеäà.
Ще íàìеря ëè â òеá, ìàòерèêî,
ëеê çà ìîéòе сòрîшеíè êрèëà?

КЪÌ БЪЛГАРИЯ

И êîëêî âреìе ïреç ïóсòèíяòà
îрèсàíà сè äà âúрâèш
è ìèсëèш — âяòúрúò ïрîсòеíе ëè —
êàê ïясú÷íèòе êóëè äà сòрîèш.
И òàì îò âеòрîâеòе äà се сêрèеш,
à сëúíöеòî äà òè îáúрíе ãрúá,
è ïясúêúò äà сïре äà òè èçòрèâà
сëеäèòе, òúрсещè íàäежäеí ïúò.
Кúì сëеäâàщèòе òè îàçèсè,
êúäеòî жàжäàòà äà óòîëèш,
è сèëà äà óсеòèш â Аçà сè,
þçäèòе сè сàìà äà ïîäúржèш...
Нî êîé êрèëàòà äà ïîäреже
íà âяòúрà, íесïèрàщ äà сêрèïòè,
è âсе òе щàâè ïясúêúò íàежеí,
à êîé ëè ìîже äà ãî óêрîòè?
Тè íяìàш âерíèя, äîáúр Ìîéсеé
è сïîìеí çà âерèãè òе ãíеòè.
Кîé âярàòà âúâ òеáе äà ïîсее,
÷е òâîяòà сúäáà — òîâà сè òè!
Не се îсòàâяé âяòúр äà çàсèïе
сúс ïясúê сòàрèòе сëеäè,
ïîâярâàé â ãеíèòе èçïèòàíè,
êàëяâàíè среä áóрè è âрàжäè.
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КРИТИЧЕСКИ ОТЗИВИ

Людмила Гуркова

ЯБЪЛКАТА

Книгата	на	Благо	Прангов	„Ябълката“	за	пореден	път	ни	сблъсква	с	
изключително	разнообразие	от	теми,	идеи	и	актуални	сюжети,	поднесени	
в	разнолика	жанрова	обвивка,	която	отразява	емоционалните	трептения	
в	пряката	рефлексия	на	автора	от	последните	години.	Проблемът,	който	
трайно	 занимава	поета,	 е	 свързан	със	 справедливостта	в	национален,	
социален	и	нравствен	аспект.	Неговата	поезия	реабилитира	фигурата	на	
автора	като	морален	субект,	отговорен	в	етичен	план	пред	обществото.	
Той	се	стреми	да	реализира	концепцията	си	за	литература	на	истина-
та,	в	която	ключовата	роля	се	пада	на	съвестта,	защото	живеем	сред,	
както	казва	той,	„сметища	от	разтрошени	времена	и	съвести	до	дъно	
осребрени“.	В	тази	ситуация	фигурата	на	твореца	избуява	като	последен	
гарант	на	свободата.

Аз	лично	стоя	на	позицията,	че	поезия	като	тази	на	Благо	Прангов,	
би	следвало	да	се	съзерцава	и	поглъща,	а	не	да	се	подлага	на	критическа	
дисекция,	която	да	валоризира	„тайнството“	на	поетическото	писане.	
Това	е	поезия,	в	която	човек	се	проектира	и	открива,	един	—	в	едно,	друг	—	в	
друго.	По	тази	причина	в	изложението	си	ще	се	движа	по	периферията	на	
стихосбирката,	без	да	си	позволя	да	навлизам	в	конкретиката	на	нейната	
образност	и	направа.	Вместо	това	ще	акцентирам	върху	общите	белези	
на	поетическото	и	 върху	извличането	на	 вторични	 смислообразуващи	
комплекси.	

С	тази	уговорка	се	насочвам	директно	към	смисловия	център	на	пое-
тическата	книга	—	ябълката.	Тя	е	добре	познат	символ	на	плодородието,	
младостта,	дълголетието	и	безсмъртието,	но	също	така	и	на	хаоса	и	
раздора.	Ябълката	символизира	любов,	радост,	знание,	мъдрост,	но	заедно	
с	това	и	измамност.	В	християнската	традиция	се	свърза	с	изкушението	
и	грехопадението.	Тази	дихотомия	откриваме	реализирана	в	цялата	книга	
на	Благо	Прангов,	загатната	още	в	уводното	стихотворение	„Ектении“,	
където	авторът	признава:	

Но не разбрах как с просто тройно правило
До днес живях във праведност и грях.

Поетическата	тяга	към	пролетта	и	детството	на	душата,	макар	
изпълнена	вече	със	знание	и	мъдрост,	е	видима	в	края	на	стихотворението:
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Но още ме зове съдбовен връх
Като през детството лежа, лежа
Върху трева с ръце кръстати
И в паметта ми светят и кръжат
Ектенията волни на душата.

Алхимиците	 забелязали,	 че	 сърцевината	на	разрязаната	напречно	
ябълка	има	петолъчна	форма,	което	им	напомняло	за	търсения	пети	еле-
мент.	Така	те	използвали	този	плод	като	символ	на	занието.	Подобно	на	
тях	Благо	Прангов	полага	знанието	си	за	света	в	пет	основни	части	на	
книгата,	които	индивидуализират	различни	страни	и	свойства	на	него-
вата	поезия.	В	първата	част	„По	стълбата	към	върховете“	и	втората	„В	
имането	от	спомени“	поетът	сякаш	остава	насаме	със	себе	си,	загледан	
в	криволиците	на	съдбата.	

Рождение и Смърт!
И няма, няма бряг. 
И тука, и отвъд
Е тишина и ... мрак

Лирическият	 говорител	 се	 изправя	 пред	 собственото	 си	тройно	
огледало	 и	 ревизира	 действия,	мисли,	 преживявания.	Но	 в	тези	 смели	
откровения	присъства	и	образът	на	Другия,	долавят	се	отсенките	на	
малцината	допуснати	в	уюта	на	съзнанието	му.	Те	могат	да	се	назоват	
дори	поименно	—	Стоян	Дърпатов,	Светла	Божанова-Захариева	и	Онази,	
с	която,	както	казва	поетът,	„вървим	един	до	друг,	вглъбени	във	облаци	
и	грижи	земни“.	Те	обособяват	кръга	на	лирическия	ние-говорител.

Иç 
õóäîжесòâеíàòà 
êîëеêöèя 
„Ìàíàсèеâè“.  
Аëеêсàíäúр 
Ìàíàсèеâ. 
„Пеéçàж 
â ïëàíèíàòà“
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Ангелина Бакалова

ПЪТУВАНЕ КЪМ НАЙ-БИСТРИЯ 
ИЗВОР 1

Това	не	е	книга	за	природата.	Не	е	лирично	съзерцание	на	нейните	
форми,	макар	че	лиричното	начало	е	основата,	върху	която	авторът	изтъ-
кава	своите	послания.	Това	е	книга	за	любов,	за	небесния	полет	на	душата	
в	търсене	на	единение	и	хармония	с	другата	нейна	част,	за	мигновените	
и	в	същото	време	трайни	проявления	на	любовното	чувство.

„Есенна	любов“	на	Светозар	Аврамов	е	както	книга	послание,	така	и	
книга	верую.	Тя	включва	седемдесет	и	пет	стихотворения	на	поета,	писа-
ни	през	различни	периоди.	Защо	есенна?	Може	би,	защото	той	пристъпва	
към	тази	толкова	„експлоатирана“	тема	в	един	зрял	период	от	живота	
си.	Във	време,	в	което	натрупаният	опит	го	е	направил	мъдър,	научил	го	
е	да	се	отнася	с	разбиране	към	житейските	факти,	да	цени	онова,	което	
има,	и	да	не	разрешава	на	„	есента“	да	му	отнема	мечтите.

Книгата	 е	 разделена	на	три	цикъла	 —	 „Есенна	молитва“,	 „Когато	
есенната	възраст...“	и	„Сред	есенната	тишина“.	Към	интерпретацията	
на	заложената	в	заглавието	тема	бих	подходила	от	друга	гледна	точка.	
Бих	я	разгледала	в	три	аспекта	—	„търсенето	на	любовта“,	„разминава-
нето	с	любовта	“,	„хармонията	в	любовта“.	Всеки	един	от	тези	аспекти	
присъства	по	своеобразен	начин	в	трите	цикъла.	

Някъде	 към	 средата	на	книгата	открих	 веруюто	на	поета	—	„Не 
ìîжеш òè, ëþáîâ, äà ìе îòõâúрëèш! / Оòõâúрëеí ще сúì сàìî 
êàòî — ìúрòúâ.“ Всъщност	подобни	думи	може	да	изрече	човек	не	който	
отчаяно	се	стреми	към	образ	мечта,	а	който	носи	в	душата	си	любовта	и	
безусловно	я	излъчва,	който	е	наясно,	че	пътят	ни	на	земята	е	синусоида,	
периодично	издигаща	се	и	спускаща	се.	Осъзнал	нейния	ход,	той	приема	
предизвикателството	„да	е	влюбен	в	живота	крехък“.	Затова	моментите	
на	самота	и	самовглъбяване	не	го	плашат.	Те	по-скоро	го	водят	към	проз-
рения.	„Търсенето“	е	съпроводено	от	две	на	пръв	поглед	противоречиви,	
но	в	същото	време	взаимно	допълващи	се	позиции	—	смирение	и	катего-
ричност.	Есента	не	само	като	природен	сезон,	но	и	като	житейска	фи-
лософия	задава	меланхоличното	звучене	на	част	от	творбите	—	„Но	идва	
бавна	самота	и	ме	обгръща	/	...	Къде	ли	/	ще	намери	пристан	тъжната	
ми	същност?“	/	„Брези“	/	Тази	тънка	струна	на	смирена	печал	преминава	
през	стихотворенията	„По	светлата	пътека	на	живота“,	„Момичето,	
което	ще	ме	върне	към	живота“,	„Утеха“,	„Есенна	любов“.	С	изключителна	
сила	и	проникновеност	тя	звъни	в	„Есенен	дъжд“:

1 Светозар Аврамов. „Есенна любов“. Лирика. Издателство „ЛИЦЕ ПРЕС“, 2017 г.
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Потънал в този есенен следобед
И в този есенен следобед
на жълтите павета под дъжда,
разбрах, че есенният дъжд
вървях унесено и без да мога
дошъл е, за да ме подготви
във себе си света да побера.
за пътя на един самотен мъж...
..................................................
Самота	или	разтърсваща	 среща?	 Гордо	мълчание	или	романтичен	

огън?	„	Внезапна	бяла	любов“	или	„безпътна	лавина,	смазваща	като	вихър	
студен“?	Може	ли	човекът	да	прави	избор	кога,	къде	и	в	какъв	образ	ще	го	
срещне	любовта?	Може	ли...?

И	ако	цитираните	по-горе	стихотворения	са	изпълнени	с	тъга,	в	
същото	време	те	носят	и	категоричната	убеденост	на	поета,	че	сре-
щата	е	възможна.	От	звездните	предели	се	появява	образът	на	жената	
—	„знак	за	светлина	и	човечност“.	И	макар	че	„	съдбата	го	е	разпъвала	и	с	
радости,	и	с	мъка“,	че	„самотата	го	е	стискала	за	гърлото“	,	а	„здрачът	
го	е	събарял	на	земята“,	че	е	„изгарял	като	въглен“,	С.	Аврамов	„отново	
е	готов	да	тръгне	по	светлата	пътека“.	Дори	когато	тя	го	отвежда	
към	зимата,	той	знае,	че	на	една	„самотна	гара“	го	очаква	обичта,	на	
която	вярва.	

Самовглъбяването	е	характерен	белег	в	поезията	на	С.	Аврамов.	В	
моменти	на	„отдръпване“	от	света	и	„навлизане“	в	себе	си	той	се	пита:	
какво	е	любовта?	Отговорите	се	движат	между:	дълъг	вик,	надежда	крат-
ка,	стремеж	и	себеотричане,	спасение,	вечност.	Вариациите	на	тези	от-
говори	можем	да	открием	в	различни	творби.	Географското	разстояние	
се	оказва	пречка	за	oсъществяване	на	хармонията	между	мъжа	и	жената.	
Жадуваната	близост	се	превръща	в	„бяла	самота“,	в	„бял	спомен“,	но	и	в	
„бяла	надежда“.	Някак	далечен,	но	жив	остава	образът	на	жената	—	съ-
временна	амазонка,	неудържимо	привлечена	от	новото,	непознатото.	Тя	
непрекъснато	пътува	между	Елада	и	Сардиния,	Париж	и	Мюнхен.	Пенело-
па	и	Одисей	са	разменили	местата	си.	Тя,	още	незнаеща	къде	е	нейната	
Итака,	той,	„докато	все	още	може	да	диша,	чакащ	с	топла	надежда“.	

И	ако	в	„Копнение“,	„Броня“,	„Послание“,	„Искри“,	„Писмо“,	„Летище“	
топосите	 са	 далече	 от	 „самотната	къща“	на	поета,	то	 в	 „Закъсняла	
молитва“	те	вече	придобиват	духовни	измерения	—	„От	мен	до	теб	—	как-
во	огромно	разстояние	/	...	И	вярваме	единствено	на	истината	своя...“	
Разминаването	в	крайна	сметка	е	факт,	от	който	С.	Аврамов	не	бяга.	
Но	след	него	няма	горчив	вкус,	болка,	разочарование.	Има	„крехък	спомен“,	
„светъл	лик“	,	„мислена	прегръдка“	и	благодарност.	„Благодаря,	че	бе	за	
мене	пристан,	/	че	влюбих	се	във	теб	съдбовно!	/	И	толкова	красиво	те	
измислях,	/	че	болката	превръщах	в	обич...“	Защото	за	духовно	извисения	
любовта	носи	единствено	светлина.

Скръбно-меланхоличният	тон	на	голяма	част	от	творбите	се	тран-
сформира	в	 ликуваща	празничност	там,	 където	между	думите	извира	
хармонията.	
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Ти си най-зрялата ми любов,
Ти си моето есенно откритие!
ти си огънят в тихата ми есен.
Ти си кръвта в моите вени.
По-силна си от моето слово,
Ти си сърцето в гърдите ми,
по-изящна от антична песен.
Ти си моят живот, възроден!
..................................................
Душата	на	поета	лети,	освободена	от	тленната	привързаност.	Тя	

се	взира	в	лицето,	което	толкова	дълго	е	търсила,	в	очите,	чийто	пламък	
е	поддържал	вярата,	в	косите,	чийто	вятър	е	носил	сладко	дихание.	И	в	
този	приглушен,	 интимно-изповеден	 есенен	 свят	трайно	и	 сигурно	 се	
приютява	пролетта.	Но	не	едва	пристъпващата,	а	властната,	жизнена,	
утвръждаващата	пролет.	И	сега	вече	Душата	вибрира	с	пулсациите	на	
другата	своя	част.	Тя	е	открила	своя	Център.	

За	С.	Аврамов	любимата	жена	е	„икона,	която	го	възвръща	към	живо-
та“,	„икона	с	дъх	на	смокиня“,	„ангелът,	доказателство	за	съществуването	
на	небето“.	Тя	носи	усещане	за	чистота,	светлина,	младост	и	свежест.	Тя	
е	„момичето	на	неговата	есенна	възраст“,	„момичето	в	бяло“,	„неговата	
огнена	радост	и	светла	потребност“.	Съществуването	£	е	достатъчно,	
за	да	държи	жива	вярата	в	доброто.

Накрая на брега,
накрая на света,
накрая на живота
съм застанал...
И пиша своята
съдбовна книга...
Не искам нищо
да ми обещаваш:
достатъчно ми е,
че теб те има...
Другото	е	мълчание.	Влизане	на	пръсти	в	един	личен	свят.	Споделяне	

Съпреживяване.	И...	читателско	разбиране.	
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ХОРИЗОНТИ

Александър Ив. Куприн

СЛОН 
Новела

Малкото	момиче	 е	 болно.	Всеки	 ден	при	него	идва	 доктор	Михаил	
Петрович,	когото	то	познава	още	много	отдавна.	А	понякога	той	довежда	
със	себе	си	още	двама	доктори,	непознати.	Те	обръщат	момичето	по	гръб	
и	по	корем,	слушат	нещо,	прилепили	ухо	към	тялото,	обръщат	клепачите	
и	гледат.	При	това	те	някак	важно	сумтят,	лицата	им	са	строги,	а	и	
говорят	помежду	си	на	неразбираем	език.

После	преминават	от	детската	стая	в	гостната,	където	ги	изчаква	
мама.	Най-главният	доктор	—	висок,	побелял,	със	златни	очила	—	£	разказва	
за	нещо	си	сериозно	и	дълго	време.	Вратата	не	е	затворена,	и	момичето	от	
кревата	вижда	и	чува	всичко.	Много	нещо	то	не	разбира,	но	знае,	че	става	
дума	за	него.	Мама	гледа	доктора	с	големите	си	уморени,	разплакани	очи.	
Като	се	сбогува,	главният	доктор	казва	високо:

—	Главното	е	да	не	£	давате	да	скучае.	Изпълнявайте	всички	нейни	
капризи.

—	Ах,	докторе,	но	тя	нищо	не	иска!
—	Е,	не	зная...	спомнете	си	какво	£	е	харесвало	по-рано,	преди	заболя-

ването.	Играчки...	някакви	лакомства...
—	Не,	не,	докторе,	тя	нищо	не	иска...
—	Е,	постарайте	се	някак	да	я	развлечете...	Е,	поне	с	нещо...	Давам	ви	

честна	дума,	че	ако	успеете	да	я	разсмеете,	да	я	развеселите,	това	ще	
бъде	най-доброто	лекарство.	Та	разберете,	че	вашата	дъщеричка	е	болна	
от	равнодушие	към	живота,	и	от	нищо	повече...	Довиждане,	госпожа!

II
—	Мила	Надя,	мило	мое	момиче,	—	казва	мама,	—	не	ти	ли	се	иска	нещо?
—	Не,	мамо,	нищо	не	ми	се	иска.
—	Искаш	ли	да	сложа	при	теб	на	леглото	всички	твои	кукли.	Ще	им	

поставим	столчета,	диван,	масичка	и	чаен	прибор.	Куклите	ще	пият	чай	
и	ще	разговарят	за	времето	и	за	здравето	на	своите	деца.

—	Благодаря,	мамо...	Не	ми	се	иска...	Скучно	ми	е...
—	E	добре,	момичето	ми,	не	са	нужни	кукли.	А	може	би,	да	повикам	при	

тебе	Катя	или	Женечка?	Нали	ти	толкова	ги	обичаш.
—	Недей,	мамо.	Наистина,	недей.	Нищо	не	искам.	Толкова	ми	е	скучно!
—	Искаш	ли	да	ти	донеса	шоколад?
Но	момичето	не	отговаря	и	гледа	към	тавана	с	неподвижни,	невесели	
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очи.	Него	нищо	не	го	боли	и	дори	няма	температура.	Но	то	слабее	и	слабее	
с	всеки	ден.	Каквото	и	да	правят	с	него,	на	него	му	е	все	едно,	и	нищо	не	му	
трябва.	Така	лежи	то	по	цели	дни	и	цели	нощи,	тихо,	опечалено.	Понякога	
ще	задреме	за	половин	час,	но	и	на	сън	ще	види	нещо	сиво,	дълго,	скучно	
като	есенен	дъждец.

Когато	от	детската	 стая	 е	 отворена	 вратата	към	 гостната,	 а	
от	гостната	по-нататък	към	кабинета,	то	момичето	вижда	татко	си.	
Таткото	ходи	бързо	от	ъгъл	до	ъгъл	и	все	пуши,	пуши.	Понякога	той	идва	
в	детската	стая,	сяда	на	края	на	леглото	и	тихо	глади	Надините	крака.	
След	това	изведнъж	става	и	 отива	до	прозореца.	Нещо	 си	подсвирква,	
като	гледа	към	улицата,	но	раменете	му	се	тресат.	След	това	той	бързо	
прилепва	носната	кърпа	към	едното	око,	към	другото	и,	сякаш	расърден,	
си	отива	в	кабинета.	После	пак	тича	от	ъгъл	до	ъгъл	и	все...	пуши,	пуши,	
пуши...	И	кабинетът	от	тютюневия	дим	става	целият	син.

III
Но	 една	 сутрин	момичето	 се	 събужда	малко	по-бодро,	 отколкото	

всякога.	То	е	видяло	нещо	насън,	но	съвсем	не	може	да	си	спомни	какво	
именно,	и	гледа	дълго	и	внимателно	в	очите	на	майка	си.

—	Нещо	трябва	ли	ти?	—	пита	мама.
Но	момичето	изведнъж	си	спомня	съня	и	казва	шепнешком,	сякаш	по	

секрет:
—	Мамо...	а	може	ли	да	имам...	слон?	Само	че	не	този,	който	е	нарисуван	

на	картинката...	Може	ли?

—	Разбира	се,	момичето	ми,	разбира	се,	че	може.
Тя	става	в	кабинета	и	казва	на	таткото,	че	момичето	иска	слон.	

Таткото	веднага	облича	балтона	и	слага	шапката	и	заминава	за	някъде.	
След	половин	час	се	връща	със	скъпа,	красива	играчка.	Това	е	голям	сив	
слон,	който	сам	клати	глава	и	маха	с	опашка,	на	слона	има	червено	седло,	
а	върху	седлото	—	златна	палатка	и	в	нея	седят	три	малки	човечета.	
Но	момичето	гледа	играчката	също	така	равнодушно,	както	тавана	и	
стените,	и	казва	вяло:

—	Не.	Това	съвсем	не	е	такъв.	Аз	исках	истински,	жив	слон,	а	това	е	
мъртъв.

—	Виж	го	само,	Наде,	—	казва	таткото.	—	Ние	сега	ще	го	курдисаме,	и	
той	ще	бъде	съвсем,	съвсем	като	жив.

Слона	го	курдсват	с	ключе,	и	той,	поклащайки	глава	и	махайки	с	опаш-
ка,	започва	да	престъпва	с	крака	и	бавно	ходи	по	масата.	На	момичето	
това	съвсем	не	е	интересно,	но	за	да	не	огорчи	баща	си	то	шепне	кротко:

—	Много,	много	ти	благодаря,	мили	татко.	Аз	мисля,	че	никой	няма	
такава	интересна	играчка...	Само	че...	нали	помниш...	колко	отдавна	ми	
обеща	да	ме	заведеш	в	зоологическата	градина	да	видя	истински	слон...	и	
ти	нито	веднъж	не	ме	заведе...

—	Но,	чуй,	мило	мое	момиче,	разбери,	че	това	е	невъзможно.	Слонът	е	
много	голям,	колкото	до	тавана,	и	няма	да	се	побере	в	нашите	стаи...	И	
после,	откъде	да	го	доведа?
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—	Татко,	та	на	мен	не	ми	трябва	такъв	голям...	Ти	ми	доведи	поне	
малък,	само	че	жив.	Поне	ето	такъв...	Поне	слонче...

—	Мило	момиче,	радвам	се	всичко	за	теб	да	направя,	но	това	не	мога.	
Нали	това	е	все	едно	да	ми	кажеш	изведнъж:	дай	ми	слънцето	от	небето.

Момичето	се	усмихва	тъжно.
—	Какъв	си	глупав,	татко.	Нима	не	зная,	че	слънцето	не	може	да	се	

донесе,	защото	гори.	И	луната	също	не	може.	Не,	бих	искала	слонче...	ис-
тинско.

И	тихо	затваря	очи	и	шепне:
—	Уморена	съм...	Извини	ме,	татко...
Таткото	се	хваща	за	косите	и	избягва	в	кабинета.	Там	известно	време	

неговата	фигура	се	мярка	от	ъгъл	до	ъгъл.	После	решително	захвърля	на	
пода	недопушената	цигара	(за	което	винаги	си	изпатва	от	мама)	и	крещи	
на	прислужничката:

—	Олга!	Балкона	и	шапката!
В	антрето	излиза	жена	му.
—	Ти	къде,	Саша?	—	го	пита.
Той	диша	тежко,	закопчавайки	копчетата	на	балтона.
—	Самият	аз,	Машенка,	не	зная	къде...	Само	че,	струва	ми	се,	тази	

вечер	наистина	ще	доведа	тук,	при	нас,	истински	слон.
Жена	му	го	гледа	разтревожено.
—	Мили,	ти	здрав	ли	си?	Да	не	те	боли	глава?	Може	би	си	спал	лошо	днес?
—	Съвсем	не	съм	спал	—	отговаря	той	сърдите.	—	Виждам,	че	ти	ис-

каш	да	попиташ	дали	не	съм	полудял?	Засега	още	не.	Довиждане!	Вечерта	
всичко	ще	се	изясни.

И	той	изчезва,	силно	тропнал	входната	врата.

IV
След	два	часа	той	седи	най-отпред	в	зоологическата	градина	и	гледа	

как	учените	зверове	по	заповед	на	господаря	си	правят	различни	номера.	
Умни	кучета	скачат,	преобръщат	се,	танцуват,	пеят	с	музика,	нареждат	
думи	от	големи	картонени	букви.	Маймунки	—	едни	с	червени	поли,	други	
със	сини	панталонки	—	ходят	по	въже	и	яздят	голем	пудел.	Огромни	ръж-
диви	лъвове	скачат	през	огнени	обръчи.	Тромав	тюлен	стреля	с	пистолет.	
Най-накрая	извеждат	слоновете..	Те	са	три:	един	голям,	два	съвсем	малки,	
джуджета,	но	все	пак	къде	по-големи	от	кон.	Странно	е	да	гледаш	как	тези	
грамадни	животни,	на	вид	такива	неповратливи	и	тежки,	изпълняват	
най-трудни	фокуси,	които	не	са	по	силите	на	много	ловък	човек.	Особено	
се	отличава	най-големият	слон.	Той	застава	отначало	на	задните	крака,	
сяда,	застава	на	главата,	ходи	по	търкаляща	се	бъчвичка,	обръща	с	хобота	
си	страниците	на	голяма	картонена	книга	и,	най-после,	сяда	на	маса	и,	
завързан	със	салфетка,	обядва	съвсем	като	благовъзпитано	момче.

Представлението	 завършва.	 Зрителите	 се	 разотиват.	Надиният	
баща	отива	до	дебелия	немец,	стопанин	на	зоологическата	градина.	Стопа-
нинът	стои	зад	дъсчена	преграда	и	държи	в	устата	си	голяма	черна	пура.

—	Извинете,	моля	—	казва	Надиният	баща.	—	Не	можете	ли	да	отпус-
нете	вашия	слон	за	известно	време	в	моя	дом?
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От	учудване	немецът	отваря	широко	очи	и	дори	уста,	от	което	пу-
рата	пада	на	земята.	С	пъхтене	той	се	навежда,	вдига	пурата,	слага	я	
пак	в	устата	и	едва	тогава	проговаря:

—	Да	отпусна?	Слона?	Вкъщи?	Аз	не	ви	разбирам.
По	очите	на	немеца	се	вижда,	че	той	също	иска	да	попита	дали	не	го	

боли	главата	Надиния	баща...	Но	бащата	бързо	обяснява	в	какво	е	рабо-
тата:	неговата	единствена	дъщеря	Надя	е	болна	от	някаква	страшна	
болест,	която	дори	докторите	не	разбират	както	трябва.	Тя	лежи	вече	
един	месец	в	креватчето,	отпада,	слабее	с	всеки	ден,	от	нищо	не	се	инте-
ресува,	скучае	и	полека	гасне.	Докторите	нареждат	да	бъде	развличана,	
но	на	нея	нищо	не	£	харесва;	нареждат	да	се	изпълняват	всички	нейни	
желания,	но	тя	няма	никакви	желания.	Днес	поиска	да	види	жив	слон.	Нима	
това	е	невъзмжоно	да	се	направи?

И	той	прибавя	с	треперещ	глас,	хванал	немеца	за	копчето	на	балтона:
—	Ето	това	е...	Аз,	разбира	се,	се	надявам,	че	моето	момиче	ще	оздра-

вее.	Но...	да	пази	Бог...	ако	изведнъж	нейната	болест	завърши	лошо...	ако	
изведнъж	момичето	умре?...	Помислете	само:	нали	цял	живот	ще	ме	мъчи	
мисълта,	че	не	съм	изпълнил	нейното	последно,	най-последно	желание!

Немецът	се	мръщи	и	в	размисъл	чеше	с	малкия	пръст	лявата	вежда.	
Накарая	той	пита:

—	Хм...	А	на	колко	години	е	вашето	момиче?
—	На	шест.
—	Хм...	Моята	Лиза	е	също	на	шест.	Хм...	Но	знаете	ли,	че	това	ще	ви	

струва	скъпо.	Ще	се	наложи	да	доведа	слона	през	нощта	и	едва	на	следва-
щата	нощ	да	го	отведа	обратно.	През	деня	не	бива.	Ще	се	събере	публикум,	
и	ще	стане	скандал...	По	такъв	начин	излиза,	че	губя	цял	ден,	и	вие	трябва	
да	ми	върнете	загубите.

—	О,	разбира	се,	разбира	се...	не	се	безпокойте	за	това...
—	И	после:	ще	позволи	ли	полицията	да	вкараме	един	слон	в	една	къща?
—	Аз	ще	уредя	това.	Ще	позволи.
—	Още	 един	въпрос:	ще	позволи	 ли	 господарят	на	 вашата	къща	да	

вкараме	един	слон	в	къщата	му?
—	Ще	позволи.	Аз	самият	съм	собственик	на	тази	къща.
—	Аха!	Това	е	още	по-добре.	И	след	това	още	един	въпрос:	на	кой	етаж	

живеете	вие?
—	На	втория.
—	Хм...	Това	вече	не	е	толкова	хубаво...	Имате	ли	в	къщата	си	широка	

стълба,	висок	таван,	голяма	стая,	широки	врати	и	много	здрав	под?	За-
щото	моят	Томи	е	висок	три	аршина	и	четвърт	аршин	(което	се	равнява	
на	2,31	м.	—	б.м.К.П.)	и	дълъг	четири	аршина	(=	2,84	м.	—	К.П.).	Освен	това	
той	тежи	сто	и	дванадесет	пуда	(=	183,456	кг.).

Надиният	баща	се	замисля	за	минута.
—	Знаете	ли	какво?	—	казва	той.	—	Да	отидем	сега	у	нас	и	да	разгледаме	

всичко	на	място.	Ако	трябва,	аз	ще	заповядам	да	се	разшири	проходът	в	
стената.

—	Много	добре!	—	се	съгласява	стопанинът	на	зоологическата.
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V
През	нощта	слона	го	отвеждат	на	гости	при	болното	момиче.
С	бял	чул	той	крачи	важно	по	самата	среда	на	улицата,	клати	глава	и	

ту	свива,	ту	развива	хобота.	Около	него	въпреки	късният	час	има	голяма	
тълпа.	Но	слонът	не	обръща	на	нея	внимание:	всеки	ден	той	вижда	сто-
тици	хора	в	зоологическото.	Само	веднъж	той	малко	се	разсърди.	

Някакъв	уличен	малчуган	притича	под	самите	му	крака	и	започна	да	
се	криви	за	смях	на	зяпачите.

Тогава	слонът	спокойно	свали	от	него	с	хобота	си	шапката	му	и	я	
преметна	през	съседната	ограда	с	набодени	върху	нея	гвоздеи.

Кварталният	върви	сред	тълпата	и	я	съветва:
—	Господа,	моля	да	се	разотивате.	И	какво	толкова	необикновено	на-

мирате	тука?	Чудя	се!	Сякаш	не	сте	виждали	никога	жив	слон	на	улицата.
Приближават	се	към	къщата.	На	стълбата,	също	както	и	по	целия	

път	на	слона,	до	самата	столова,	всички	врати	са	разтворени	докрай,	за	
което	се	наложи	да	се	разбият	всички	мандала.	Същото	беше	направено	
веднъж,	когато	внасяха	в	къщата	голямата	чудотворна	икона.

Но	пред	стълбата	слонът	се	спира	с	безпокойство	и	се	заинатва.
—	Трябва	да	му	се	даде	някакво	лакомство...	—	казва	немецът.	—	Някаква	

сладка	кифла	или	нещо...	Но...	Томи!...	Охо-о...	Томи!...
Надиният	баща	изтичва	до	съседната	сладкарница	и	купува	голяма	

кръгла	торта	с	фастъци.	Слонът	проявява	желание	да	я	глътне	цялата	
с	картонената	кутия,	но	немецът	му	дава	само	четвъртина.	Тортата	
допада	на	вкуса	на	Томи,	и	той	протяга	хобота	за	второ	парче.	Обаче	не-
мецът	се	оказва	по-хитър.	Държейки	в	ръка	лакомството,	той	се	изкачва	
нагоре	от	стъпало	на	стъпало,	и	слонът	с	протегнат	хобот,	с	разперени	
уши	по	неволя	го	следва.	На	площадката	Томи	получава	второ	парче.

По	такъв	начин	го	въвеждат	в	столовата,	откъдето	предварително	
са	изнесени	всички	мебели,	а	подът	е	гъсто	застлан	със	слама...	Слона	го	
завързват	за	крака	с	пръстен,	завинтен	в	пода.	Пред	него	слагат	пресни	
моркови,	зеле	и	ряпа.	Немецът	се	разполага	до	него	на	дивана.	Загасват	
светлините,	и	всички	си	лягат	да	спят.

VI
На	другия	ден	момичето	се	 събужда	на	разсъмване	и	преди	всичко	

пита:
—	А	какво	става	със	слона?	Дойде	ли?
—	Дойде	—	казва	мама,	—	но	само	че	той	заповяда	най-напред	Надя	да	се	

умие,	а	след	това	да	изяде	едно	рохкаво	яйце	и	да	изпие	чаша	горещо	мляко;
—	А	той	добър	ли	е?
—	Добър	е.	Яж,	момичето	ми.	Сега	ще	отидем	при	него.
—	А	той	смешен	ли	е?
—	Малко.	Облечи	топла	блуза.
Яйцето	е	изядено	бързо,	млякото	е	изпито.	Надя	я	слагат	в	същата	

количка,	в	която	тя	се	возеше,	когато	беше	още	толкова	малка,	че	съвсем	
не	умеееше	да	ходи,	и	я	откарват	в	столовата.
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Слонът	се	оказва	много	по-голям,	отколкото	си	мислеше	Надя,	когато	
го	беше	разглеждала	на	картинка.	Той	е	висок	само	съвсем	малко	по-ниско	
от	вратата,	а	на	дължина	заема	половината	от	столовата.	Кожата	му	
е	груба,	с	тежки	гънки.	Краката	са	дебели	като	стълбове.	Дългата	му	
опашка	е	с	нещо	като	метла	накрая.	Главата	му	е	с	големи	буци.	Ушите	
са	големи	като	лупени	и	висят	надолу.	Очите	са	съвсем	мънички,	но	са	
умни	и	добри.	Бивните	са	отрязани.	Хоботът	е	също	като	дълга	змия	и	
завършва	с	две	ноздри,	а	между	тях	има	подвижна,	гъвкава	устна.	Ако	
слонът	протегнеше	хобота	в	цялата	му	дължина,	то	навярно	щеше	да	
достигне	с	него	до	прозореца.

Момичето	съвсем	не	е	изплашенао.	То	е	само	малко	поразено	от	гра-
мадната	величина	на	животното.	Затова	пък	бавачката,	шестнадесет-
годишната	Поли,	започва	да	пищи	от	страх.

Стопанинът	на	слона,	немецът	приближава	до	количката	и	казва:
—	Добро	 утро,	 госпожице.	 Зяповядайте,	не	 бойте	 се.	Томи	 е	много	

добър	и	обича	децата.
Момичето	протяга	на	немеца	своята	малка	бледна	ръчичка.
—	Здравейте,	как	сте?	—	отговаря	тя.	—	Аз	въобще	ни	капчица	не	се	

страхувам.	А	как	се	казва	той?
—	Томи.
—	Здравейте,	Томи,	—	се	обръща	тя	и	покланя	главичка.	Затова,	че	

слонът	е	толкова	голям,	тя	не	се	решава	да	му	говори	на	„ти“.	—	Как	спа-
хте	тази	нощ?

Тя	му	протяга	ръка.	Слонът	внимателно	взема	и	стиска	нейните	
тънки	пръстчета	със	своята	подвижна	силна	устна	и	прави	това	много	
по-нежно	от	доктор	Михаил	Петрович.	При	това	слонът	клати	глава,	а	
неговите	малки	очи	съвсем	са	се	стеснили,	сякаш	се	смеят.

—	Нали	той	всичко	разбира?	—	пита	момичето	немеца.
—	О,	решително	всичко,	госпожице!
—	Но	само	че	не	говори?
—	Да,	само	дето	не	говори.	Аз,	знаете	ли,	имам	също	една	дъщеричка,	

също	такава	малка	като	вас.	Нарича	се	Лиза.	Томи	е	неин	голям,	много	
голям	приятел.

—	Ами,	Томи,	пихте	ли	вече	чай?	—	пита	момичето	слона.
Слонът	пак	протяга	 хобота	и	 духа	 в	 самото	 лице	на	момичето	 с	

топъл	силен	дъх,	от	което	леките	коси	върху	главата	на	момичето	се	
разлитат	на	всички	страни.

Надя	се	смее	на	глас	и	ръкопляска.	Немецът	се	смее	гъсто.	Той	самият	
е	такъв	голям,	дебел	и	добродушен	като	слона,	и	на	Надя	£	се	струва,	че	
те	двамата	си	приличат	един	на	друг.	Може	би	те	са	роднини?

—	Не,	той	не	пие	чай,	госпожице.	Но	той	с	удоволствие	пие	захарна	
вода.	Също	така	обича	кифли.

Донасят	табла	с	кифли.	Момичето	черпи	слона.	Той	ловко	подхваща	
кифлата	със	своята	устна	и,	завъртвайки	хобота	на	кълбо,	я	крие	някъде	
долу	под	главата,	където	движи	смешната,	триъгълна,	мъхната	долна	
устна.	Чува	се,	как	кифлата	шумоли	в	сухата	кожа.	Същото	Томи	прави	
с	другата	кифла,	и	с	третата,	и	с	четвъртата,	и	с	петата	и	в	знак	на	
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благодарност	кима	с	глава,	и	неговите	малки	очички	още	повече	се	сте-
сняват	от	удоволствието.	А	момичето	радостно	се	смее	на	глас.

Когато	всички	кифли	 са	изядени,	Надя	 запознава	 слона	 със	 своите	
кукли:

—	Вижте,	Томи,	ето	тази	пременена	кукла	е	Соня.	Тя	е	много	добро	
дете,	но	е	малко	капризна	и	не	иска	да	яде	супа.	А	това	е	Наташа	—	Сонина	
дъщеря.	Тя	вече	започва	да	учи	и	знае	почти	всички	букви.	А	ето	това	е	
Матрьошка.	Това	е	най-първата	кукла.	Виждате,	че	тя	няма	нос	и	главата	
е	залепена	и	няма	повече	коса.	Но	все	пак	не	бива	да	се	изгонва	от	къщи	
старицата.	Нали,	Томи?	По-рано	тя	беше	Сонина	майка,	а	сега	служи	у	
нас	като	готвачка.	Е,	хайде	сега	да	играем.	Томи:	вие	ще	бъдете	бащата,	
а	аз	майката,	а	това	ще	бъдат	наши	деца.

Томи	е	съгласен.	Той	се	смее,	взема	Матрьошката	за	шията	и	я	вкар-
ва	в	устата	си.	Но	това	е	само	шега.	Леко	посдъвкал	куклата,	той	пак	я	
слага	върху	коленете	на	момичето,	наистина	малко	мокра	и	посмачкана.

После	Надя	му	показва	голямата	книга	с	картинки	и	му	обяснява:
—	Това	е	кон,	това	е	канарче,	това	е	пушка...	Ето	клетка	с	птички,	

ето	кофа,	огледало,	печка,	лопата,	врана...	А	ето	това,	вижте,	това	е	слон!	
Наистина	съвсем	не	прилича?	Нима	слоновете	могат	да	бъдат	такива	
малки,	Томи?

Томи	намира,	че	такива	малки	слонове	никога	няма	на	света.	Въобще	
тази	картинка	не	му	се	харесва.	Той	подхваща	с	устна	края	на	страни-
цата	и	я	преобръща.

Настъпва	часът	за	обед,	но	момичето	е	невъзможно	да	го	откъснат	
от	слона.	На	помощ	идва	немецът:

—	Позволете,	аз	ще	уредя	всичко.	Те	ще	обядват	заедно.
Той	заповядва	на	слона	да	седне.	Слонът	сяда	послушно,	от	което	

подът	в	цялото	жилище	се	тресе	и	треперят	съдовете	в	шкафа,	а	при	
квартирантите	отдолу	 се	 сипе	 от	тавана	мазилка.	Срещу	него	 сяда	
момичето.	Между	тях	слагат	маса.	На	слона	завързват	покривка	около	
шията,	и	новите	приятели	започват	да	обядват.	Момичето	яде	пилешка	
супа	и	кюфте,	а	слонът	—	различни	зеленчуци	и	салата.	На	момичето	дават	
малка	чашка	херес,а	на	слона	—	топла	вода	с	чаша	ром,	и	той	с	удоволствие	
изсмуква	тази	напитка	с	хобота	от	паницата.	След	това	те	получават	
нещо	сладко	—	момичето	чашка	какао,	а	слонът	половин	торта,	този	път	
орехова.	През	това	време	немецът	седи	с	таткото	в	гостната	и	със	също	
такава	наслада,	както	и	слонът,	пие	вино,	само	че	в	голямо	количество.

След	обяда	идват	някакви	таткови	познати,	тях	още	в	антрето	ги	
предупреждават	за	слона,	за	да	не	се	изплашат.	Отначало	те	не	вярват,	
а	след	това,	като	видят	Томи,	се	дърпат	към	вратите.

—	Не	бойте	се,	той	е	добър!	—	ги	успокоява	момичето.
Но	познатите	набързо	преминават	в	гостната	и,	без	да	поседят	и	

пет	минути,	си	отиват.
Настъпва	вечерта.	Късно	е.	На	момичето	му	е	време	да	спи.	Обаче	

е	невъзможно	да	се	откъсне	от	слона.	То	така	и	заспива	до	него,	и	вече	
сънено	го	отнасят	в	детската	стая.	То	дори	не	чува	как	го	разсъбличат.

През	тази	нощ	Надя	вижда	насън,	че	се	е	оженила	за	Томи	и	те	имат	
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много	деца,	малки,	весели	слончета.	Слонът,	когото	през	нощта	са	отвели	
в	зоологическото,	също	вижда	в	съня	си	милото,	ласкаво	момиче.	Освен	
това	сънува	големи	торти,	орехови	и	фастъчени,	големи	колкото	врата...

На	 сутринта	момичето	 се	 събужда	бодро,	 освежено	и,	 както	през	
предишните	времена,	когато	беше	още	здраво,	крещи	по	целия	дом,	високо	
и	нетърпеливо:

—	Мле-чи-це!
Чула	този	вик,	майката	се	кръсти	радостно	в	спалнята.
Но	момичето	веднага	си	спомня	за	вчерашното	и	пита:
—	А	слонът?
Обясняват	£,	че	слонът	си	е	отишъл	вкъщи	по	работа,	че	той	има	

деца,	които	не	може	да	ги	остави	сами,	че	той	моли	да	предадат	много	
поздрави	на	Надя	и	че	той	я	очаква	при	себе	си	на	гости,	когато	тя	бъде	
здрава.

—	Момичето	се	усмихва	хитро	и	казва:
—	Предайте	на	Томи,	че	аз	вече	съм	здрава!

Превел: Константин Попов

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Аëеêсàíäúр Ìàíàсèеâ. „Пàëя÷î“
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Никола Иванов

ЛИТЕРАТУРНОКРИТИЧЕСКИТЕ 
КОМЕНТАРИ НА ГЕОРГИЙ 
АДАМОВИЧ 1

Вторият	том	на	Георгий	Адамович	„Коментари“,	преведен	от	Елена	
Алекова,	съдържа	неговите	основни	литературнокритически	текстове.	
Адамович	е	сред	знаковите	имена	на	руската	поезия	и	критика	от	ХХ	век	
не	само	от	емиграцията.	Той	е	от	плеядата	големи	руски	поети	от	вто-
рата	вълна,	от	„сребърния	век“,	чиито	литературен	баща	е	Инокентий	
Аненски	със	своята	„Кипарисова	кутия“.	Общува	с	акмеистите	и	публикува	
първата	си	стихосбирка	„Облаци“	през	1916	година,	когато	е	24-годишен.	
Акмеизмът	изповядва	простота	на	стила.	Заедно	с	Георгий	Иванов	съща-
та	година	създава	и	ръководи	Втория	„Цех	на	поетите“.	През	1920—1921	
година	става	част	от	Третия	„Цех	на	поетите“	и	е	сред	ръководителите	
му.	Не	учудва	фактът,	че	втората	му	стихосбирка	„Чистилище“	(1922	г.)	
е	посветена	на	Гумильов.	На	следващата	1923	година	емигрира	в	Берлин,	
след	това	в	Париж.	Занимава	се	с	преводи,	редакторска	работа,	сътруд-
ничи	на	различни	литературни	вестници	и	списания.	Съставя	и	издава	
първата	Антология	на	руската	поезия	зад	граница,	полемизира	в	печата	
с	Владислав	Ходасевич	по	въпроса	за	документалното	или	естетическото	
начало	в	съвременната	руска	литература.	Преподава	руска	литература	в	
университета	в	Манчестър	(Англия),	публикува	програмната	си	статия	
„Невъзможност	на	поезията“,	важната	статия	„Наследството	на	Блок“,	
наблюдател	е	на	емигрантската	литература	в	радио	„Свобода“.	През	1967	
година	в	Ню-Йорк	излиза	стихосбирката	му	с	избрано	„Единство“.	Това	
е	най-представителната	му	поетична	книга.	Същата	година	издава	и	
книгата	с	критика	 „Коментари“.	Чете	лекции	в	САЩ,	умира	през	1972	
година	в	Ница.

В	коментарите	на	Георгий	Адамович	ще	открием	блестящи	находки,	
прозрения	и	тълкувания	на	най-гениалните	руски	и	съветски	класици,	на	
поетите	от	„сребърния“	век,	размисли	за	руската	поезия	и	литература	
от	края	на	19	и	началните	десетилетия	на	20	век,	част	от	които	е	са-
мият	Адамович.	Важно	място	авторът	е	отделил	и	на	своето	разбиране	
за	висока	поезия.	Според	Адамович	най-важното	за	поезията	и	въобще	за	
литературата	е	авторът	да	намери	и	използва	точната	дума.	Споделя:	
„Тайната на писателството по всяка вероятност се заключава в усеща-

1 Георгий АДАМОВИЧ, „Коментари“, превод от руски Елена Алекова, Издателство 
„Скала Принт“, София, 2019. 
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нето за тежестта на думата.“	И	допълва	колко	важно	е	при	съставяне-
то	на	фразата	думата	да	попадне	на	необходимото	точно	място.	Той	
цитира	като	най-универсално	определение	за	поезията	това	на	Колридж:	
„Най-добрите	думи	в	най-добрия	ред“.	Адамович	е	адепт	на	максимално	
концентрираното	 слово,	 на	 литературния	 аскетизъм,	 както	 веднъж	
му	казва	Зинаида	Гипиус:	„Всъщност	вие	искате	в	стиховете	ви	да	няма	
думи.“	Той	упреква	„сребърните“	в	бъбривост	и	разточителност	на	сло-
во,	обявява	се	против	всякакво	словесно	разхищение	и	„словесен петмез“,	
разкрасявания.	В	статиите	дава	многобройни	блестящи	определения	за	
поезията	на	други	автори,	както	и	свои.	С	това	Адамович	потвърждава	
разбирането,	 че	 е	 невъзможно	 единствено	 всеобхватно	и	 универсално	
определение	за	поезията.

						
За	 голямата	литература	е	 задължителна	полифонията,	която	до-

пуска	 оксиморона,	 разсъждаването	 за	противното.	 За	Адамович	много	
важно	за	поезията	е	ролята	на	ритъма,	не	толкова	на	стила.	„Поезията 
трябва, като острие, да събере всичко онова най-важно, което одушевява 
човека“	—	споделя	той,	поезията	за	него	е	„занимание от висш порядък“.	
За	пропиления	талант	на	Маяковски	четем:	 „Маяковски можеше да се 
самоубие от съзнанието, че той... не че пропиля огромната си поетиче-
ска дарба, не, а че я унищожи до корен. Затова че след като по природа бе 
избраник, той предпочете да стане отстъпник. Затова че сключи съюз 
с тайно-враждебни на себе си сили. (...) Не, работата не е в това, съвсем 
не само в това. Още от първите си юношески стихотворения Маяковски 
бе приел нелепата, детински-наивна поза: да гърми, да се кара, да ругае 
безразборно всичко.“

Темата	Достоевски	особено	дълбоко	вълнува	Адамович.	Понякога	се	
опитва	да	търси	недостатъци	в	творбите	на	гения,	опитва	се	да	ги	обо-
снове,	но	магията	на	световния	литературен	колос	в	последна	сметка	
го	покорява	и	обсебва.	Няма	измъкване,	Достоевски	е	нелечима	болест	не	
само	за	руснаците,	той	е	гениален	и	в	недостатъците	си	(ако	има	такива	
въобще).	Няма	по-влиятелен	писател	в	света	от	Достоевски.	Адамович	
споделя:	„Не помня, дали някой се е решил — при всесветовната, и няма 
какво тук да се приказва, напълно оправдана слава на Достоевски, при 
създалото се на Запад, особено на Запад, убеждение, че ако някой въобще 
е дълбок и проницателен, то това е именно той, при неговия ореол, при 
неговата изключителна власт над новите, по новому разтревожени умо-
ве — не помня, дали някой е казал, че „Легенда за Великия Инквизитор“ е 
произведение прибързано и лекомислено.“	И	още:	„Но все пак Достоевски 
е писател неповторим, когото е невъзможно да замениш, да „зачеркнеш“ 
с никакъв друг писател на света.“	Цитира	думи	от	статия	на	англий-
ския	поет	Одън:	„Да	се	построи	човешко	общество	върху	всичко,	за	което	
Достоевски	разказва,	е	невъзможно.	Но	общество,	което	забрави	това,	за	
което	той	разказва,	не	е	достойно	да	се	нарича	човешко“.	На	друго	място	
разсъждава:	„Няма писател, който по-добре от Достоевски би изразил и по 
изцяло би дал да се почувства отсъствието на правда в света, болката на 
живота, все пак твърде остро понякога, за да може с будистко спокойствие 
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да я отнесем към естествените явления... От Достоевски болят скулите, 
пресъхва гърлото и съвсем не след някакво отделно негово разсъждение, 
не, а от общото, ужасно неблагополучие на света, представен от него“; 
„Ако ще говорим за „проблеми“, Достоевски, разбира се, е неизмеримо по-
щедър и по-занимателен от Толстой. А и кой не знае, че със засегнатите 
или повдигнати от него въпроси живее добрата половина на най-новата 
западна литература.“; „Ницше признава, че от Достоевски е научил по-
вече, отколкото от когото и да е било, а от Ницше, да речем, до Сартър, 
заимстванията продължават непрекъснато, понякога несъзнателно, но 
винаги с такава нагледност в приемствеността, че без Достоевски, из-
глежда, някои автори не биха могли и да се появят на бял свят.“

Адамович	прави	и	паралел	между	Достоевски	и	Толстой:	„Основната 
разлика между Достоевски и Толстой е тъкмо в това, че единият има слух 
и усет за историята при повече от обтегнати отношения с природата, 
а другият само в природата, тоест в стихиите £ живее, поглеждайки 
към историята с навъсен, разсеян и недоверчив поглед.“	Адамович	изказва	
искреното	си	съжаление,	че	Достоевски	не	доживява	до	неговото	време	и	
не	е	негов	съвременник,	защото	никой	в	света	след	него	не	е	в	състояние	
да	каже	това,	което	той	би	казал	—	за	човека,	за	самотата,	за	загубата	
на	всички	права	и	всички	опори,	за	нищетата,	и	не	само	за	материалната	
нищета,	но	и	за	всичко	останало.	Защото	Достоевски	наистина	е	пророк.	
Не	може	да	го	замени	и	Ремарк	с	„Триумфалната	арка“.

Несъмнено	Адамович	е	силно	религиозен	човек.	Вярва	в	Бог,	в	христи-
янството	и	всичко	това	го	преплита	в	художествената	тъкан	и	разсъж-
денията	и	анализите	 си.	Атеизмът	е	 отвратителен,	 защото	 създава	
условия	за	всепозволеност	и	развихря	злото.	Докато	страхът	от	Бога,	
който	вижда	всичко	и	ще	въздаде	за	греховете,	е	спирачка	пред	злото.	
Размишлява	по	въпроса	за	непротивене	на	злото,	за	доброто,	достигащо	
до	саможертва,	за	справедливостта,	истината,	правдата.	„Няма как да 
бъдеш поет, без да помниш за смъртта. Поезията не може да съществу-
ва без далечното £ присъствие“ —	категоричен	е	Адамович.	Това	са	много	
сложни	екзистенциални	въпроси,	на	които	Адамович	търси	отговори	в	
литературата.	Прави	много	точна	психологическа	характеристика	на	
Сталин	и	Ленин.	Цитира	Бердяев	по	повод	предположението	какво	би	се	
получило,	ако	на	обсъждания	в	неговия	салон	присъстват	Сталин	и	Ле-
нин:	„Та Сталин преди всичко няма да разбере за какво става дума. Нали 
съм се срещал с него, разговарял съм. Той е практично умен, хитър като 
лисица, но и тъп като овен.... Виж, Ленин, той би разбрал всичко от поло-
вин дума, но не би слушал, а би напсувал и изпратил всички ни на... сами 
знаете къде.“	Забележителни	са	разсъжденията	на	Адамович	за	поезията	
и	комунизма,	за	кресливото	и	уродливото	патриотарство,	което	няма	
нищо	общо	с	патриотизма.

Георгий	Адамович	има	още	двама	идоли	—	Пушкин	и	Блок,	на	които	е	
посветил	редица	страници	в	„Коментари“.	За	Блок	споделя:	„С Блок имаме 
трудни сметки за оправяне, неприключили и досега. Но с всяка година все 
по-отчетливо се откроява онова, което възвеличава неговия образ. Блок 
ни е двойно по-скъп: и заради факта, че във въздуха на своето време той 
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улови струйки, които никой преди него не бе вдишвал...“	Обръща	внимание	
на	важното	значение	на	интонацията	и	мелодията	в	поезията	на	Блок.	
За	Адамович	Пушкин	е	най-великият	руски	поет.	Но	в	същото	време	се	
съмнява,	защото	чувства	дълбочината	и	величието	на	Лермонтов	и	на	
места	се	усеща	разколебаването	му	в	отношението	и	оценката	между	
двамата.

Според	Адамович	причината	за	емиграцията	е	не	само	революция-
та,	която	има	решаващата	роля.	Емиграцията	е	просто	необходимост	
за	такива	като	него.	И	същевременно	и	той	достига	до	извода,	че	няма	
щастливи	емигранти.	Просто:	„На Запад ние не бяхме у дома.“

Почти	няма	велик	руски	и	съветски	поет,	писател	и	мислител,	за	
когото	Адамович	да	не	споделя	оригинални	и	проникновени	оценки.	Също	
и	за	някои	от	най-големите	световни	поети,	писатели,	философи,	мисли-
тели.	Естествено	е	не	с	всичко	да	се	съгласим,	но	не	може	да	не	признаем	
дълбочината	на	размишленията	му,	тънкия	му	усет	за	истинската	ве-
лика	поезия.	С	цялата	си	книга	Адамович	ни	принуждава	да	се	замислим	
за	живота	и	смъртта,	за	Смисъла.

Преводачката	Елена	Алекова	се	е	справила	отлично.	Много	полезни	са	
над	600-те	бележки	към	книгата,	което	спестява	време	и	улеснява	общу-
ването	с	текста.	Това	е	първото	обстойно	представяне	на	творчество-
то	на	Георгий	Адамович	пред	българската	публика,	но	то	е	достатъчно	
изчерпателно	и	задълбочено	и	ни	запознава	с	един	забележителен	руски	
поет	и	литературен	критик.

Иç õóäîжесòâеíàòà êîëеêöèя „Ìàíàсèеâè“.  
Кèрèë Ìàíàсèеâ. „Пëàж“
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АРХИВ „Пламък“

Веселин Бешевлиев

ИЗ „ЛЕТОПИСИ НА КАМЪК“

През	втората	половина	на	месец	юли	811	г.	византийският	император	
Никифор	I	нахлул	с	многобройна	войска	в	България,	за	да	я	завладее	и	вед-
нъж	завинаги	да	я	унищожи.	Първоначално	походът	се	развивал	успешно.	
Никифор	проникнал	чак	до	столицата	Плиска,	която	превзел	и	опожарил.	
Българскит	владетел	Крум	бил	възприел	тактиката	да	не	дава	решително	
сражение	и	затова	отстъпвал	след	кратки	боеве.	Но	той	не	стоял	през	
това	време	със	скръстени	ръце.	Събрал	още	бойци	не	само	от	българите,	
но	също	така	наел	славяни	и	авари	и	докато	Никифор	безчинствувал	в	
Плиска,	устроил	засади	в	пълна	тайна	в	старопланинските	проходи.	А	
византийският	император,	когото	много	тревожело	обстоятелството,	
че	станалите	дотогава	битки	между	българи	и	ромеи	не	довели	до	видима	
окончателна	победа	над	българите,	бил	обзет	от	голямо	смущение	и	лоши	
предчувствия	и	решил	да	се	завърне	във	Византия.

На	26	юли,	когато	Никифор	преминавал	на	връщане	старопланинските	
проходи,	по	височините	на	които	дебнели	войските	на	Крум,	а	в	низината	
била	направена	дървена	преграда,	бил	нападнат	на	разсъмване	и	убит	в	
станалото	сражение.	Отстъпващите	византийски	войски	били	подложени	
на	сеч	и	напълно	разгромени.	Страхотното	поражение	на	ромеите	имало	не	
само	лоши	политически	последици,	но	уязвило	силно	величието	на	Византия.

Гибелта	на	Никифор,	която	направила	силно	впечатление	на	ромеите,	
е	намерила	голям	отзвук	както	у	съвременните	византийски	хронисти,	
така	и	в	редица	житийни	текстове.	Откритият	неотдавна	във	Ватикана	
текст	дава	доста	подробно	описание	на	случилото	се.	То	било	записано	и	
от	западните	летописци.

Славната	победа	на	българския	владетел	не	е	могла	да	остане	неотбе-
лязана	и	в	самата	България.	Вече	византийският	хронист	Теофан,	главният	
извор	за	сраженията	в	811,	покрай	житийните	сведения	съобщава,	че	Крум	
се	гордеел	с	победата	си.	В	тържествените	угощения,	когато	пиел	от	чаша-
та,	направена	от	Никифоровия	череп,	карал	да	пият	от	нея	и	славянските	
вождове.	От	кратката	бележка	не	личи	дали	Крум	сам	се	хвалел	с	победата	
си,или	други	лица	са	го	възхвалявали	по	негова	поръка.	Византийският	ис-
торик	Приск,	като	описва	угощението	в	двореца	на	Атила,	в	което	самият	
взел	участие,	съобщава	между	другото,	че	когато	се	смрачило	и	светлините	
били	запалени,	двама	хуни	застанали	пред	Атила	и	започнали	да	пеят	песни.	
В	тях	се	разказвало	за	неговите	победи	и	военни	добродетели.	Дворцовите	
угощения	у	двата	сродни	тюркски	народа	—	хуни	и	българи	—	едва	ли	са	били	
много	различни.	Затова	може	да	се	приеме	с	голяма	вероятност,	че	и	в	дворе-
ца	на	Крум	е	имало	нарочни	певци,	които	са	прославяли	делата	му.	На	друго	
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място	същият	Теофан	разказва,	че	под	стените	на	Цариград,	в	813	г.	Крум,	
след	като	извършил	магически	деяния,	минал	сред	наложниците	си.	Те	му	се	
кланяли	и	го	славословели.	Дали	и	в	този	случай	са	били	изтъквани	неговите	
бойни	подвизи,	или	той	е	бил	само	акламиран,	е	неизвестно.

До	нас	обаче	са	достигнали	два	прабългарски	надписа	на	гръцки,	които	
прославят	победите	на	Крум.	Единият	от	тях	е	намерен	в	с.	Хамбарли,	сега	
Маламирово,	Елховско.	Той	съобщава	следното:	„Владетелят	сюбиги	Крум	
излезе	срещу	Одрин	с	войската	си.	И	брат	му	не	го	забрави	и	излезе	и	той.	Бог	
му	даде	да	опустоши	следните	места	и	крепости:	Сердика,	Дебелт,	Констан-
ция,	Версиникия,	Одрин.	Тези	здрави	крепости	той	превзе.	А	на	останалите	
крепости	бог	внуши	страх	и	те	(=ромеите)	ги	напуснаха	и	избягаха.	А	долна-
та	земя	(=сега	турска	Тракия)	той	не	я	забрави,	откъдето	беше	излязъл	с	
цялата	си	войска	и	беше	опустошил	нашите	земи	сам	старикът	император,	
плешивият,	и	завзел	беше	всичко	и	беше	забравил	клетвите	(=	за	мир),	и	излезе	
срещу	него	владетелят	Крум,	за	да	воюва...“	Краят	на	надписа	е	нечетлив,	
обаче	съдържанието	му	е	ясно.	Надписът	съобщава	накратко	за	похода	на	
Никифор	в	811	г.	(императорът	тук	е	наречен	старик	и	плешив)	и	за	похода	
на	Крум	в	813	г.	и	неговите	завоевания.	Вторият	поход	е	представен	като	
естествена	последица	на	първия,	византийския.	Византийският	император	
е	посочен	като	клетвопрестъпник	и	агресор.	Затова	бог	е	дарил	на	българи-
те	победа	и	изобщо	е	подпомагал	военните	действия	на	Крум.	Изглежда,	че	
между	България	и	Византия	е	съществувал	във	времето	на	Никифор	мирен	
договор,	ако	и	да	не	го	съобщава	никой	от	обичайните	византийски	извори.	
Надписът	е	трябвало	не	само	да	прослави	военните	успехи	на	Крум,	но	също	
да	посочи	виновника	за	войната	на	ромейското	население	на	Версиникия.	
Тази	крепост	се	е	намирала	вероятно	на	мястото,	където	е	бил	поставен	
надписът.	Самият	текст	не	показва	особени	литературни	качества.	Той	е	
бил	съставен	от	несръчен	писач	далеч	от	столицата	Плиска.

Много	по-интересен	и	важен	в	литературно	отношение	е	вторият	
прабългарски	надпис.	Той,	както	личи,	е	разказвал	надълго	и	нашироко	за	
славните	подвизи	на	Крум.	От	някогашния	голям	летописен	надпис	до	
нас	са	достигнали	само	два	по-големи	и	един	незначителен	откъслек.	Два	
от	тях	са	намерени	в	Силистра,	която	по	онова	време	е	играла	ролята	на	
втора	столица,	а	третият,	най-големият,	е	открит	на	пътя	Силистра-
Русе,	но	произхожда	пак	от	Силистра.

И	трите	откъслека	се	свързват	един	с	друг	не	само	по	материал	(мрамор-
ни	плочи),	палеография	и	местонахождение	(Силистра	и	пътя	от	Силистра),	
но	и	по	действуващи	лица.	Трябва	да	се	приеме,	че	и	трите	откъслека	не	само	
са	изработени	в	една	и	съща	каменоделска	работилница,	но	и	представят	
откъслеци	от	голям	летописен	надпис,	издълбан	върху	повече	от	една	плоча.

В	първия	откъслек	се	споменава	името	Никифор.	Несъмнено	това	е	
известният	византийски	император	и	съвременник	на	Крум.	Във	втория	
откъслек	се	чете	името	Крум.	Очевидно	тук	се	разказва	за	българския	
владетел	Крум.	Най-сетне	в	третия	откъслек	се	е	запазила	думата	брат.	
Поради	споменаването	на	Никифор	и	Крум	този	брат	не	може	да	бъде	друг	
освен	Крумовият	брат,	който	е	взимал	дейно	участие	във	войната	срещу	
Византия	през	813	г.	Тогава	той	обсадил	със	своя	войска	Одрин,	за	което	
се	намеква	и	 в	надписа	 от	Хамбарлий.	Обстоятелството,	 че	той	има	
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собствена	войска,	показва,	че	е	бил	главнокомандуващ	на	отделна	армия,	
което	се	потвърждава	и	от	друг	прабългарски	надпис,	съдържащ	военна	
заповед	за	съсредоточаването	на	българските	войски	срещу	Византия.	А	
според	един	житиен	извор,	в	достоверността	на	който	нямаме	никакво	
право	и	основание	да	се	съмняваме,	прекият	наследник	на	Крум	е	бил	Ду-
кум.	Наследяването	на	престола	ставало	у	българите	по	старшинство,	
както	 съобщава	изрично	Йоан	Екзарх	 в	 „Шестоднева“:	 „И	у	 българите	
князете	стават	според	техния	род,	синът	на	местото	на	бащата,	бра-
тът	на	местото	на	брата.	И	у	хазарите	чуваме,	че	е	така.“	Обичаят	
наследяването	да	става	по	старшинство	е	бил	широко	разпространен	
сред	тюркските	народи.	В	 големия	 старотюркски	надпис	 от	Орхон	 в	
памет	на	Кюл	Тегин	се	казва	изрично:	„Техните	по-млади	братя,	а	после	
техните	синове,	станали	кагани.“	Съществуването	на	споменатия	обичай	
за	престолонаследието	у	балгарите	дава	право	да	се	приеме,	че	Дукум	е	
бил	брат	на	Крум.	Следователно	споменатите	три	лица	в	откъслеците	
са	играли	важна	роля	в	българо-византийската	война	в	813	г.	Докато	за	
първия	откъслек	може	да	се	спори	дали	се	отнася	за	военни	действия	на	
Никифор	срещу	българите	през	807	г.	или	811,	то	свързването	на	втория	
откъслек	с	известни	от	другаде	събития	е	сигурно.	През	813	г.	Крум	се	
отправил	на	поход	срещу	Византия	поради	отказа	на	императора	Михаил	
I	да	сключи	мир	с	българите	и	се	разположил	на	стан	във	Версиникия.	В	
завързалото	се	сражение	около	днешните	Дервентски	височини	Крум	раз-
громил	византийската	войска	и	я	преследвал	чак	до	стените	на	Цариград.	
Поради	военния	неуспех	и	други	причини	императорът	Михаил	се	видял	
принуден	да	се	откаже	от	престола	и	на	негово	място	дошъл	Лъв	V,	един	
от	неговите	пълководци.	Междувременно	българските	войски	достигна-
ли	Цариград	и	обсадили	столицата	на	ромеите.	За	да	осигури	успеха	на	
бъдещите	военни	действия,	Крум	извършил	по	българския	обичай	голямо	
жертвоприношение	на	морския	бряг	при	т.	нар.	Златни	врати.	Следова-
телно	вторият	откъслек	е	във	връзка	с	тези	събития.

Запазените	в	третия	откъслек	три	думи	са	съвършено	недостатъчни,	
за	да	могат	да	се	свържат	с	други	иначе	известни	събития.	Може	би	тук	
става	дума	за	обсадата	на	Одрин	от	Крумовия	брат	и	завладяването	на	
крепостта	от	Крум.	Също	така	не	може	да	се	каже	кой	е	починалият	и	
за	кой	византийски	император	става	дума.

Целият	надпис	е	разказвал	за	делата	на	Крум,	а	може	би	също	за	не-
говия	край	и	за	наследниците	му	до	заемането	на	престола	от	Омуртаг.	
Надписът	е	съставен	от	опитен	съчинител,	навярно	придворен	летописец	
или	поет.	В	първия	откъслек	едно	от	действуващите	лица	е	самият	бог,	
може	би	българският	Тангра.	А	някой	си,	навярно	Никифор,	се	сравнява	с	
митичното	същество	грифон.	Грифонът	е	играл	важна	роля	в	тюркската	
митология,	където	той	се	смятал	за	враг	на	народите	в	далечния	север.	Спо-
менатият	вече	византийски	историк	Приск	разказва	тюркското	предание,	
че	народът,	който	живеел	на	брега	на	Океана,	бил	принуден	да	го	напусне,	
понеже	се	появили	много	грифони,	които	искали	да	унищожат	човешкия	род.	
Според	средновековния	заподноевропейски	писател	Рабан	Мавъра	грифони-
те	били	олицетворение	на	яростта	на	преследвачите	и	високомерието	на	
надменните.	Всичко	това	подхожда	много	добре	за	Никифор.
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Българският	обичай	да	се	увековечават	чрез	надписи	забележителни	
събития	от	нашата	история	не	започва	с	надписите	за	Крумовите	дела.	
Ние	го	намираме	много	по-рано,	почти	в	началото	на	българската	държава.	
От	двете	страни	на	прочутия	Мадарски	конник	и	под	него	са	били	издъл-
бани	летописни	надписи,	които	времето	е	почти	заличило.	Най-старият	
и	най-добре	запазеният	откъслек	пред	конника	гласи:	„...при	българите...	
и	дошел	при	Тервел.	На	носоотрязания	император	не	повярваха	мойте	чи-
човци	в	Солунско	и	си	отидоха	в	Кисинските	си	селища...	негов	един...	чрез	
договор.	Архонтът	Тервел	даде	на	императора...	5	хиляди...	Императорът	
заедно	с	мене	победи	добре.“	И	този	надпис	увековечава	известно	събитие	
от	българо-византийските	отношения	в	началото	на	8	в.,	което	укрепило	
новооснованата	българска	държава	и	издигнало	нейното	значение.

В	695	г.	византийският	император	Юстиниан	II	бил	свален	от	престола	
и	след	като	му	бил	отрязан	носът	за	поругание,	бил	заточен	в	Херсон,	Южна	
Русия,	по	онова	време	византийска	провинция.	В	продължение	на	десет	
години	той	ковял	планове	как	да	си	възвърне	престола	и	да	си	отмъсти	на	
враговете.	След	много	митарства	той,	придружен	от	няколко	свои	при-
върженици,	дошъл	в	705	г.	при	българския	владетел	Тервел,	син	на	Аспарух,	
да	дири	помощ	за	възвръщането	си	на	престола.	Тук	именно	започва	запа-
зената	част	от	приведения	по-горе	откъслек	от	Мадарския	горен	надпис.

В	България	Юстиниан	бил	посрещнат	приятелски.	Той	успял	да	придума	
Тервел	да	му	даде	военна	помощ,	за	да	си	възвърне	престола.	В	преговорите	
взели	участие	и	чичовците	на	Тервел,	за	което	никой	друг	извор	не	съобщава.	
Те,	които	живеели	в	околността	на	Солун	и	били	сродници	на	Аспаруховия	
брат	Кубер,	отказали	помощ	на	носоотрязания	император,	понеже	не	вяр-
вали	на	обещанията	му,	и	си	заминали	по	домовете	при	планината	Кисос	до	
Солун.	Така	надменният	Юстиниан,	който	мечтаел	да	възстанови	визан-
тйската	империя	в	границите	при	неговия	прочут	едноименник	Юстиниан	
I,	се	видял	принуден	да	моли	за	помощ	един	„варварски“	вожд,	за	да	постиг-
не	намерението	си	—	възвръщане	на	престола	и	отмъщение	на	враговете.	
През	есента	на	705	г.	Юстиниан	потеглил	с	Тервел	и	неговите	войски	и	се	
явил	пред	стените	на	Цариград.	След	като	се	опитал	да	склони	неуспешно	
неселението	на	столицата	да	го	приеме	отново	за	император,	Юстиниан	
се	решил	на	смело	и	рисковано	дело.	Той	успял	да	се	вмъкне	в	града	през	един	
от	неговите	водопроводи,	да	създаде	там	паника	и	с	привържениците	си	
да	превземе	града	отвътре.	Отворил	градските	врати	и	Тервел	влязъл	в	
Цариград.	Така	Юстиниан	си	възвърнал	престола,	което	в	надписа	е	казано	
съвсем	накратко:	„Императорът	добре	победи	с	мене	(т.е.	Тервел).“	С	това	
надписът	завършва.	От	византийски	извори	узнаваме	по-нататък,	че	Тер-
вел	бил	богато	възнаграден	от	Юстиниан.	Той	му	дал	не	само	разни	дарове	
и	пари,	но	го	провъзгласил	за	„цезар“,	т.е.	за	втори	по	достойнство	след	им-
ператора.	Наистина	този	сан	бил	вече	загубил	първоначалното	си	значение	
„съуправител	на	императора	и	негов	наследник“,	но	все	пак	той	давал	право	
на	императорски	почести	и	с	него	бил	почетен	за	пръв	и	последен	път	чужд	
владетел.	Тервелприел	с	радост	званието	цезар	и	го	поставил	с	гордост	вър-
ху	оловния	си	печат,	който	неотдавна	се	откри	за	наша	голяма	изненада.	
Надписът	на	печата	гласи:	„Богородице,	помагай	на	цезара	Тервел.“	В	този	
печат	не	по-малко	забележително	е	изображението	на	българския	владетел.	
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Тервел	е	представен	в	императорско	военно	одеяние	с	шлем,	копие	и	щит	в	
лявата	ръка.	Върху	щита	е	изобразен	конник	с	насочено	копие	срещу	паднал	
неприятел	пред	краката	на	коня.	Така	се	представя	картинно	идеята	и	за	
победата	и	триумфа	върху	много	римски	и	сасанидски	паметници.	Същата	
тази	идея	е	вложена	и	в	самия	Мадарски	конник,	където	човешката	фигура	
е	заменена	с	лъв,	както	върху	много	сасанидски	съдове.

Под	конника	се	намира	друг	летописен	надпис,	но	не	от	Тервел,	а	от	
Крумесис	=	курмесис	=	Кормесий.	И	тук	се	е	описвало	историческо	съби-
тие,	в	което	споменатият	български	владетел	още	като	висш	сановник	
при	Тервел	е	взел	живо	участие.	В	717—718	г.	арабите	обсадили	Цариград	
и	градът	преживял	тежки	часове.	Тогава	българите	дошли	на	помощ	на	
обсадената	 столица	 и	 нанесли,	 според	 византийските	извори,	 голямо	
поражение	на	арабите.	Те	се	видели	принудени	поради	това	и	поради	на-
стъпилите	болести	и	глад	да	свалят	обсадата	и	си	заминат	обратно.

Следното	най-четливо	място	в	долния	надпис	стои	във	връзка	с	го-
рното	събитие:	„...каквото	ти	давах,	всяка	година	ще	ти	давам,	понеже	
ми	помогна“.	Тук	става	дума	за	ежегодния	данък,	който	ромеите	плащали	
по	договор	на	българите.	Неговото	по-нататъшно	плащане	се	обосновава	
дипломатично	с	оказаната	българска	помощ	срещу	арабите.

Двата	най-стари	мадарски	надписа	са	първите	примери	за	истори-
чески	разказ	в	българската	литература.

Писмеността	на	камък	взема	значителни	размери	във	времето	на	
хан	Омуртаг,	за	което	дали	тласък	победите	на	Крум.

Каменният	летопис	продължава	и	след	Омуртаг.	От	времето	на	не-
говия	син	и	наследник	Маламир	се	е	запазила	сиенитна	колона.	Тя	е	била	
използвана	за	надгробен	камък	при	Тумбул	джамия,	Шумен,	и	има	следния	
почти	цял	надпис:	„(Кан	сюбиги	Маламир)	от	бога	архонт:	дядо	ми	Крум	
намери	(или	донесе)	с	нас	тези	творби.	Баща	ми	архонт	Омуртаг,	като	
сключи	30-годишен	мир,	добре	живя	с	гърците.	И	аз	отначало	добре	живях,	
но	гърците	опустошиха	нашите	земи.	И	архонтът	Маламир,	като	упра-
вляваше	заедно	с	канхан	Исбул,	отиде	с	войска	срещу	гърците	и	опустоши	
крепостта	Проват	и	крепостта	Бурдизон	и	земите	на	гърците	и	придоби	
всякакъв	вид	слава	и	дойде	във	Филипопол	и	гърците	избягаха	и	тогава	
канхан	Исбул	заедно	с	преславния	архонт	направи	среща	с	филипополците.“	

Сведенията	за	управлението	на	Маламир	са	извънредно	оскъдни.	Като	се	
изключи	съобщението	на	Теофилакт	Охридски,	че	Омуртаг	имал	трима	сина,	
от	които	по-старият	се	наричал	Енравота,	а	също	и	Боин	(може	би	Боян),	
вторият	Звиница,	а	третият	Маламир,	горният	надпис	заедно	с	други	два	
нелетописни	надписа	са	единствените	извори	за	управлението	на	Маламир.	
От	съдържанието	на	надписа	трябва	да	се	заключи,	че	ромеите	се	опитали	да	
си	възвърнат	част	от	отстъпените	на	българите	земи	съгласно	30-годишния	
мирен	договор	и	нахлули	в	пределите	на	България,	като	се	надявали	на	лесен	
успех	поради	младостта	и	неопитността	на	българския	кан	Маламир.	Това	
е	станало	вероятно	когато	на	византийския	престол	се	възкачил	новият	
император	Теофил,	който	нарушил	сключения	от	баща	му	мир.

От	времето	на	Маламировия	наследник	Персиан	са	запазени	нача-
лото	и	краят	от	голям	летописен	надпис.	Той	е	бил	издълбан	върху	пет	
мраморни	плочи,	 които	 са	 образували	т.нар.	 интерколумни	 в	южната	
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колонада	на	недовършената	християнска	базилика	в	стария	град	Филипи.	
Неговите	развалини	стърчат	недалеч	от	Кавала,	гръцка	Тракия.	Освен	
началото	и	краят,	запазени	са	няколко	незначителни	парчета	от	други	
плочи.	Те	са	били	открити	при	разкопките	на	Филипи.	Първата	плоча	обаче	
е	била	видяна	и	преписана	още	през	1707	от	йезуита	отец	Браконие.	Но	
времето	я	засипало	и	през	1923	била	отново	открита.	Началото	и	краят	
гласят:	„Персиан	от	бога	архонт	на	многото	българи,	изпрати	капхана	
Исбул,	като	му	даде	войски	и	ичиргу	боила	и	кана	боила	колобър.	И	капха-
нът,	като...	срещу	смоляните...	Който	и	да	търси	истината,	бог	вижда	и	
който	и	да	лъже,	бог	вижда.	На	християните	българите	направиха	много	
добрини	и	християните	ги	забравиха,	но	бог	вижда.“

Най-висшият	сановник	в	първобългарската	държава	е	бил	канханът.	
При	Маламир	и	Персиан	той	е	бил	техен	съуправител	и	главнокомдуващ	
на	българската	войска.	По	чин	след	него	е	идвал	ичиргу	боилът,	който	е	
бил	придворен	съветник	и	е	командувал	дясното	крило	на	войската.	А	кана	
боилът	колобър	е	изпълнявал	длъжността	придворен	гадател	и	е	напътвал	
войската	с	гадания	и	магически	обреди	към	победа.	В	тясна	връзка	с	това	
стои	35-ият	отговор	на	папа	Николай	I	по	допитванията	на	българите,	
на	който	началото	гласи:	„Вие	разправяте,	че	сте	били	свикнали,	когато	
отивате	в	сражение,	да	съблюдавате	дни	и	часове	и	да	извършвате	закли-
нания,	игри,	пеения	и	някакви	гадания.“	Смоляните	са	славянско	племе,	
което	е	живеело	в	дн.	Драмско,	Гърция.

За	да	стане	ясно	съдържането	на	надписа,	необходимо	е	той	да	се	
постави	в	рамките	на	тогавашните	исторически	събития.	След	превзе-
мането	на	Одрин	през	813	г.	Крум	преселил	населението	на	града	и	окол-
ностите	в	т.	нар.	България	отвъд	Дунав,	т.е.	днешна	Южна	Бесарабия.	
Преселниците	нарекли	новите	селища	по	името	на	старата	си	родина	
Македония.	Обаче	те	не	забравяли	родните	си	места	и	търсели	само	удобен	
случай	да	се	завърнат	там.	Началникът	на	преселниците	Кордил	успял	
по	някакъв	хитър	начин	да	отиде	при	тогавашния	византийски	импера-
тор	Теофил.	Той	го	приел	радостно	и	като	разбрал	какво	иска,	обещал	да	
изпрати	кораби,	за	да	доведат	преселниците	обратно	в	техните	родни	
места,	когато	се	яви	удобен	случай.	През	837	г.	избухнало	въстание	на	
славяните	в	днешна	гръцка	Тракия.	По	същото	време,	когато	славяните	
се	разбунтували,	 византийският	император	Теофил	 водел	 ожесточени	
борби	с	арабите	в	Мала	Азия.	Те	изисквали	голямо	напрежение	и	участие	
на	цялата	византийска	войска.	Императорът	се	обърнал,	както	изглежда,	
за	помощ	към	българския	владетел.	С	повикването	на	българските	войски	
се	е	целяло	може	би	те	да	се	отвлекат	далеч	от	Северна	България.	Кан	
Персиан,	неподозирайки	нищо,	се	отзовал	на	молбата	на	императора	с	
готовност,	понеже	се	надявал	навярно	и	на	някакви	облаги	и	изпратил	по-
ради	големината	на	въстанието	многобройна	войска	под	началството	на	
капхан	Исбул.	Така	Северна	България	била	хитро	оголена	от	войски.	А	това	
представлявало	сгоден	случай	за	преселниците	в	отвъддунавска	България	
да	се	завърнат	в	родината	си.	Те	въстанали	срещу	местните	български	
власти,	които	поради	липса	на	достатъчна	войска	не	могли	да	се	справят	
с	тях.	Не	след	много	пристигнали	и	изпратените	от	императора	кораби.	
Преселниците	се	качили	на	тях	заедно	с	имуществото	си	и	се	завърнали.
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По	същото	време	българските	войски,	изпратени	да	потушават	въс-
танието	на	славяните,	бидейки	в	неведение	на	това,	което	се	гласяло	в	
далечния,	най-североизточния	край	на	България,	навлезли	в	Беломорието	
и	достигнали	стария	град	Филипи.	Дали	при	това	движение	на	юг	те	са	
воювали	със	смоляните	и	други	славянски	племена,	не	е	известно.	Обаче	
междувременно	българите	разбрали,	че	са	жестоко	измамени	от	визан-
тийците	(=	християните).	Вероятно	походът	е	бил	прекратен	и	те	се	
завърнали	без	всякакви	облаги	назад.	Но	те	останали	достатъчно	дълго	
време	във	Филипи,	за	да	издълбаят	надписа	върху	петте	плочи.	Едва	ли	
е	могло	да	се	избере	по-подходящо	място	от	християнската	базилика	за	
издълбаване	на	надпис.	В	този	надпис	християните	са	били	обвинени	в	
тежки	прегрешения,	измама	и	лъжа	пред	очите	на	всевиждащия	христи-
янски	бог,	отдаващ	всекиму	заслуженото	възмездие.	Нека	изтъкнем	още	
следното.	Надписът	не	е	само	летописен.	Той	проследява	и	чисто	пропа-
гандни	цели	с	обвинението	в	измама	от	страна	на	гърците.

Към	прабългарските	летописни	надписи	принадлежи	особена	група	
надписи	с	историческо	съдържание.	Те	припомнят	съвършено	накратко,	
обикновено	само	в	два	реда	за	българските	военни	подвизи	по	времето	на	
Крум.	Едни	от	тях	се	състоят	от	думата	„битка“,	а	други	от	„крепост“,	
след	които	се	посочва	мястото,	гдето	е	станало	сражението,	или	името	
на	превзетата	крепост,	например:	„Битка	при	Сяр“,	„Битка	при	Тича“	или	
„Крепост	Бурдизо“,	„Крепост	Димотика“,	„Крепост	Родосто“,	„Крепост	
Аркадиопол“	и	т.н.	Всички	надписи	са	издълбани	на	колони	с	различни	раз-
мери.	Вероятно	тези	колони	са	стояли	на	лични	места	в	столицата	или	
са	образували	триумфална	алея,	за	да	напомнят	на	съвременниците	и	на	
младото	поколение	за	славните	дела	на	българите.	Този	така	да	се	каже	
съкратен	вид	летописни	надписи	не	се	срещат	другаде	и	затова	може	да	
се	приеме	със	сигурност,	че	те	са	самобитно	българско	творение.

Съставянето	текста	на	летописните,	а	също	и	на	други	български	
надписи,	редактирането	или	превеждането	им	на	гръцки	език,	грижите	за	
издълбаването	и	поставянето	им	и	на	всичко,	свързано	с	тях,	са	изхождали	
очевидно	от	особена	служба,	съществуваща	и	в	двореца	на	българския	вла-
детел.	А	това	води	до	необходимото	заключение,	че	е	имало	канска	дворцова	
канцелария.	Заповедта	за	написване	на	надпис	е	давал	вероятно	самият	кан	
или	някой	от	неговите	висши	сановници.	Обаче	съставянето	на	съдържа-
нието	е	било	възлагано	на	лице	с	известни	писателски	качества,	вероятно	
дворцов	летописец	или	книжовник.	Текстът	ще	да	е	бил	съставян	първона-
чално	на	български,	а	после	превеждан	и	редактиран	на	гръцки,	навярно	от	
грък,	понеже	гръцкият	език	на	българските	надписи,	ако	и	да	представя	
тогавашния	гръцки	народен	говор	в	североизточния	край	на	България,	е	
безупречен.	Дали	и	доколко	е	бил	променен	българският	оригинал	в	гръцкия	
превод,	е	мъчно	да	се	каже.	Гръцкият	език	обаче	не	намалява	ни	най-малко	
значението	на	летописните	надписи,	нито	изключва	правото	да	ги	смя-
таме	за	начало	на	българската	историческа	книжнина,	ако	и	на	камък.	По	
времето,	когато	те	са	били	съставяни	и	издълбавани,	никой	народ	в	Европа	
не	е	писал	на	родния	си	език,	а	на	латински.
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ПИСМО ДО РЕДАКЦИЯТА

Огнян Стамболиев

ЗА МЕДИИТЕ  
И ИСТИНСКИТЕ СТОЙНОСТИ

  Българската култура се нуждае не само от финанси, 
  но и от сериозна медийна подкрепа.

Не	мога	да	разбера	културната	политика	на	повечето	от	нашите	
медии	след	промяната.	Преди	89	година	бяха	сковани,	цензурирани,	но	все	
пак,	имаше	и	нещо	добро	в	тях	—	уважаваха	сериозното	изкуство,	оце-
няваха	по	 достойнство	 високите	постижения,	 стойностните	творци	
и	събития.	Държеше	се	на	професионализма	и	самодейността	(в	лошия	
смисъл	на	думата)	не	се	величаеше	като	днес.	И	това	не	може	да	се	отрече.	
В	тях	на	първо	място	се	отразяваха	големите	музикални	и	театрални	
събития,	 значимите	книги,	 изложби,	 спектакли,	 концерти.	Даваше	 се	
превес	на	сериозното	изкуство,	на	художествената	музика,	на	голямото	
кино	и	театър.	Възпитаваше	се	публиката.	Авторитетни	критици	ре-
цензираха	и	коментираха	и	думата	им	се	чуваше.	А	и	самите	творци	и	
институти	винаги	имат	нужда	от	думата	на	критиката.	Защото	без	
критика	просто	няма	нормално	развитие.	

Ìеäèèòе се îòêàçàõà íàïúëíî îò êрèòèöèòе. Особено	през	
последните	години	нещата	коренно	се	промениха.	Изчезнаха	сериозните	и	
значими	издания	—	държавата	просто	не	ги	подкрепи.	Няма	ги	вече	„Лите-
ратурен	форум“,	„Век	21“,	„Култура“,	„Българска	музика“,	„Киноизкуство“,	
„ЛИК“,	 „Летописи“	 и	 още	десетки	други	издания.	Кметовете	—	 гербери	
на	Варна,	Бургас,	Русе	и	Пловдив	 ликвидираха	 списанията	 „Простори“,	
„Тракия“,	 „Море“	 и	 „Брод“.	Останаха	 съвсем	малко	издания,	появиха	 се	
много	електронни	сайтове.	За	съжаление,	в	повечето	от	тях,	макар	да	се	
обявяват	за	„културни“,	се	дава	превес	на	масовата	култура,	на	Холивуд,	
на	чужди	артисти	и	писатели,	дори	на	маргинални	явления	и	те	често	
се	обявяват	за	„събития“,	а	хора	със	съмнителни	качества	—	за	„звезди“.	
Има	вече	доста	„легенди“,	„знаменитости“,	„явления“.	Доста	репортери	и	
редактори	не	могат	да	различат	истинското	от	фалшивото,	в	състояние	
са	да	определят,	например,	диригента	Х.	с	две	купени	дипломи,	доказал	
своето	бездарие,	 като	 „новия	Емил	Чакъров“	 или	 „българския	Караян“.	
Някои	от	тях	са	дотолкова	неуки,	че	бъркат	„постановка“	с	„предста-
вление“,	„опера“	с	„оперета“,	изписват	грешно	имената	на	композитори	
и	световноизвестни	артисти	и	музиканти	—	и	това	е	редовна	практика.	

Зà ïîâе÷еòî ìеäèè ãîëяìîòî èçêóсòâî е „сêó÷íà рàáîòà“.	
Те	не	 го	 отразяват	или	ако	 го	направят,	 го	правят	изкривено.	Е,	 има	
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и	изключения,	 но	 са	твърде	малко..„Преди	 време	прочетох	 статия	 за	
спектакъл	на	балета	„Дон	Кихот“	в	София	с	голяма	наша	балерина	след	
триумфалните	£	гастроли	по	света.	На	това	представление	тя	за	миг	
се	спъна	и	падна,	но	веднага	продължи,	както	бе	започнала:	блестящо.	
Статията	обаче	акцентира	не	върху	великолепната	£	игра,	а	върху	мига	
на	падането:	„С	разкървавен	нос	Маша	Илиева	изтанцува	спектакъла“.	
Това	беше	заглавието	и	нито	дума	за	голямото	£	изкуството,	за	светов-
ните	£	успехи,	за	ролята	на	Китри...	По	този	изкривен	и	уж,	сензационен	
начин	се	представят	всички	събития	от	културния	ни	живот.	Търси	се	
скандала,	клюката,	интимната	подробност	и	това	замества	истинското,	
голямото,	значимото.	Защото,	според	някои,	това	трябвало	да	се	отрази	
„интересно“.	Интересно	или	пошло?!

И	още	нещо:	в	повечето	медии	се	обръща	ïреêàëеíî ãîëяìî âíè-
ìàíèе сàìî íà еäíà ãрóïà àрòèсòè è ìóçèêàíòè, çà сìеòêà íà 
îсòàíàëèòе.	Ако	се	пише	за	опера,	то	е	главно	за	Кабаиванска	и	няколко	
други	имена:	Калуди	Калудов,	Веселина	Кацарова	и	още	двама-трима.	Дру-
гите	са	просто	извън	полезрението	на	медиите.	Тîâà, ÷е â Сîфèéсêàòà 
îïерà èìà öяëà ãрóïà ïúрâîêëàсíè ïеâöè сúâсеì íе е èíòересíî.	
Същото	се	отнася	и	за	театъра.	Куркински,	Камен	Донев,	Стефан	Дана-
илов,	Лолова,	Мутафова	и	още	неколцина	са	непрекъснато	под	обектива	на	
медиите.	За	останалите	нито	се	пише,	нито	се	говори.	Да	не	говорим	за	
тези,	които	не	са	в	София,	а	в	големите	градове.	За	тях,	а	и	за	културния	
живот	дори	в	най-големите	ни	центрове	почти	не	се	пише.	Иçëеçе äîрè 
àáсóрäíèяò èçрàç „èçâúíсòîëè÷íè òеàòрè è îрêесòрè“.	Да,	при	
нашето	ненормално	развитие	вече	всичко	е	„столично“	и	„извънстолич-
но“.	Един	абсурд,	непознат	по	света!	Пишещият	тези	редове,	с	усилия	
публикува	текстове	 за	най-сериозният,	на	 европейско	ниво,	фестивал	
„Мартенски	музикални	дни“.	С	труд	убедих	някои	редакции	да	отразят	
голямото	културно	събитие	на	2018	година	—	постановката	на	класиче-
ската	българска	опера	„Янините	девет	братя“	от	Любомир	Пипков,	ре-
жисирана	от	акад.	Карталов.	Така	за	единствения	оперен	форум,	този	в	
Стара	Загора	също	почти	не	се	пише	и	говори.	По-важни	са:	Азис,	Глория,	
Хилда,	Мария,	Кеца,	Лили,	Криско.	Вече	знаем	и	кътните	им	зъби!	Но	не	и	
прекрасните	оперни	примадони:	Радостина	Николаева,	Цветана	Бандалов-
ска,	Габриела	Георгиева,	тенорите	Камен	Чанев,	Даниел	Дамянов,	Коста	
Андреев,	Мартин	Илиев,	баса	Мартин	Цонев,	баритоните	Бисер	Георгиев,	
Атанас	Младенов...	За	тях	би	трябвало	да	знае	днес	цяла	България,	както	
преди	знаеше	коя	е	Юлия	Винер,	Надя	Афеян,	Любомир	Бодуров	или	Асен	
Селимски.	Нещо	повече,	всички	в	България	бяха	чували	имената	дори	на	
Пенка	Маринова,	Кирил	Кръстев	и	Николай	Здравков	не	от	столицата,	
а	от	Русенската	опера,	защото	Радио	София	представяше	всички	наши	
добри	певци,	оперни	театри	и	оркестри.	Да,	преди	1989	година	медиите	
представяха	всеки	солист,	режисьор,	диригент,	всеки	добър	артист,	при	
това	не	само	от	столицата,	но	и	от	страната.	А	сега	дори	националното	
радио,	което	е	призвано	да	представя	българската	култура,	се	естради-
зира.	Дори	и	културната	му	програма	„Христо	Ботев“	вече	излъчва	много	
по-малко	класическа	музика,	отколкото	кресливи	шлагери-тупалки.
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Напоследък	двама	българи	—	художникът	Тео	Ушев	и	актьорът	Ди-
митър	Маринов	имаха	успех	в	Холивуд.	Първият	с	номинация	за	Оскар	
за	свое	анимационно	филмче,	а	вторият	—	като	участник	с	малка	роля	
с	получил	тази	награда	игрален	филм.	И	двамата	заслужават	поздравле-
ния.	Но	за	това	се	вдигна	прекалено	голям	медиен	шум.	Нашият	комплекс	
за	малоценност	 се	 обади.	 Сякаш	 бе	 невероятен,	 изключителен	 успех,	
по-значим	от	успехите	на	примадоната	на	Ла	Скала	и	Метрополитен	
опера,	Ню	Йорк,	Соня	Йончева	или	на	изявите	на	цигуларя	Светлин	Русев	
и	пианиста	Евгени	Божанов	на	световните	концертни	подиуми.	Но	нали	
става	дума	за	Холивуд	—	това	значи	бил	върхът	в	изкуството!	А	фактът,	
че	десетки	наши	първокласни	певци	пеят	по	всички	световни	сцени,	че	
почти	няма	голям	оркестър,	в	който	да	няма	наши	музиканти	(в	доста	
големи	оркестри,	като	тези	в	Хамбург,	Виена	или	Ню	Йорк	имаме	бълга-
ри	—	концертмайстори!),	да,	това	за	нашите	медии	е	новина	от	„втора	
ръка“,	ако	изобщо	е	някаква	новина.	Да	не	говорим	за	успешни	постановки,	
концерти	и	фестивали	във	Варна,	Русе,	Плевен,	Пазарджик,	Стара	Загора,	
Пловдив,	Бургас,	Добрич,	Балчик	—	те	са	просто	извън	полезрението.	Та	
дори	и	Софийските	музикални	седмици.	Дори	и	БНТ	не	ги	забелязва.	Важни	
са	Холивуд,	джаза,	поп-а,	рока	и	най-вече	чалгата.	С	тях	започват	и	за-
вършват	културните	страници	и	рубрики.	

Нî êàêâî äà се ÷óäèì? Пîëèòèêàòà íè е âе÷е òàêàâà.	След	като	
в	учебник	по	музика	виждаме	портрет	на	Ицо	Стоичков	до	Верди,	а	за	
Моцарт	има	два	реда	и	то	какви:	„Немски	(не	австрийски!)	композитор,	
писал	симфонии.“	Само	това.	Опери	не	бил	писал,	въпреки	че	ни	остави	
26	—	от	общо	600-те	си	опуса...	За	какво	да	говорим?!

Еäíî òеàòрàëíî сúáèòèе — ïреìèерàòà íà ïèесàòà  
„Хëяá â äжîáà“ — îò Ìàòеé Вèшíèеê  

íà сöеíàòà íà сòîãîäèшíèя Сëèâеíсêè òеàòúр
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Äâàìà èìеíèòè áúëãàрè сúс сâеòîâíà сëàâà  
Сâеòëèí Рóсеâ è Еìèë Тàáàêîâ íà рóсеíсêèя фесòèâàë — 2018

Шеäьîâúрúò íà Лþáîìèр Пèïêîâ „Яíèíèòе äеâеò áрàòя“ —  
íà сîфèéсêà сöеíà — êóëòóрíîòî сúáèòèе íà 2018

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА: Портретът на големия наш поет 
Христо Смирненски, поместен в брой 4-ти, 2018 г., е нарисуван 
от художника Жечко Попов.



176 ÏËÀÌÚÊ

ПЛАМЪК
ЕДИНСТВЕНОТО	БЪЛГАРСКО	СПИСАНИЕ
ЗА	ЛИТЕРАТУРА,
НАДЖИВЯЛО	ДЕСЕТИЛЕТИЯТА!
95 ГОÄИНИ —
   ТВОРЧЕСКИ ПЛАÌЪК!

ГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	24	лева
ПОЛУГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	12	лева

ВАÆНО СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме	на	нашите	читатели,	че	абонаментът	за	списание	„Пламък“
за	2019	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

Издателска	къща	„Сïèсàíèе Пëàìúê“
Главен	редактор	Геîрãè Кîíсòàíòèíîâ
Редакционна	колегия	Пàрóш Пàрóшеâ, ïрîф. Йîрäàí Кàëàéêîâ,  
Рóìеí Шîìîâ, Ирèíà Веëеâà, Хрèсòî Сë. Кàрàсëàâîâ, 
Геîрãè Н. Нèêîëîâ, Нèêîëàé Äîéíîâ 
Редактор	на	броя	Рóìеí Шîìîâ
Коректор	Гàíêà Пеòêîâà
Предпечатна	подготовка	Ìàрèàíà Хрèсòîâà
Редакция	и	администрация	—	бул.	„Васил	Левски“	60
II	етаж,	тел.	02/981-42-76
Формат	16/70/100.	Печатни	коли	11
Интернет	страница	на	„Пламък“:
www.spisanieplamak.com
E-mail:	haini@bgcell.net
Авторски	материали	не	се	връщат	и	не	се	хоноруват.


