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Към 95-годишнината на „Пламък“. Новото начало — 1957 г.

Георги Н. Николов

НОВОТО НАЧАЛО НА „ПЛАМЪК“ — 
ИМЕНА, ИМЕНА...

В	уводната	част	на	брой	Първи	на	създаденото	от	Гео	Милев	и	въз-
становено	през	 1957	 г.	 списание	 „Пламък“	 от	януари	 същата	 година	 е	
отбелязано:	„Драги	читателю,	в	твоите	ръце	е	първата	книжка	на	списа-
ние	„Пламък“,	пред	очите	ти	е	първият	резултат	на	нашия	редакционен	
труд.	Познанството	помежду	ни	е	вече	установено	и	нека	се	надяваме	
и	нека	си	пожелаем	—	като	при	всяка	очаквана	среща	—	да	станем	добри	
приятели,	познанството	ни	да	премине	в	хубава	и	трайна	дружба.	Ние	
ще	поместваме	творби	от	изтъкнати	наши	писатели,	но	голямата	ни	
грижа,	голямата	наша	любов	ще	бъдат	талантливите	млади	творци...“	
И	е	факт,	че	през	тази	знаменателна	година	и	много	след	това	—	през	
периода,	започнал	от	1957	година,	назоваван	„Новото	начало	на	„Пламък“,	
това	златно	правило	се	спазва	грижливо	и	неотклонно.	По	страниците	в	
различно	време	са	запечатали	имената	си	Димитър	Талев,	Атанас	Далчев,	
Ангел	Каралийчев,	Елисавета	Багряна,	Дора	Габе,	Ламар,	Петър	Динеков,	
Никола	Фурнаджиев,	Иван	Хаджихристов,	Емилиян	Станев,	Валери	Петров,	
Михаил	Кремен,	Стоян	Загорчинов,	Мария	Грубешлиева,	Камен	Зидаров,	
Емил	Манов,	Павел	Матев,	Божидар	Божилов,	Стоян	Ц.	Даскалов,	Ефрем	
Каранфилов,	Марко	Марчевски,	Младен	Исаев,	Николай	Зидаров,	Петър	
Незнакомов,	Невяна	Стефанова,	Камен	Калчев,	Юлиян	Вучков,	Иван	Да-
видков,	Стоян	Каролев,	Николай	Марангозов,	Павел	Вежинов,	Пантелей	
Зарев,	Славчо	Чернишев,	Светослав	Минков,	Богомил	Райнов...

Към	плеядата	от	имена	трябва	да	добавим	Александър	Геров,	Емилиян	
Станев,	Чудомир,	Йордан	Радичков,	Николай	Хайтов,	Тончо	Жечев,	Розалия	
Ликова,	Пенчо	Данчев,	Радой	Ралин,	Давид	Овадия,	Богдана	Зидарова,	Лада	
Галина,	Слав	Хр.	Караславов,	Георги	Мишев,	Станка	Пенчева,	Станислав	
Сивриев,	Николай	Дончев,	Владимир	Голев,	Надя	Кехлибарева,	Вътьо	Ра-
ковски,	Дико	Фучеджиев,	Върбан	Стаматов,	Орлин	Василев,	Пеньо	Пенев,	
Веселин	Ханчев,	Георги	Джагаров,	Христо	Радевски,	Димитър	Панталеев,	
Усин	Керим,	Владимир	Башев,	Дамян	Дамянов,	Любомир	Левчев,	Серафим	
Северняк,	Никола	Инджов,	Евтим	Евтимов,	Кръстьо	Станишев,	Андрей	
Германов,	Иван	Николов,	Николай	Кънчев,	Константин	Павлов,	Атанас	
Славов,	Димитър	Пантелеев,	Лиана	Даскалова,	Милена	Цанева,	Паулина	
Станчева,	 Лиляна	Стефанова,	Стефан	Продев,	 Любомир	Тенев,	Никола	
Русев,	Кольо	Георгиев,	Станислав	Стратиев...

Непременно	трябва	 да	 споменем	участието	 в	 различни	 броеве	на	
„Пламък“	още	на	Леда	Милева,	Антон	Дончев,	Петър	Караангов,	Виктор	
Барух,	Христо	Фотев,	Найден	Вълчев,	Чавдар	Добрев,	Дико	Фучеджиев,	
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Стефан	Цанев,	Димитър	Стефанов,	Атанас	Наковски,	Максим	Асенов,	Елка	
Константинова,	Владимир	Свинтила,	Андрей	Гуляшки,	Блага	Димитрова,	
Слав	Г.	Караславов,	Матей	Шопкин,	Бригита	Йосифова,	Илия	Волен,	Георги	
Величков,	Симеон	Янев,	Георги	Константинов,	Петър	Анастасов,	Божи-
дар	Томов,	Борис	Христов,	Драган	Ничев,	Петко	Братинов,	Калин	Донков,	
Борислав	Геронтиев,	Иван	Цанев,	Лъчезар	Еленков,	Елка	Константинова,	
Станислав	Сивриев,	Константин	Еленков,	Димитър	Танев,	Николай	Искъ-
ров,	Виктор	Пасков,	Николай	Стоянов,	Весела	Люцканова,	Станко	Нацев,	
Камен	Васевски,	Севда	Севан,	Паруш	Парушев,	Калина	Ковачева,	Екате-
рина	Йосифова,	 	Янаки	Петров,	Иван	Гранитски,	Панко	Анчев,	Стефан	
Влахов-Мицов,	Валентина	Радинска,	Бойко	Ламбовски,	Атанас	Мочуров,	
Вера	Мутафчиева,	Никола	Радев,	Владимир	Левчев,	Йордан	Василев,	Йор-
дан	Каменов,	Валери	Стефанов,	Михаил	Янев,	Руденко	Йорданов,	Климент	
Цачев,	Виктор	Самуилов,	Максимилиан	Киров,	Иван	Теофилов,	Димитър	
Начев,	Александър	Томов,	Румен	Леонидов,	Рада	Александрова,	Драгомир	
Шопов,	Мирела	Иванова,	Костадин	Кюлюмов,	Иван	Голев,	Ани	Илков,	Едвин	
Сугарев,	Здравко	Чолаков,	Симеон	Хаджикосев,	Рада	Панчовска,	Златомир	
Златанов,	Борислав	Бойчев,	Росен	Друмев,	Александър	Йорданов,	Вихрен	
Чернокожев,	Ивайло	Петров,	Владимир	Зарев,	Нино	Николов,	Румен	Шомов,	
Йордан	Калайков,	Христо	Сл.	Караславов,	Надя	Попова,	Иван	Есенски,	Де-
ньо	Денев,	Владимир	Попов,	Ирина	Велева,	Николай	Дойнов,	Георги	Ангелов,	
Светозар	Аврамов,	Здравка	Евтимова,	Дарина	Герова,	Златимир	Коларов,	
Йордан	Попов,	Петър	Доневски,	Александра	Ивойлова,	Росен	Карамфилов,	
Рада	Добриянова,	Анжела	Димчева,	Ивайло	Диманов,	Калин	Терзийски,	Ни-
кола	Иванов,	Продрум	Димов,	Людмила	Григорова,	Лалка	Павлова,	Румен	
Стоянов,	Валентина	Михайлова,	Веска	Гювийска,	Любен	Лачански,	Нико-
лай	Петев,	Банко	П.	Банков,	Боян	Ангелов,	Атанас	Капралов,	Маргарита	
Петкова,	Димитър	Златев,	Дарина	Атанасова,	Елена	Алекова,	Михаил	
Неделчев,	Цветан	Пешев,	Ивета	Данаилова,	Рони	Райк,	Красин	Химирски,	
Димитър	Христов,	Андрей	Андреев,	Трендафил	Василев,	Петър	Андасаров,	
Маргарит	Жеков,	Боян	Лалов,	Александър	Гочев	и	редица	още	стойностни	
имена.	За	жалост,	не	можем	да	споменем	всички	—	авторските		имена	са	
стотици.

Но	бих	искал	да	отбележа	такива	важни	рубрики,	като	„За	първи	път	
в	„Пламък“,	„Памет“,	„Хоризонти“	и	т.н.,	а	най-вече:	„Внезапното	поколе-
ние“,	представяща	творчеството	на	млади	дарби	в	поезията	и	прозата.	
Красноречив	пример	за	вниманието	към	младите,	освен	тази	рубрика,	е	
издаденият	през	2018	г.	самостоятелен	брой	„Пламък	13“	—	нова	българ-
ска	поезия	и	проза,	 с	редактор-съставител	Георги	Константинов.	Във	
встъпителните	редове	под	 заглавие	 „Дарбата	да	бъдеш	различен“	той	
споделя:	„Творбите	на	най-новите	поети,	белетристи	и	критици,	публи-
кувани	редом	с	произведения	на	известни	писатели	от	други	поколения,	
разширяват	и	 обогатяват	литературното	пространство	на	нашето	
списание.	Несъмнено	това	общуване	влияе	по	най-благотворен	начин	и	
върху	самото	творчество	на	младите.	Взаимният	обмен	на	творческа	
енергия	между	различните	поколения	писатели	е	несъмнено	полезен	и	до	
голяма	степен	—	необходим	в	нашия	литературен	живот.	Опознаването	
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на	това,	което	е	постигнато	вече	в	литературата,	стимулира	дарбата	
да	бъдеш	различен.“	И	още:	„Тази	рубрика	продължава	да	дава	път	и	днес	
на	множество	нови	автори...	Немалко	от	тях	са	вече	известни	български	
писатели.	Те	и	 досега	не	 забравят	своето	творческо	 гнездо,	 отворило	
простор	пред	тяхното	вдъхновение.	А	названието	на	 самата	рубрика	
„Внезапното	поколение“	беше	отбелязано	в	престижна	лондонска	лите-
ратурна	енциклопедия	—	като	творчески	факт	в	българското	списание	
„Пламък“,	имащ	значение	и	за	другите	източноевропейски	литератури“.	

Има	творчески	огнища,	които	гаснат	преди	още	да	са	разжарени,	а	
други	едва	тлеят.	За	разлика	от	тях,	сп.	„Пламък“	свети	ярко	с	начина-
нията	си,	с	идеите	за	привличане	на	млади	хора,	с	подбора	на	печатаните	
материали:	ярки,	актуални,	носещи	хуманност	и	социален	оптимизъм.	
Изданието	 е	желано	 пристанище	 за	 наистина	 даровити	творци	 от	
различни	възрасти,	с	приоритет	към	младите	пера.	То	е	единствено	по	
рода	си	както	като	продължител	на	идейно-естетическите	позиции	на	
Гео	Милев,	така	като	вярно	отражение	на	духовните	потребности	на	
съвременността.	Убеден	съм,	че	то	трябва	да	продължи	да	съществува	
и	да	бъде	„осъдено“	на	дълговечност.	Без	него	празнотата	в	националния	
духовен	живот	ще	бъде	огромна	и	незаменима	с	нищо	подобно...

Пàèсèé Хèëеíäàрсêè. 
„Исòîрèя 
Сëàâяíîáîëãàрсêàя“ 
„Зà сëàâяíсêèòе 
ó÷èòеëè“. 
Пúрâè Сîфрîíèеâ 
ïреïèс îò 1765 ã.
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Пред Деня на българските будители

Георги Константинов

КОГАТО ПИШЕМ  
НА КИРИЛИЦА  
Интервю на Теодора Станкова

Възторжен поет и тревожен ум, Георги Константинов е приятел 
на младостта. Поетичното му пространство е изпълнено с въпроси за 
съпреживяване — за смисъла на земния ден, за вярата в любовта. Каква е 
житейската му равносметка и какво си казва, когато е насаме със себе си? 

Оòäàâàìе ëè çíà÷èìîòî íà áúëãàрсêàòà ïрîсâеòà è êóëòóрà?
Независимо,	че	24-ти	май	е	най-българският	празник,	като	че	ли	за	

него	знаем	по-малко	и	не	търсим	значението	му	в	дълбочина.	Дори	някои	
по-млади	българи	се	учудват,	когато	разберат,	че	Кирил	и	Методий	не	са	
създали	писмеността,	на	която	пишем	днес	—	кирилицата.	Всеизвестно	
е,	че	глаголицата,	създадена	от	Кирил	и	Методий,	извършва	епохален	ис-
торически	акт	като	преборва	триезичието	и	дава	възможност	за	първи	
път	да	се	чете	Светото	писание	и	да	се	издават	книги	на	славянски	език,	
който	всъщност	е	славянобългарски.

Още	се	спори	кой	е	създал	кирилицата	—	дали	Климент	Охридски,	дали	
синът	на	Борис	—	идващият	към	престола	млад	цар	Симеон,	който	е	висок	
интелектуалец,	завършил	Магнаурската	школа?	Дали	някой	от	другите	
Кирило-Методиеви	ученици,	дошли	на	нашите	земи?	Но	въз	основата	на	
делото	на	Кирил	и	Методий,	на	основата	на	глаголицата,	българските	
духовници,	учениците	на	Кирил	и	Методий,	създават	кирилицата.	

Вторият	епохален	акт	е,	когато	в	893	г.	на	църковен	събор	нашият	
кръстител,	Борис-Михаил,	обявява	на	своята	огромна	държава,	че	вече	ще	
се	четат	само	книги,	написани	на	кирилица,	т.е.	на	български	език.	И	това	
важи	за	цялата	ни	страна	—	земите	до	Солун	и	Охрид,	до	Драч	и	свещения	
Берат,	чак	до	крайбрежието	с	излаз	на	Йонийско	море	(в	днешна	Албания),	
до	Алба	Булгарика	(Белград),	до	Косово,	цяла	днешна	Румъния	(назовавана	
Молдова),	до	Моравия	и	до	Пеща	(в	днешна	Унгария),	Южна	Украйна,	до	
устието	на	Днепър	и	т.н.	От	този	ден	нататък,	в	целия	този	български	
простор	ще	 светят	думите	на	родното	поетическо	 слово,	 изписани	 с	
кирилски	букви.	За	първи	път	в	света	една	писменост	се	обявява	като	
държавна	пред	цяла	Европа	и	пред	света.

По	това	 време	по	 българските	 земи	 се	построяват	още	15	 хиляди	
християнски	църкви	и	тогава	се	появяват	онези	стотици	хиляди	книги,	



  Георги Константинов  9

написани	на	ръка,	необходими	за	богослужение.	И	започва	нашето	духов-
но	влияние	върху	цяла	Източна	Европа.	Наши	свещеници	и	духовни	лица	
стават	лидери	в	източноевропейския	християнски	свят	в	областта	на	
православието.

През	всичките	тези	десетки	години	християнството	се	е	разпрос-
транявало	в	Източна	Европа	посредством	старобългарските	книги.	Ето	
това	е	делото	на	Кирил	и	Методий.

	
Аçáóêàòà сè е èçèãрàëà рîëяòà â ìèíàëîòî... А çàщî äíес 

òряáâà се ãîрäееì äà ÷еòеì è äà ïèшеì íà êèрèëèöà?
Би	трябвало	аналитично	да	погледнем	какво	е	нашето	влияние	чрез	

кирилицата	на	света.	Академик	Лихачов	казва,	че	със	старобългарските	
книги	и	старобългарската	книжнина,	проникнала	в	Русия	посредством	
Киприян	и	Цамблак,	се	е	оформил	висшият	слой	на	руския	език.	Т.е.	ние	
сме	въздействали	на	руския	език	и	сме	го	оформили	такъв,	какъвто	е	в	
момента.	Това	е	езикът	на	Пушкин,	Лермонтов,	Достоевски,	Толстой...	
Това	е	нашият	древен	принос	в	източноевропейската	култура.

Днешните	взаимоотношения	в	областта	на	културата	също	имат	
връзка	с	това	гордо	минало,	защото	нашите	славянски	литератури	винаги	
са	си	влияели	и	помагали	една	на	друга.	Особено	силна	е	връзката	между	
руската	и	българската	литература	по	времето	на	Възраждането,	кога-
то	е	трябвало	да	се	възкресява	нашата	светска	литература.	Много	от	
нашите	първи	борци	възрожденци	или	са	учили	в	Русия	или	са	превеждали	
руски	книги.	Поети	като	Найден	Геров,	Добри	Чинтулов	и	дори	Ботев,	са	
минали	през	Русия,	през	руския	език,	за	да	се	издигнат	след	това	като	
самостоятелни	творци.

	
Кàçâàòе, ÷е äíес èìà ìëàäè õîрà, êîèòî íе çíàяò äîсòàòú÷íî 

çà èсòîрèяòà íà áúëãàрсêàòà ïèсìеíîсò... Сìяòàòе ëè, ÷е âú-
ïреêè òрóäíîсòèòе, áúëãàрèíúò è äíес е ãîòîâ äà äàâà ïîсëеä-
íèòе сè сòîòèíêè çà îáрàçîâàíèеòî íà äеöàòà сè, çà çíàíèе è 
ìúäрîсò?

Започнах	образователно,	защото	това	трябва	да	се	знае.	Понякога	
съм	учуден,	че	дори	образовани	хора	малко	знаят	за	историята	на	бъл-
гарския	език	и	българската	писменост.	В	днешното	компютърно	време	
имаме	известно	 съревнование	между	компютъра	и	 книгата.	И	май	че	
компютърът	води	в	тази	игра.	Младите	хора	предпочитат	да	търсят	
информация	в	Гугъл	вместо	да	прочетат	една	книга	на	същата	тема.	
Една	книга	се	чете	по	друг	начин.

Не	знам	дали	компютърът	може	да	разкаже	така	за	близкото	ни	ми-
нало,	както	например	Захари	Стоянов	разказва	в	„Записки	по	българските	
въстания“.	Може	би	на	мнозина	езикът	на	Вазов	им	изглежда	архаичен,	
но	без	„Епопея	на	забравените“,	без	стиховете	за	Левски	и	Раковски,	без	
„Опълченците	на	Шипка“	трудно	може	да	се	усети	нашата	история.	А	
не	трябва	да	я	загърбваме,	тя	е	част	от	нашата	същност.	Познавайки	
своето	минало,	ние	се	чувстваме	по-сигурно	в	настоящето	и	може	би	
ще	имаме	по-добро	бъдеще.	Във	всеки	случай	без	българска	книга	няма	
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да	може	 да	 съществува	 българската	идентичност.	Не	 е	 достатъчно	
само	да	бродиш	из	интернет	и	да	достигаш	бързо	и	лесно	до	всякаква	
информация...

	
Кàêâî âè ïрàâè îïòèìèсò çà áúäещеòî íà Бúëãàрèя?
На	моите	литературни	срещи	повече	от	половината	присъстващи	

са	млади	хора.	Не	са	само	бели	глави.	Аз	самият	често	ходя	в	училища.	
Гостувам	в	испанската	гимназия,	в	английската	гимназия...	Неотдавна	
бях	в	едно	училище	по	електроника.	Не	всички,	но	по-голяма	част	от	уче-
ниците	проявяват	интерес	към	литературата,	към	поезията.

Говоря	преди	всичко	за	децата,	за	младите	хора,	защото	публиката	
се	възпитава	—	както	тръгнеш	в	живота,	така	продължаваш	нататък.

Ще	допълня	и	това,	че	българинът	е	природно	интелигентен.	В	редак-
цията	на	сп.	„Пламък“,	където	работя,	се	срещам	с	млади	автори.	Това,	
което	пишат,	е	талантливо	в	повечето	случаи.	Има	и	чудесно	написани	
книги	за	деца	от	млади	автори.

Неотдавна	столична	библиотека	обяви	като	най-четен	автор	на	дет-
ско-юношески	книги	Юлия	Спиридонова,	една	чудесна	авторка	на	детски	
книги.	Моят	син	Константин	Георгиев	Константинов	също	се	изявява	
в	областта	на	литературата	за	деца	и	юноши,	книгата	му	„Голямата	
любов	на	малкия	Дими“	 се	 радва	на	 голям	интерес.	Много	 автори	 от	
средното	поколение,	които	пишат	за	възрастни,	също	понякога	обръщат	
внимание	на	децата,	което	е	нещо	много	хубаво.	Всичко	това	ме	изпълва	
с	оптимизъм.

	
Кàòî сòàíà äóìà çà äеòсêàòà êíèãà, âèе íàсêîрî жóрèрàõòе 

êîíêóрс çà äеòсêà àâòîрсêà ïрèêàçêà „Ще òè рàçêàжà ïрèêàçêà“, 
îрãàíèçèрàí	îò Дèреêöèя „Кóëòóрà“ íà Сòîëè÷íà îáщèíà. Кàê 
èçрàсòâà еäèí ìëàä òâîреö?

Фантастичен	конкурс.	Пълно	потвърждение	на	думите	ми	за	при-
родната	интелигентност	на	българина.	И	колкото	са	по-малки	децата	
автори,	толкова	 са	по-интересни	и	по-оригинално	мислят.	В	 конкурса	
участваха	няколкостотин	приказки.	Повече	от	половината	бяха	написа-
ни	от	деца	до	10-11-годишна	възраст.	И	точно	в	тази	възрастова	група	
бяха	най-интересните	и	най-изобретателно	написаните	приказки.	При	
по-големите	се	чудехме	как	и	на	кого	да	присъдим	втора	и	трета	награда.	
Докато	при	децата	до	11-годишна	възраст	само	за	първото	място	имаше	
поне	3—4	силни	кандидатури.	Много	оригинално	мислят.	Даже	малко	шего-
вито	ще	кажа	—	жалко,	че	порастват	след	това	тия	деца.	Наградите	от	
конкурса	ще	обявим	на	1-ви	юни.

	
Вèíàãè ïреç ãîäèíèòе сòе çàсòàâàë реäîì с ìëàäèòе àâòîрè. 

Кàê îöеíяâàòе ìëàäîòî ïîêîëеíèе? Иìà ëè è êàêâà е рàçëèêàòà 
ìежäó рàçëè÷íèòе ïîêîëеíèя, êîèòî сà ïреìèíàëè ïреç „Пëàìúê“, 
„Рîäíà ре÷“... Кàêâî е ïîеçèяòà â 21-âè âеê?

В	друго	време	живеем...	Престижни	са	професиите	на	бизнесмен,	на	
шоумен,	на	виден	спортист.	Днес	да	си	писател	е	някакъв	излишен	лукс...
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И	въпреки	 всичко	искриците	дарба,	 които	трептят	в	 душите	на	
младите,	не	им	дават	спокойствие.	Те	са	творчески	неспокойни	и	тър-
сят	изява.	Част	от	тези	млади	хора	се	събират	при	мен	в	сп.	„Пламък“	
на	всяко	13-то	число	от	месеца.	Говорят,	спорят,	четат	стиховете	си,	
когато	има	възможност,	 ги	публикувам	в	сп.	 „Пламък“.	Така	че	моята	
надежда	е	в	младите.

И	макар	че	идеята	за	консуматорското	общество	никога	няма	да	се	
измести,	аз	съм	оптимист	и	си	мисля,	че	хората	на	новото	хилядолетие	
ще	изберат	духовното	пред	материалното.

	
Преäè 24 âеêà Пëàòîí íе äîïóсêà ïîеòè â èäеàëíàòà сè äúр-

жàâà...
Правилно.	На	поети	не	 бива	 да	 се	 дава	 отговорна	 държавническа	

работа.	 (Смее	се.)	Но	поетите	могат	да	помагат	на	организаторите,	
на	строителите	на	държавата,	като	одухотворяват	времето,	в	което	
живеят.	Така	го	разбирам.

	
Пîеçèяòà ìîже ëè äà áúäе ïîëèòè÷есêà сèëà?
Следя	и	се	интересувам	от	политическия	живот	у	нас.	В	продължение	

на	една	година	аз	не	съм	чул	думата	„литература“	в	парламентарните	
дебати.	За	всичко	друго	се	говори.	Казвам	го	не	защото	искам	да	защитя	
нашето	призвание	на	писатели	и	 литератори,	 а	 защото	това	 е	необ-
ходимост	за	целия	народ,	 за	 всички	хора.	Литературата,	изкуството,	
духовността	е	сърцевината	на	нашия	живот.	И	политиците	трябва	да	
го	разберат,	а	в	много	случаи	не	го	разбират,	защото	между	тях	има	и	
хора,	които	едва	ли	са	прочели	повече	от	1—2	книги...

Но	колкото	и	да	се	стремят	политиците	да	загърбват	литерату-
рата,	тя	ще	съществува,	 защото	е	необходима	и	ще	води	хората	към	
тяхното	бъдеще.

А êîè сà îãрàíè÷еíèяòà çà ïèшещèòе â ìîìеíòà?
Много	са.	Като	почнем	от	финансовите	ограничения	—	сега	за	да	

излезе	 една	 книга,	трудно	 се	 намират	средства,	 дори	 за	 списанието,	
което	издавам	—	„Пламък“,	за	всеки	брой	търся	отнякъде	спонсорство.	
И	много	трудно	намирам.	Няма	постоянна	грижа	на	държавата	за	кни-
гите	и	за	литературните	издания.	Писателят	трябва	сам	да	си	урежда	
издаването.

Проблем	е	и	разделението	на	нашето	общество	—	има	десетки	партии	
с	различни	представи	за	развитието	на	държавата	и	обикновено,	ако	на-
пишеш	нещо	по	даден	обществен	въпрос	или	изразиш	чисто	емоционално	
вълнение	 от	едно	 събитие,	 различните	хора	различно	посрещат	това,	
което	ти	казваш.	А	да	не	говорим	за	сатирата,	която	понякога	пиша.	
Често	пъти	получавам	и	обратни	бодли.	Аз	съм	си	показал	бодлите,	но	и	
отсреща	има	бодли.

	
Тàëàíòúò çàäúëжàâà. Кîëêî сòе сàìîêрèòè÷еí è èìàòе ëè 

ïîíяêîãà сúìíеíèя?
На	мен	вече	ми	е	късно	да	имам	съмнения.	Също	ми	е	късно	да	бъда	
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скромен.	Някога,	когато	бях	14—15-годишен,	не	аз	избрах	поетическия	път.	
Мен	поезията	ме	избра	—	с	всичките	трудности	и	препъвания,	с	всичките	
сполуки	и	несполуки...	Никак	не	е	лесен	литературният	път.	Имах	един	по-
възрастен	приятел,	който	ме	предупреждаваше,	че	поезията	е	бягане	на	дълги	
разстояния.	Не	разбирах	тогава	какво	иска	да	ми	каже	—	защо	ще	сравнява	
литературата	с	някаква	спортна	дисциплина?!	Но	наистина,	само	един	дълъг	
литературен	път	може	да	остави	по-забележими	следи.	Чудото	не	става	за	
няколко	дни.	Сигурно	само	в	поезията	е	възможен	един	изблик	на	млад	поет.	
Имаме	потвърждение	—	като	земя	на	убитите	поети,	както	ни	наричат,	
имаме	поети	на	23,	24,	25	години,	които	са	оставили	по	една	хубава	книга.

Но	говорим	за	литературното	призвание,	писателското	призвание,	
което	продължава	през	целия	живот	и	осветява	пътя	на	твореца.	Писа-
телският	път	е	много	труден.	Животът	наоколо	непрекъснато	се	про-
меня	и	ако	писателят	не	излиза	от	твърдите	рамки	на	догматичното	
мислене,	има	опасност	животът	да	го	надбяга.

	
Орõàí Пàìóê êàçâà, ÷е ïèше, çàщîòî жèâîòúò е êрàòúê. Вèе 

çàщî ïèшеòе?
Хубаво	казано.	Орхан	Памук	е	чудесен	пример	за	това	как	освен	дарба,	

освен	ерудиция,	която	понякога	облагородява	дарбата,	е	необходимо	и	да	
вървиш	срещу	течението	на	баналното	мислене	и	да	се	противопоставяш	
на	догмите.

Поетът	е	лъжец,	който	винаги	казва	истината.	Поетическият	език,	
понякога	езоповски,	е	изпълнен	с	подтекст,	с	метафори,	със	звуци	и	музи-
кален	ритъм.	И	понякога	може	би	залъгва	вниманието,	но	в	дълбините	си,	
ако	поетът	е	истински	поет,	той	казва	истина,	която	другите	не	казват.	
Навлиза	в	едни	залежи	от	истини,	които	имат	стойност	и	за	бъдещето.	
И	тогава	остава	нещо	от	тебе.	В	никакъв	случай	не	е	възможно	всичко,	
което	си	написал,	да	остане	в	паметта	на	хората.	Те	ще	си	изберат	само	
това,	което	им	трябва.

А âèе íещî ïреìúë÷àõòе ëè? Иìàòе ëè íеíàïèсàíà êíèãà? 
Дàë÷еâ êàçâà, ÷е е óсïешеí òîçè, êîéòî е íàïèсàë сàìî õóáàâèòе 
сè êíèãè.

Атанас	Далчев	беше	много	прецизен.	Живеехме	в	един	жилищен	блок,	
аз	бях	млад	поет,	обичах	да	разговарям	с	него...	Той	пишеше	по-малко	по-
езия	не	само	поради	своята	изключителна	самокритичност,	но	и	поради	
това,	че	много	превеждаше.	Беше	чудесен	преводач	и	заедно	с	Александър	
Муратов	превеждаха	испанска,	френска,	 руска	поезия	и	там	хвърлиха	
много	сили.	И	мисля,	че	донякъде	това	стана	за	сметка	на	неговото	пое-
тическо	творчество.	При	мен	разбирането	за	плодовитостта	на	поета	
и	писателя	е	малко	по-различно.	Смятам,	че	писателят	трябва	да	пише.	
Както	казват	древните:	„нито	ден	без	черта“.	Това	не	значи,	че	всеки	ден	
ти	раждаш	някаква	бляскава	творба.	Но	трябва	да	ти	е	будно	съзнани-
ето	непрекъснато.	Да	гори	огънят,	да	не	загасва.	И	в	този	смисъл	имам	
усещането,	че	имам	в	себе	си	поетическа	енергия	поне	за	още	два	живота.	
Но	дали	е	така,	времето	ще	покаже...
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Кîãà реàãèрàòе?
Непрекъснато	реагирам.	Затова	понякога	пиша	и	сатира.	Наричат	

ме	лирико-сатирик.
Това	ми	позволява	да	си	отговарям	и	на	свои	въпроси.	Защото	един	

поет	не	разговаря	само	с	обществото.	Той	разговаря	със	себе	си,	лекува	и	
себе	си	от	разни	съмнения	и	празни	надежди.	Или	пък	се	надява	на	нещо	
по-добро.

	
И êàêâî сè êàçâàòе, êîãàòî сòе íàсàìе сúс сеáе сè?
Това,	което	си	казвам,	излиза	на	белия	лист	и	обикновено	стига	до	

хората.
	
Чóâсòâàòе ëè се ïîíяêîãà íерàçáрàí?
Винаги	част	от	хората	са	ме	разбирали	и	това	е	моят	кураж.	Имам	

усещането,	че	на	мен	са	се	паднали	по	някаква	божия	воля	най-добрите	
читатели	на	България.	На	някои	съм	любим	поет.	Други	не	искат	да	имат	
нищо	общо	с	моите	книги.	Това	е	съвсем	нормално.	Не	може	да	бъдеш	оби-
чан	от	всички.

Някои	автори	са	склонни	да	променят	мнението	си,	за	да	се	харесат.	
Но	аз	по	отношение	на	моите	разбирания	стоя	зад	всяка	творба,	която	
съм	написал	през	всичките	тия...	уф,	да	ни	ви	казвам	колко	години...	По	мои	
стихове	има	над	200	песни,	така	те	се	знаят	от	много	хора,	без	самият	
аз	да	съм	натоварен	с	толкова	популярност...

	
Кàçâàò, ÷е ïîеòèòе сà ïрîрîöè...
Имам	интуитивно	познание.	Особено	за	по-малко	добрите	неща.	Пре-

дусещам	какво	би	могло	да	се	случи.	Но	не	в	незримото	бъдеще.
	
Оò êàêâî се рàжäà ïîеçèяòà — îò ëþáîâòà, îò òрàãèçìà èëè 

îò íещî äрóãî?
Помня	в	началото	пишех	само	лирически	стихотворения	за	любовта.	

И	съвсем	естествено,	това	вълнува	младия	човек.	Предавах	моите	вълне-
ния	на	хората.

Тогава	мислех,	че	поет,	който	не	може	да	напише	хубаво	стихотворе-
ние	за	любовта,	не	е	поет.	Сега	имам	известно	съмнение.	Не	само	любовта	
може	да	 заеме	цялото	твое	 емоционално	пространство.	Някои	поети	
казват,	че	пишат,	защото	са	нещастни.

Поезията	се	ражда	и	от	любовта,	и	от	трагизма	на	живота.	И	става	
все	по-дълбока	и	по-драматична,	когато	присъства	и	мисълта	за	смъртта.	
Когато	смъртта	е	близко.	Човек	на	15—20	г.	не	мисли	за	нея.	Но	постепенно	
разбираш	колко	е	широк	спектърът	на	човешкото	вълнение	—	от	любовта	
до	мисълта	за	смъртта,	от	трагизма	на	днешния	ден	до	надеждата,	че	
утре	ще	живееш	по-добре.	До	мисълта,	че	ще	дойде	миг,	в	който	изобщо	
няма	да	живееш.

Поезията	отхвърля	тленността	заради	вярата	във	възкресението	
чрез	словото.		

Поезията	е	безгранична,	защото	тя	няма	определен	сектор	от	живо-
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та.	Аз	еднакво	се	интересувам	от	световна	история,	от	ядрена	физика,	
от	астрономия...	но	повече	ме	интересува	безграничния	живот,	който	е	
пред	мен,	който	е	около	нас	и	над	нас.

	
У íàс се èçäàâàò ïî 1000 сòèõîсáèрêè ãîäèшíî. Кîé ãè ÷еòе? 

Вèжäàòе ëè â òяõ îíîâà çрúíöе, êîеòî ще ãè îòâеäе âúâ âе÷íîсò-
òà? Кàê äà фîрìèрàìе âêóс çà êà÷есòâеíà ïîеçèя среä ìíîже-
сòâîòî феéсáóê сòèõîïëеòсòâàíе?

В	интернет	океана	има	една	вълна	от	псевдо	поезия.	Наскоро	попад-
нах	на	един	сайт.	Бях	болен	и	главната	сестра	в	болницата	ми	каза,	че	е	
написала	стихотворение,	което	се	е	появило	в	сайта.	Тя	беше	под	номер	
10	000.	И	нейното	стихотворение	не	беше	лошо.	Но	всички	други	ми	се	
видяха	като	за	3	минус.

10	хиляди	човека!	Пишат.	Повече	жени,	че	те	са	по-емоционални.	А	
стихосбирките	излизат	в	500	бройки	тираж.	Т.е.	пишещите	не	са	читатели	
на	поезия.	Пишат,	не	четат.	А	писането	върви	едновременно	с	четенето.	
Когато	усетиш	искрата	в	себе	си,	разбира	се,	почваш	да	се	интересуваш.	
Какво	е	написал	твоят	връстник,	какво	има	в	миналото,	какво	има	напред.	
Талантът,	ако	го	има,	трябва	да	се	облагородява.	А	той	се	облагородява	
с	ерудиция,	със	запознаване.

При	голям	процент	от	тези	10	000	става	дума	за	една	битова	суета.	
Тя	върви	редом	със	снимките	на	домашните	кучета,	с	това	къде	съм	ку-
рортувал	и	кога	съм	бил	на	гръцки	остров...

Но	не	аз	мога	да	спра	това	и	не	мога	да	му	бъда	критик.	Това	е	жи-
вотът.

	
Кîè сà íàé-èíòересíèòе èìеíà â ëèòерàòóрàòà íè â ìîìеíòà?
Първо	ще	направя	едно	признание	—	аз	много	обичам	да	чета	беле-

тристика.
В	прозата	имаме	много	силни	автори.	Неотдавна	четох	„Камбаната“	

на	Недялко	Славов.	Прочетох	един	хубав	роман	на	сравнително	млад	автор	
—	Владо	Любенов.	Много	се	извиси	в	своето	писателско	умение	Владимир	
Зарев.	Много	силен	роман	е	„Разруха“,	който	беше	преведен	в	Германия	и	
там	казаха	за	него,	че	е	написан	със	замаха	на	голям	писател.	Здравка	
Евтимова	има	хубави	неща	—	„Кръв	от	къртица“	е	разказ,	който	влезе	в	
учебниците	по	литература	в	САЩ.	Сред	добрите	писателски	имена	ще	
спомена	и	Деян	Енев,	Милен	Русков...

При	поезията	също	харесвам	някои	книги.	Има	хубава	женска	поезия.	
Поетесите	са	ни	много	интересни.	Правят	ми	по-силно	впечатление	в	
момента.	Но	няма	да	казвам	имена,	защото	поетесите	са	много	ревниви.

	
Кàêâà е òàéíàòà íà õóáàâèя сòèõ?
Да	прилича	на	тебе.	Твоята	поезия	трябва	да	прилича	на	теб	самия.	

Не	какво	пишат	другите,	не.	Ти	си	интересен	със	своите	преживявания,	
чувства,	мисли.	Ако	ти	е	богат	мисловният	и	емоционален	спектър,	сти-
ховете	ти	са	интересни	за	другите	хора.
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Кîãàòî сâеòúò âè се сòрóâà сèâ è сêó÷еí, êàê се çàрежäàòе?
Обикновено	решавах	такъв	проблем	с	разходка	сред	природата.	После	

я	замених	с	едно	малко	уиски.	След	това	с	две	уискита...	Общуването	със	
близки,	сродни	по	дух	хора,	също	е	много	полезно.	Стига	да	ги	има.

Имаше	време,	когато	почти	всяка	седмица	се	качвах	или	до	Черни	връх,	
или	се	разхождах	в	Рила	планина.	Изминал	съм	стотици	километри.	Сега	
не	можеш	да	ме	накараш	да	отида	до	спирката	на	лифта...

Природата	е	пълна	с	мъдрост	—	дърветата,	сменящите	се	облаци...	
Въздухът	е	друг,	уморяваш	се,	после	си	почиваш,	оставаш	сам	със	себе	си.	
По	едно	време	с	близък	човек	правех	тези	разходки,	но	непрекъснато	мислех	
за	това,	че	се	задъхва	до	мен,	виждах,	че	се	мъчи	заради	мен.	Това	също	е	
някакъв	проблем	—	с	кого?	И	не	само	на	планина	с	кого?	С	кого	в	живота?

	
Кàê ìèíàâàòе ïреç òàêèâà òрóäíè ïрежèâяâàíèя êàòî ïре-

äàòеëсòâî, çàãóáà, рàçäяëà...
Честно	ще	кажа,	че	ги	преживявам	дълбоко,	макар	да	не	давам	израз.	

Обикновено	се	разболявам.	Падам,	но	се	надигам	после	и	както	казват	
американците	—	не	е	страшно	да	паднеш,	страшното	е	да	не	станеш,	да	
не	се	изправиш.

Пàìеòíèê 
íà Сâ. Сâ. Кèрèë 
è Меòîäèé â 
Пëèсêà. Оòêрèò 2 
ìàé 2015 ã.
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Юбилеи

Петър Велчев на 75 години

СТИXОТВОРЕНИЯ

ТУК НА ЗЕМЯТА

Тóê, êúäеòî Иèсóс яâè се, 
çà äà ïрîãëàсè ëþáîâ è ìèр, 
íèщî îò ÷îâеêà íе çàâèсè 
è áеäèòе òрóïàò се áеçсïèр.

Тóê, êúäеòî Иèсóс ïреìèíà 
êàòî öàр, íî íе îò òîя сâяò, 
âúçöàрè се ìерçîсò è ïóсòèíя. 
И äîрè è áрàòúò íе е áрàò.

Тóê, êúäеòî Иèсóс рàçïíàõà 
è çàïëàêà áëóäíàòà жеíà,
à àïîсòîëèòе сè ìúë÷àõà, 
äà сè Юäà íе е íîâèíà.

Тóê, êúäеòî Иèсóс âúçêрúсíà, 
íе âúçêрúсíà íèêîé äрóã ÷îâеê, 
íî ìíîçèíà сòрàäàõà íà êрúсòà.
И âсе òúé ïреïóсêàò âеê сëеä âеê.

МИРИС НА СВОБОДА

Ляòîòî èäе сúс çíîя è жàжäàòà,
с ìúрçеë, ìерàê çà ìîре è óìîрà.
Няìà çàщî òеëеãрàìè äà ïрàщàòе.
Прîсòî áúäеòе с ëþáèìèòе õîрà!

Ляòî е, ëяòî âúâ âсè÷êèòе îáëàсòè.
Нежíî äîêîсâà íè с ïрúсòè âúëшеáíè,
с áеëèòе, áàâíèòе, áúрçàщè îáëàöè,
с ïясúêà, êîéòî â íîçеòе íè шеïíе.
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Неêà òàêà ïîжèâееì çà ìúíè÷êî,
íеêà ïîíе äà íàäçúрíеì îòòàòúê,
щîì áèòèеòî е òîëêîâà òúíè÷êî,
ïîрèâúò — òîëêîâà êреõúê è êрàòúê.

Неêà çà ìèã се îïèеì îò ìèрèсà
íà сâîáîäà è áîжесòâеíà âëàãà!
Пîсëе ïàê òóê ще се âúрíеì, рàçáèрà се,
ïрàшíè îáóâêè ще сíеìеì ïреä ïрàãà.

Пîсëе ще äîéäàò òреâîãèòе есеííè
с íîâè çàäà÷è óж âàжíè è срî÷íè
è... íеêрîëîçè ïîä сòàрèòе êесòеíè.
Всúщíîсò жèâîòúò òеïúрâà ще ïî÷íе.

СОНЕТ ЗА СОНЕТА

Прîсòè, ïîеçèéî, íî â ряçúê рèòúì
íе èсêàò ìèсëèòе äà се èçëеяò.
Хàресâà ìè, ÷е е сòреìãëàâ õîреяò,
ãúâêàâîсòòà íà яìáà ïреäïî÷èòàì.

Дàêòèëúò е çàсòèíàë àëãîрèòúì,
à àìфèáрàõèяò е ëþëêà, â íея
òúé äúëãî, òúé áеçóìíî се ëþëея,
÷е äóìèòе â сúрöеòî сè îïëèòàì.

Зà òеá èçáрàõ сîíеòà êàòî фîрìà,
çàщîò ìè е íяêàê сè ïрèсúщà,
ïîäõîжäàщà çà âсяêî âäúõíîâеíèе.

И íеêà íе среä ïèщíîсò áóòàфîрíà,
à êàòî â ìàëêà, íî óþòíà êúщà,
се ïîäсëîíèì â òîâà сòèõîòâîреíèе.

НОСТАЛГИЧНО

Прîëеòòà, ïрîëеòòà
сúс çеëеíè, рàçâрàòíè î÷è
ïреç àïрèë ïàê ïрè ìеí äîëеòя,
âеäíî с óòрîòî — âçрèâ îò áеçãрèжíè ëú÷è,
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âеäíî с âëàжíèя äúõ íà ïрúсòòà,
êîéòî íîçäрèòе äрàçíè è сëàäêî ãîр÷è.
Мîéòî сòàрî сúрöе çàòóïòя
è îòêîëешеí сïîìеí â êрúâòà ìè çâó÷è.
Мîже áè е òîâà ëþáîâòà? — 
Аç íе çíàя, íî âçèрà се â ìеí è ìúë÷è, 
è ìúë÷è ïрîëеòòà 
сúс çеëеíè, рàçâрàòíè î÷è.

БЕЗВРЕМИЕ

В ëàáèрèíò се ïреâúрíà сâеòúò,
íе â êрúсòîâèще, à â áеçèçõîäèöà.
И íà сòрàжà ìúже íе сòîяò,
è жеíèòе íе сà áîãîрîäèöè.

Всè÷êè ëþäе щî-ãîäе сúс сâясò
êîëêî òúжíè è êîëêî сàìîòíè сà!
Зàòîâà ïúê ëóäóâàò çà âëàсò
сàìîçâàíöè, êрàäöè, íеãрàìîòíèöè.

Дîêîãà ще се õèëèш, жèâîò, 
òúрсещ сìèсúë еäèíсòâеíî â ãúäеëà,
à çà òîçè óж äреâеí íàрîä
íе се çíàе äîрè ще ãî áúäе ëè?

Кàê ëè ще се îïрàâèì íе çíàì,
íе сúì сèãóреí äàже ще ìîжеì ëè?
И се ÷óâсòâàì âèíîâеí, ÷е сàì
íе сúì áèë è ïî-ярîсòеí... ìîже áè.
   



    19

АРХИВ „ПЛАМЪК“. Брой 4/1987

Дончо Цончев

ДВА РАЗКАЗА

ПОД МУШМУЛАТА

Вътрешното	заглавие	на	този	малък	мой	спомен	колкото	кратък,	
толкова	и	незаличим,	е	„Полъхът	на	неизбежната	смърт“.	Зная,	че	то	е	
ужасно,	опитвах	стотина	други.	Но	те	биваха	все	уплашени,	а	това	зна-
чи	неточни.	Притеснени	биваха	и	предпочитаха	да	минат	край	нещото,	
без	да	го	докоснат,	като	че	ли	то	—	нещото	—	винаги	е	бомба,	която...	А	
в	добронамерените	и	искрени	думи	никога	не	е	имало	бомба,	нито	някога	
ще	има,	бомбата	се	състои	от	нашето	с	векове	вкоренявано	малодушие,	
тя	взривява	само	нас	самите.

И	тъй,	полъхът	на	неизбежната	смърт	живееше	в	мен	като	представа	
от	най-ранно	детство.	Но	никога	не	бях	го	разбирал.	Това	ми	се	случи	едва	
след	четиридесетгодишна	възраст,	по	което	време	срещнах	некръглото	
лице	на	истинското,	обикновено	щастие.	Зная,	че	това	—	за	щастието	—	ви	
интересува	винаги	и	много	повече	от	всичко	друго,	камо	ли	от	смъртта,	
веднага	ще	ви	кажа	как	го	видях	и	как	побързах	да	запечатам	това	видение	
в	паметта	си	завинаги.

Ами	ние	просто	си	седяхме	всички	на	терасата	на	новата	ни	къща	
и	ни	беше	все	едно	какво	правим	и	какво	не	правим,	след	като	се	бяхме	
събрали	да	живеем	отново	заедно.	Точно	педи	тридесет	години	аз	отпъту-
вах	от	гара	Левски	за	София,	майка	ми	остана	там,	брат	ми	бе	завършил	
вече	химия	и	отиде	на	работа	в	Бургас,	докато	баща	ми	ръководеше	все	
важни	и	големи	строежи	в	Кърджали	или	пък	в	село	Нова	Черна,	Тутра-
канско.	Тогава	се	смяхме	(беше	Първи	май	и	се	бяхме	събрали	при	майка,	
от	вси	страни),	смяхме	се	дори	радостно,	като	гледахме	географската	
карта	на	България.	„Като	семе	сме	пръснати	—	рече	баща	ми,	загледан	в	
червените	кръгчета,	с	които	майка	бе	отбелязала	местата	ни	по	тази	
карта.	—	Така	трябва.“	Разбира	се,	всички	бяхме	убедени	дълбоко,	че	след	
година-две	(хайде	три	да	са)	ние	пак	ще	се	съберем	на	едно	място	всички	
и...	така	минаха	тридесетте	години,	за	които	стана	дума.	Гонехме	се	
като	дървените	кончета	на	карусела.	Майка	беше	останала	в	Левски.	И	
тримата	мъже	бивахме	навсякъде	по	тази	карта	(червените	кръгчета	я	
изпонашариха	цялата),	но	никога	заедно.

Мисля,	че	почти	описах	приветливо,	набразденото	лице	на	щастие-
то,	седим	си	на	терасата	в	село	Нови	хан	всички,	тук	си	живеем	заедно	и	
сега	думата	„всички“	значи	не	сме	само	ние,	четиримата,	а	с	булките	и	
децата	—	десет	броя	народ.	Яка	фамилия.	Здрава.	Всеки	сраснал	с	жребия	
си	и	горе-долу	успял.



20 ÏËÀÌÚÊ

Нищо	повече	не	търсете	по	лицето	на	обикновеното	човешко	щастие,	
само	ще	си	загубите	времето.

И,	разбира	се,	че	то	е	миг	—	щастието	—	или	само	начин	на	пътуване,	
а	не	спирка,	той	и	Кавафис	казва,	че	на	Итака	няма	нищо,	всичко	е	пъту-
ването	до	там	и	затуй	не	трябва	да	се	бърза.

Една	частица	от	детската	ми	наивност	не	иска	да	ме	напусне	нико-
га,	аз	тайно	се	надявах	тогава	на	терасата,	че	тъй	можем	да	я	караме	
с	години.	Нищо	не	ни	пречеше	вече.	Никой	не	беше	гонен	и	гладен	—	какво	
наистина	можеше	да	се	случи	сега,	в	спокойния	свят,	който	бяхме	дожи-
вели	и	в	който	всеки	от	нас	се	бе	втъкал	с	красиво	(а	това	пък	значи	добре	
платено)	човешко	достойнство?

Същия	следобед	с	баща	ми	занесохме	кафетата	си	под	мушмулата	
(там,	до	зидчето	на	терасата	за	лозенцето,	бях	турил	две	дебели	пънчета,	
едното	от	явор,	другото	от	кестен),	седнахме	да	си	дуднем	за	дълбоката	
философия	и	високата	литература	двамцата,	защото	булките	обсъждаха	
все	рокли	и	филми,	а	майка	ми	и	брат	ми,	откакто	ги	познавам,	не	са	гово-
рили	за	нищо	друго	освен	за	ядене	и	за	пари.	Обичам	ги,	разбира	се,	точно	
колкото	се	полага,	а	понякога	и	повече,	зная	това	със	сигурност.	Тоест	
не	искам	да	ги	засегна	с	нищо.	Но	откакто	открих,	че	единствената	ис-
тинска	степен	на	човека	(и	културна,	и	научна,	и	всякаква)	е	степента,	
в	която	той	е	по-близо	до	истината,	ръката	ми	съвсем	не	иска	да	пише	
лъжи,	дори	и	красиви,	дори	и	уж	за	добро.

„Дуднем“	е	много	приятна	дума,	тя	също	ми	е	подарък	от	Нови	хан	—	
та	си	седим	под	мушмулата	на	яките	пънчета,	сърбаме	си	кафенцата	със	
стареца	и	си	дуднем,	влюбени	докрай	в	дълбоката	философия	и	високата	
литература,	което	значи	и	един	в	друг.

И	стигаме	до	думата	„закон“.	Не	помня	точно	как.	Нещо	му	разказвах	
шопския	виц,	който	твърди,	че	„оно,	законо,	е	врата	у	поле“.	После	другия	
виц,	че	той	—	законът	—	бил	бариера,	която	лъвовете	прескачат,	меките	в	
кръста	пролазват	отдолу	и,	общо	взето,	пред	тази	бариера	оставали	само	
говедата.	Но	разговорът	постепенно	стана	сериозен	и	аз	нещо	твърдях,	
че	не	харесвам	отношенията	ни,	нито	реда,	по	който	я	караме,	споменах	
фразата	„социална	справедливост“	и	въобще	се	поразпалих	в	критичен	дух.

Тогава	баща	ми	се	хвана	за	думата	„закон“.	Тя	веднага	промени	израза	
на	лицето	му,	гласът	му	се	извиси,	веждите	му	също	се	извисиха,	а	голя-
мата	му	длан	тупна	няколко	пъти	по	камъните	на	зидчето.

Тези	тупвания	ми	напомниха	далечното	време,	когато	той	биваше	
много	ядосан	и	ми	се	караше	за	някоя	от	моите	безкрайни	глупости	—	тези	
тупвания,	по-късно	разбрах	с	велико	умиление,	са	били	всъщност	шамари-
те,	които	той	не	ми	е	удрял	нито	веднъж	през	живота	си.	Затова	пък	ми	
остана	също	неизлечимия	спомен,	когато	с	такова	едно	тупване	баща	ми	
извади	касата	на	вратата	от	зида,	само	с	един	удар,	само	на	сантиметри	
от	къдравия	ми	червеникав	перчем.

Било	каквото	било,	да	се	върнем	под	мушмулата,	където	аз	се	бях	ув-
лякъл	от	моята	теза	в	критичен	план,	баща	ми	вдигаше	веждите	колкото	
може	и	направо	извика	с	все	сила

—	Закон	ти	казвам!	Ти	чуваш	ли	тази	дума,	или	не	чуваш?!
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Погледнах	в	очите	му.	Беше	разгневен	докрай,	освен	това	изведнъж	
и	много	силно	разочарован	от	мен.	Нещастен	беше	в	този	момент	ста-
рецът,	ама	истински.	Като	че	ли	всичко,	всичко	се	бе	случило	внезапно.	
И	от	любимия	му	прочут	син,	над	чиито	бедни	страници	той,	стокилог-
рамовият	зидар	понякога	е	плакал	щастливо,	сега	бе	останал	само	един	
надут	глупак,	който	не	знае	основните	понятия	за	живота	в	човешкото	
общество,	а	тръгнал	да	дава	акъл	на	другите.

Гледах	го	в	очите	и	той	ме	гледаше	в	очите.	Чувах	мислите	му	съ-
вършено	ясно,	както	винаги.	И	виждах	—	пак	толкова	ясно	—	онзи	свят,	в	
който	той	бе	вярвал	до	смърт,	цели	осемдесет	и	три	години,	и	с	който	
никога	нямаше	да	се	раздели.

Сведох	очи.	Млъкнах.	Гузно	си	допих	кафето	и	се	опитах	да	заговоря	
за	ядене	и	за	пари.	Тогава	баща	ми	откъсна	едно	листо	от	мушмулата	и	
задълго	се	вгледа	в	него.

Не	зная	сгреших	ли,	като	млъкнах.	Не	зная	това	и	сега,	затуй	написах	
този	мой	малък	спомен	—	колкото	кратък,	толкова	и	вечен	за	мен	—	само	
за	да	ви	попитам,	щом	все	тъй	сме	приятели:

А	вие	бихте	ли	казали	на	баща	си,	както	е	жив	и	здрав,	на	две	педи	
от	вас,	и	ви	гледа	в	очите	строго	и	ясно	—	бихте	ли	му	казали,	че	той	и	
неговият	свят	са	вече	мъртви?

КОШЕРИТЕ

Мислех	си,	че	този	разказ	ще	се	казва	„Гершуин,	кошерите	и	аз“.	Много	
е	смислено,	а	и	никак	не	е	лошо	като	думи,	наредени	една	до	друга.	Но	след	
по-обстойни	размишления	разбрах,	че	кошерите	съществуват	много	преди	
Гершуин	и	преди	мен.	А	и	тяхната	съдба	не	зависи	от	Гершуин,	нито	от	
мен	(ще	видите),	тя	зависи	от	Всичко.

Защото	Пчелата	не	познава	Човека,	на	когото	служи.
Самата	история	започва	с	това,	как	синът	ми	бе	ужилен	от	една	

пчела,	 докато	си	играеше	в	тревата,	недалеч	 от	нашите	кошери.	Той	
дойде	да	ми	съобщи	за	това	незначително	събитие,	аз	му	казах	да	на-
търка	ужиленото	място	със	зелен	домат	или	с	листо	от	домати	и	след	
минута	вече	мислех	за	друго.	Но	момчето	скоро	се	върна	отново	при	мен	
и	ме	погледна	смутено.

—	Какво	има?
—	Подува	се.
—	Ами	нормално	е	да	се	подува.	За	пръв	път	ли	те	жили	пчела?
—	И	тука	—	каза	момчето,	като	докосна	с	пръст	мястото	на	бъде-

щите	си	мустаци.
Аз	острех	колове.	Забих	секирата	в	пъна	и	сега	забелязах	как	плахите	

му	очи	са	пълни	с	влага.
—	Друго	какво	чувствуваш?	—	рекох	небрежно.
—	Малко	ми	е	горещо	на	гърлото,	отвътре.
Подкосиха	ми	се	краката.	Вече	знаех	какво	тябва	да	направя	веднага.	

Оттук	нататък	не	помня	нито	една	от	думите,	които	сме	си	разменили.	
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Скочих	в	колата,	синът	ми	седна	до	мен	—	със	светнати	фарове	поех	към	
„Пирогов“.	Имах	да	измина	двадесет	и	пет	километра	до	там.	Бях	чувал,	
че		в	ъ	т	р	е	ш	н	а	т	а		у	р	т	и	к	а	р	и	я		може	да	задуши	човека	и	да	го	
умори	за	няколко	минути.	Просто	дихателното	гърло	се	запълва	плътно	
от	отоците	и...

По	тесния	път	към	магистралата	стрелката	на	километража	сочеше	
цифрата	сто	и	двадесет.	Бях	свършен.	Молех	се	на	бога,	обещавах	всичко.	
И	все	гледах	часовника,	като	че	ли	сега	бе	свръхфаталното	състезание	в	
моя	живот.

За	четиринадесет	минути	изминах	тези	двадесет	и	пет	километра,	
пет	от	които	по	софийските	улици.	Момчето	веднага	бе	инжектирано.	
Сложиха	го	на	системи	и	то	остана	там	цели	четири	денонощия.	Лекари-
те	потвърдиха	моите	опасения.	Те	ми	казаха,	че	имало	смъртни	случаи	
от	ужилване.

След	време	забелязах,	че	правата	пътека,	която	минава	край	коше-
рите	ми	в	двора,	доби	формата	на	голям	лък.	Това	личеше	по	утъпканата	
трева.	Ние	всички	обикаляхме	кошерите,	макар	случаят	с	момчето	да	бе	
изяснен	точно	и	напълно:	предния	ден	бяха	пръскали	посевите	с	някаква	
отрова,	а	жилото	на	злополучната	пчела	пък	бе	уцелило	кръвоносен	съд	
над	лакътя	на	лявата	ръка	на	момчето.

След	още	време	забелязах	край	прелките	много	умрели	пчели.	Това	се	
случва	понякога	и	не	обърнах	особено	внимание.	Но	когато	половината	
от	пуйчетата	внезапно	измряха,	майка	ме	подсети	да	видя	какво	има	в	
гушките	им.

В	гушките	им	имаше	от	отровените	и	отровни	умрели	пчели.
На	следващия	ден,	както	косях	в	другия	край	на	двора,	една	пчела	ме	

ужили	по	рамото.	Без	да	се	колебая,	направих	още	едно	минирали	по	позна-
тия	вече	начин.	Мислех	си	как,	ако	ме	спрат	за	идиотското	шофиране,	ще	
кажа	причината,	поради	която	бързам.	Стори	ми	се	жалко	и	измислено.	А	
си	беше	страшно	—	до	края.	Когато	влизах	в	болницата,	устните	ми	бяха	
много	твърди,	а	лицето	и	гушата	—	на	червени	петна.

И	най-големият	глупак	вече	трябваше	да	се	сети,	че	с	тези	мои	кошери	
е	крайно	време	да	се	разделим.

Кошерите...	Това	е	едничкото,	което	е	останало	от	баща	ми	—	живо,	
същото,	вечното.	Центрофугата,	питите,	рамките.	Миризмата	на	восък,	
загадъчният	прополис,	пушалката,	шпорчето,	булото...	Великият,	праз-
ничен	миг,	когато	вадим	меда.	Сега	аз	съм	старият	шеф	на	благородното,	
хвърчащо	стадо.	Сега	бузите	на	моите	деца	са	омазнени	с	мед.	Ето:	жи-
вотът,	доброто,	фамилията	—	това	наистина	са	вечни	и	прекрасни	неща.	
Какво	по-прекрасно	е	измислено	от	тях?	Ето:	ние	ги	усещаме,	вдишваме	
ги,	докосваме	ги.	Тъй	е	предавано	от	вековете	назад,	тъй	трябва	да	бъде	
предавано	и	напред.

Боже,	как	да	пипна	кошерите,	аз	ли	ще	се	намеря	умникът	на	рода	—	да	
затрия	неговия	благороден	белег?	Как	да	си	спомня	собственото	детство	
без	тях	—	там,	край	Осъма,	когато	сред	старите	плетени	гугли	се	бялна-
ха	новите	красиви	сандъци	с	ламаринени	покриви?	Тоест,	сред	тръвните	
кошери	от	дедите,	се	появиха	даданблатовите	кошери	на	баща	ми.	Колко	
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горд	съм	бил	(че	малко	и	сега)	с	тези	чудни,	специални	думи,	които	съвсем	
не	всички	знаеха.

Цялото	ми	детство	мирише	силно	на	Осъма,	на	восък,	жило	и	мед.	
Това	е,	което	никой	никога	не	може	да	избие	от	мен	—	до	собствения	ми	
край.	Поне.

И	вместо	сред	кошерите	от	баща	ми	да	се	издигнат	двуетажни,	мо-
дерни,	прозрачни	(има	в	ГДР)	мои	кошери,	аз...

Цялото	 лято	и	цялата	 есен,	 всеки	ден,	при	 всяко	поглеждане	към	
кошерите	се	измъчвах	дълбоко.	Обичам	ги,	както	се	обичат	човеци.	Тъй	
се	помня,	това	съм	си	аз,	отвътре.	Има	нещо	свято	в	чувството	ми	към	
тях	—	толкова	са	свързани	с	рода	ми.	Винаги	вярвам	с	огромна	детска	
наивност,	че	пчелите	са	същите,	винаги,	макар	да	зная,	че	живеят	само	
две	седмици	всяка.	Те	си	имат	имена	—	кошерите.	Един	от	тях	например	
е	„Рашко“,	него	ми	го	подари	Рашко	Сугарев,	когато	почина	баща	му.	Хо-
дихме	до	Храбрино,	Пловдивско,	да	го	вземем	заедно	с	центрофугата	на	
Рашковия	баща.	Ето,	и	Рашко	не	можеше	да	се	раздели	с	кошерите	на	своя	
баща,	той	искаше	те	да	продължат	да	живеят.

Човек,	който	има	кошери,	наистина	е	като	един	малък	бог.	Съвсем	
същото	си	го	представям	—	да	бъдеш	бог.	Имаш	неизброимо	стадо.	Не	
го	познаваш	поединично	и	поименно.	То	си	има	своя	цивилизация,	много	
сериозна.	Дори	ти,	неговият	бог,	не	я	познаваш	съвършено.	Ти	бдиш	над	
това	стадо,	без	да	имате	начин	да	установите	контакт.	То	действува	по	
своите	си	закони	и	ти	служи.	Ти	не	го	ограбваш	—	ти	го	пазиш.	Смислено,	
полезно	и	красиво	е	вашето	взаимодействие,	в	което	няма	общовъзпри-
етия	контакт	—	няма	и	начин	за	него.	Стадото	само	те	усеща.	Ти	само	
го	направляващ	с	твоето	неограничено	(спрямо	него)	могъщество.

И	какво	сега	—	аз,	богът	на	моята	пчелна	цивилизация	—	да	посегна	
на	нея	ли?

Какъв	е	този	бог,	който	посяга	на	своето	стадо?
Още	през	есента,	когато	варих	ракията,	един	приятел	ми	пошушна,	

че	тя	ставала	страхотна,	ако	в	бурето	(черничево,	разбира	се)	съм	пуснел	
една	топка	прополис.	Имах	прополис	от	мойте	кошери,	пуснах	топката	
и	изчаках	времето	на	отлежаване.	Една	зимна	вечер	имах	много	приятни	
гости	и	пихме	малко	повече	от	моята	ракия	с	прополиса.	През	нощта	се	
събудих	—	устните	ми	бяха	леко	втвърдени.	Подобно	чувство,	както	ко-
гато	ме	бе	ужилила	пчелата.	Не	си	легнах	до	сутринта.	И	идиот	да	бях,	
не	можех	да	не	зная	от	този	миг,	че	най-същественото	в	моето	пчелно	
стадо	е	вече	отровата.

Не	онази	отрова,	която	това	стадо	носи	в	жилото	си	от	памтивека,	
и	която	лекува.

Отрова	нова,	 страшна	и	неспасяема,	 защото	 стадото	я	 вземаше	
заедно	със	своята	паша.

Същата	нощ	реших,	че	на	другия	ден	ще	отида,	ще	сваля	капаците	
на	кошерите,	ще	махна	топлите	възглавници	и	това	им	стига.	Тиха...	
„божествена	смърт“.

Защото	какъв	е	смисълът	и	на	най-цивилизованото	стадо,	когато	то	
тръгне	да	убива	своя	бог?
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А	колкото	до	Гершуин,	по	това	 време	 слушах	 един	негов	 концерт.	
Солистът	на	„Рапсодия	в	синьо“	бе	мулат.	Той	бе	невероятен.	Просто	
изпълнението	му	„стърчеше“	над	всички	сетнешни	знаменити	солисти.

—	Черното	му	превъзхожда	—	прошепна	дъщеря	ми.
—	Кое	черно?
—	На	кожата.
Разбрах	я.	Той	не	беше	прецивилизован	—	мулатът	—	като	моите	пре-

въоръжени	бели	братя	и	като	моите	отровни	пчели.
Отивайки	към	кошерите,	за	да	им	сваля	капаците	и	тъй	да	сложа	

край	на	вече	опасната	цивилизация	на	моите	пчели,	аз	—	нещастният	им	
бог	—	се	сетих	отново	за	Гершуин.

Той	навремето	бе	твърде	смущаващ.	Странен,	много	джазов	и	необи-
чаен	беше	Гершуин.	А	после	стана	класика.

Дали	не	може	някак	да	изчакам	с	премахването	на	моята	отровена	
цивилизация?

Дали	пък	някак,	боже?...

„Сàêрàëíè ìèíèàòþрè“. Хóä. Тàòяíà Нèêîëîâà-Хþсòúí
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АРХИВ „ПЛАМЪК“. Брой 9/1986

Петър Алипиев

НА ЧАША С ПРИЯТЕЛИ

КЛАСНО

През	1941	г.	преминах	с	отличие	от	четвърто	отделение	за	първи	про-
гимназиален	клас.	Имах	високо	самочувствие,	смятах	се	за	силен	ученик.	
Не	можех	да	допусна,	че	нещо	няма	да	знам,	че	няма	да	мога	да	отговоря	на	
въпросите	на	учителя.	Но	ето,	зададе	се	краят	на	първия	срок	и	започнах	
класните	упражнения.	„В	сряда	—	ни	каза	господин	Ранков,	учителят	ни	
по	аритметика	—	ще	направим	класно	за	срока.	Моля	всички	да	дойдат	с	
нови	и	чисти	тетрадки	от	по	десет	листа.“

Дойде	уреченият	час,	господин	Ранков	излезе	на	черната	дъска	и	на-
писа	условията	на	три	задачи.	Разреди	ни	по	чиновете	да	не	преписваме	и	
всички	се	надвесиха	над	листовете.	За	първи	път	разбрах,	че	съм	безсилен.	
Не	можех	да	ги	проумея	тия	задачи,	не	можех	да	ги	реша.	Честолюбието	
ме	смазваше.	Аз	да	не	мога	да	реша	задачите?	Аз	—	най-силният	ученик	в	
класа?	Но	наистина	не	можех.	Господин	Ранков	се	разхождаше	между	ре-
диците	и	си	играеше	с	едно	синджирче.	Какво	да	правя,	как	да	се	спася	от	
позора.	И	неочаквано	ме	осени	вдъхновение:	ще	припадна!	Ще	се	строполя	
на	пътеката	и	ще	се	направя	на	умрял.	Ще	настъпи	паника,	ще	почнат	
да	ме	съживяват	класното	ще	се	развали	и	ще	го	отложат	за	други	път.	А	
тогава,	о	тогава,	ще	реша	всички	задачи!	И	се	наведох	настрани,	бавно	се	
свлякох	към	миришещите	на	подово	масло	дъски,	затворих	очи	и	—	умрях.	
Настъпи	страхотна	паника.	Момичетата	се	разпищяха,	господин	Ранков	
ме	дигна	на	ръце	и	с	повикания	на	помощ	слуга	чичо	Атанас	ме	занесоха	в	
канцеларията.	Заливаха	ме	с	вода,	биха	ми	плесници,	а	госпожа	Парашке-
вица	ми	поднесе	шишенце	с	амоняк.	Амонякът	ме	съживи,	отворих	очи	и	
се	разплаках.	Изпратиха	ме	с	друг	ученик	вкъщи.	Ведната	хукнах	да	играя.

На	другия	ден	влязох	в	класа	като	герой.	Всички	ме	гледаха	с	любо-
питство	и	възторг.

—	Добре	ли	си?	—	ме	попита	господин	Ранков.
—	Добре	съм,	господин	учителю	—	отговорих	аз.
—	А	сега,	деца	—	каза	господин	Ранков,	—	ще	направим	отложеното	

класно.	Отворете	тетрадките	и	се	разредете	както	вчера.	—	И	написа	
нови	три	задачи	на	черната	дъска.

Едно	по	едно	децата	отиваха	при	господин	учителя	и	оставяха	те-
традките	си	с	решените	вече	задачи.	Само	аз	стоях	над	белия	лист	и	не	
можех	да	реша	нищо.	Сълзите	ми	се	стичаха	по	бузите.	Можех	ли	да	знам,	
че	това	е	началото	на	многото	поражения	и	че	трябва	да	свиквам?
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ТАВА С ГЮВЕЧ

На	осемнадесетгодишна	възраст	пристигнах	в	Перник	да	ставам	
миньор.	Лекарят	ме	намери	здрав,	дадоха	ми	купони	за	хляб	и	ме	пра-
тиха	на	работа	в	мини	Бели	бряг.	Извозвах	с	един	сляп	кон	в	галериите	
пълните	вагонетки	и	докарвах	празни.	Каквото	изкарвах,	го	изяждах.	
Имах	постоянно	чувство	за	глад	и	никога	не	можах	да	го	утоля.	Полу-
ченото	в	стола	само	раздразняше	апетита	ми.	Живеех	в	миньорското	
общежитие	с	един	стар	миньор	от	с.	Дивотино,	Пернишко.	Мълчалив	и	
вечно	озлобен	шоп.	Никога	не	разменихме	приказка.	На	моите	въпроси	
отговаряше	с	поглед	и	кимане.	Пристигаше	мълчаливо,	мълчаливо	се	съб-
личаше,	мълчаливо	вечеряше	и	си	лягаше.	Живях	с	него	пет-шест	месеца	
и	през	цялото	време	той	яде	една	и	съща	гозба:	гювеч.	В	събота	вечер	си	
отиваше	в	Дивотино	и	в	понеделник	рано	сутринта	пристигаше	с	една	
голяма	тава,	завита	с	бохча	с	вързани	отгоре	краища.	Вътре	имаше	гювеч	
с	картофи,	домати,	чушки,	патладжан	и	бамя.	За	закуска	си	отрязваше	
третинка	от	хляба	и	го	изяждаше	с	част	от	гювеча.	На	обяд	разделяше	
остатъка	от	хляба	на	две	и	обядваше	с	 гювеч.	За	вечеря	доизяждаше	
хляба	с	гювеч	и	завиваше	тавата	с	бохчата.	Държеше	я	отгоре	на	гар-
дероба.	Във	вторник	всичко	отново	се	повтаряше,	в	сряда,	четвъртък	и	
петък	—	пак,	а	в	събота	на	обяд	доизяждаше	гювеча,	изтривяше	тавата	
с	къшей	хляб,	връзваше	краищата	на	бохчата	и	заминаваше	за	село.	В	
понеделник	пристигаше	наново	с	пълна	тава	гювеч,	пак	изкарваше	до	
другата	събота	и	тъй	—	с	месеци.

Нито	веднъж	не	ме	покани	да	хапна.	Слюнките	ми	течаха,	като	го	
гледах	да	яде.

—	Може	ли	да	го	опитам	—	попитах	веднъж	аз.
Той	ме	изгледа	мълчаливо	и	не	каза	нищо.	Дояде	си	опеделената	част,	

зави	тавата	и	я	сложи	върху	гардероба.
Един	път,	беше	четвъртък,	моят	съквартирант	се	забави	нещо,	из-

ползвах	случая	и	реших	да	опитам	гювеча.	Малко	ще	махна	—	си	казах,	—	той	
няма	да	забележи.	Загребах	слъжицата	няколко	пъти,	колебах	се,	колебах	
се,	пък	загребах	още	няколко	пъти,	гювечът	се	преполови,	не	намерих	сили	
да	се	откажа,	та	взех,	че	го	изядох	целия.	Зачаках	със	страх	връщането	
на	стопанина.	Вратата	се	отвори	и	той,	без	да	поздрави,	както	винаги	
мълчаливо	 съблече	работното	си	 облекло.	Облече	домашните	 си	дрехи,	
които	изглеждаха	още	по-работни	от	първите,	надигна	се	на	пръсти	и	
посегна	към	тавата	на	гардероба.	Свали	я,	отметна	бохчата	и	погледна	
изумен:	гювечът	беше	изяден.

—	Кой?	—	изсъска	злобно	той.
—	Аз.
—	Защо?
—	Не	знам.
—	Ще	те	убия!	—	И	разтвори	чекийката,	попила	в	дървената	си	дръжка	

всички	мазнини	на	света.	—	Ще	те	заколя!
Гледах	го	изумен	и	полудял	от	страх.	Щом	пристъпи	към	мене,	граб-

нах	тавата	и	се	приготвих	за	отбрана.	„Ако	ме	нападне	—	помислих,	—	ще	
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го	ударя	по	главата.“	Но	той	спря	разколебан	сред	стаята	и	ме	загледа	с	
дива	омраза.	Сметнал	сигурно,	че	ако	се	бием,	може	да	повредя	тавата,	
хвърли	чекията	в	кьошето	и	изрева:

—	Дай	тавата!	Дай	тавата,	ти	казвам!...
Подадох	му	я.	Той	я	грабна,	уви	я	в	бохчата	и	трясна	вратата.	Ве-

черта	не	се	върна.	Дойде	чак	сутринта	с	нов	гьовеч,	но	изпълнил	само	
половината	на	голямата	тава.	Мълчаливо	закуси	и	тръгна	на	работа.

ДВОЙКА

В	пети	клас	на	гимназията	в	Бяла	ни	дойде	нов	учител	по	литера-
тура.	Много	години	след	това	разбрах,	че	бил	поет,	че	печатал	стихове	
в	различни	издания.	Появи	се	млад,	излъскан,	хубав,	съвсем	различен	от	
нас,	бедните	и	окъсани	ученици.	Седна	зад	катедрата	и	поздрави.	Щом	ни	
се	представи,	помоли	тези,	дето	пишат	стихотворения	да	дигнат	ръка.	
Дигна	само	Христо	Черняев.

—	Излез	на	дъската	—	каза	той.
Аз	се	сниших	ниско	над	чина.
—	Други	има	ли?
—	Има,	има!	—	обадиха	се	от	класа	и	ме	посочиха.	Бях	вече	напечатал	

в	 ученическия	 стенвестник	 стихотворението	 си	 „Партизани“,	 а	 в	 ис-
тинския	вестник	„ЕМОС“	стихотворението	„Трудов	герой“.	Класът	ме	
знаеше	като	поет.

—	Кажи	няколко	стихотворения	—	обърна	се	учителят	към	Христо.
Христо	издекламира	пет-шест.
—	От	тебе	ще	стане	голям	поет	—	присъди	учителят.	—	Седни	си.
—	Ха	сега	кажи	нещо	и	ти	—	обърна	се	той	към	мен.
Издекламирах	двете	си	стихотворения	и	зачаках	присъдата.
—	От	тебе	няма	да	стане	нищо,	не	се	занимавай	с	това	—	каза	учи-

телят...	Седнах	съкрушен	и	смазан	и	най-вече	унизен	пред	ученичките.
Послушах	съвета	му	и	престанах	да	пиша.
—	Сега	—	каза	учителят	—	ще	вземем	за	Иван	Вазов.	Христо	излез	на	

дъската.
Христо	излезе	и	учителят	му	подаде	красиво	подвързано	томче.
—	Чети	от	самото	начало.
И	Христо	зачете	„Под	игото“	от	Иван	Вазов	и	чете	до	биенето	на	

звънеца.	На	другия	ден	пак	бе	извикан	и	пак	чете,	на	по-другия	пак	и	тъй	
цял	срок,	докато	прочете	цялата	книга.	Така	бяха	изпълнени	определените	
часове	за	разглеждане	на	Иван	Вазов.

Дойде	краят	на	срока	и	трябваше	да	се	оформят	бележките.	Да	се	
види	кой	какво	знае.	Учителят	ни	даде	да	продължим	в	стихове	поемата	
на	Иван	Вазов	„Грамада“.	Всички	съчиниха	много	куплети	и	я	продължиха.	
Най-много	написа	Христо	Черняев.	А	аз	от	мързел	не	написах	нищо.

—	Защо?	—	попита	учителят.
—	Защото	е	вече	написана,	какво	ще	я	продължавам!	Не	е	хубаво	да	се	

подиграваме	на	големия	поет.
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—	Не	е	хубаво	да	имаш	двойка	—	каза	ядосан	учителят	и	ми	сложи	две	
в	тефтерчето	си.

Тъй	и	щеше	да	ми	я	остави	за	срока,	ако	Христо	не	беше	ходил	при	
него	да	ходатайствува.	Съжали	се	и	ми	писа	три.

Към	края	на	четиридестте	години	в	София	във	вегетарианския	рес-
торант	учителят	ми	по	литература	седна	случайно	на	моята	маса	да	
обядва.	За	мене	той	вече	бе	известно	име,	защото	печаташе	редовно	в	
детските	издания.	Беше	облечен	в	екстравагантно	горно	палто,	на	едри	
и	шарени	квадрати.	Познах	го	и	го	поздравих.	Позна	ме	и	той	и	ме	попита	
за	Бяла,	за	този	и	онзи.	Попита	ме	и	дали	пиша.

—	Пиша	—	отговорих	аз.
—	А?	—	изненада	се	учителят	ми.	—	Дай	да	прочета	нещо.
Извадих	от	джоба	си	стихотворението	„Нощем“	и	му	го	подадох.	Той	

го	прочете	и	ми	каза:
—	Ако	ти	си	написал	това	и	го	докажеш	—	ще	съблека	новото	си	палто	

и	ще	ти	годам.
—	Утре	излиза	в	„Народна	армия“	—	му	отговорих.
—	Ще	видим,	ще	видим.	Ако	е	твое,	ела	у	дома	да	си	вземеш	палтото.
Стихотворението	ми	излезе,	питах	къде	живее	и	с	няколко	вестника	

в	ръка	отидох	да	си	прибера	палтото.
—	Не,	не!	И	без	палто	ще	станеш	поет	—	ми	каза	учителят	по	лите-

ратура	и	затвори	пред	мене	вратата.

СУТРЕШНА РАДИОГИМНАСТИКА

На	деветнадесетгодишна	възраст	завеждах	в	културния	отдел	на	
Върховния	комитет	за	физкултура	—	сектора	за	физкултурна	радиопропа-
ганда.	Не	разбирах	нищо	от	физкултура,	а	от	проблемите	£	—	още	по-малко.

Една	сутрин	ми	позвъниха	да	сляза	долу	при	първия	заместник-пред-
седател.	Чакал	ме	за	разговор.	Веднага	се	приготвих	и	слязох	на	третия	
етаж.	Секретарката	му	ме	прие,	 отвори	 обкованата	 с	 кожа	 врата	и	
ме	вкара	вътре.	Видях	един	голям	кабинет	с	голямо	бюро,	а	на	бюрото	
няколко	телефона,	 бял,	 зелен	и	 червен.	Министерска	работа.	Първият	
зам.-председател	говореше	по	червения	телефон.	Като	свърши	и	остави	
слушалката,	помоли	ме	да	се	приближа.

—	Нали	вие	завеждате	физкултурната	радиопрограма?	—	попита	той.
—	Да.
—	Ето	за	какво	ви	повиках:	в	Комитета	се	получи	оплакване	от	доцент	

Ф.	срещу	проф.	М.	Става	дума	за	провеждането	на	сутрешната	радиогим-
настика.	Ф.	твърди,	че	тя	все	още	се	провежда	по	унгарската	система	
и	предлага	да	бъде	заместена	с	българска	система.	Моля	ви	да	проучите	
въпроса	и	в	срок	от	десет	дена	да	излезете	с	доклад	пред	бюрото,	за	да	
решим	въпроса.	Достатъчни	ли	са	десет	дни?

—	Достатъчни	са	—	отговорих	смаян	аз.
И	си	излязох	като	ударен	по	главата.	Каква	е	тази	сутрешна	ра-
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диогимнастика?	Знаех,	че	има,	но	никога	не	бях	я	слушал.	Нито	радио	
имах,	нито	рано	ставах.	А	и	тази	унгарска	система	каква	ли	ще	е?	И	с	
какво	ли	е	по-лоша	от	българската?	И	защо	аз	трябва	да	го	реша	този	
въпрос?

Вечерта	обясних	на	хазайката	си	от	ателие	„Паризиен“,	че,	тъй	и	
тъй,	трябва	да	пиша	доклад	за	сутрешната	радиогимнастика	и	я	помо-
лих	да	ми	услужи	с	радиото	си.	Бе	добра	жена	и	ми	го	даде.	Станах	рано	
и	за	първи	път	в	живота	си	я	чух	тази	радиогимнастика:	стани,	легни,	
левият	крак	напред,	наклони	се	назад,	наклони	се	напред	и	т.н.,	и	т.н.	
„Значи	това	е	унгарската	система	—	си	казах	аз.	—	А	каква	ли	ще	е	новата?	
Интересно,	интересно...

Пропилях	няколко	дена	в	размишления,	но	колелото	се	навиваше,	оп-
ределените	десет	дни	се	стопяваха,	а	аз	не	съм	почнал	да	го	пиша	още	
този	доклад.	И	какво	трябваше	да	напиша?	Вървях	и	се	чудех.	„Не,	просто	
трябва	да	напусна	—	си	повтарях,	—	не	е	за	мене	тази	работа.“

—	Какво	си	се	умърлушил?	—	ме	попита	при	среща	моят	съученик,	съ-
селянин,	студент	по	право	и	бъдещ	писател	Димитър	Мантов.

—	Големи	проблеми	имам	—	и	му	разказах	случая	с	гимнастиката.
—	Бързам	сега	—	каза	той.	—	Ела	довечера	в	квартирата	ми	и	ще	об-

мислим	нещата.
Вечерта	отидох	и	му	разказах	подробно	всичко.
—	Няма	страшно	—	ми	отговори	моят	съученик.	—	Това	е	един	от	най-

леките	въпроси.
—	Как?
—	Ще	вземеш	страната	на	Ф.	С	най-силни	думи	ще	отречеш	унгарската	

система,	ще	я	наречеш	износена,	остаряла	и	неефективна.
—	Но	аз	не	знам	терминологията,	то	ще	са	специални	неща.
—	И	това	 е	 лесно	 —	 успокои	ме	той.	 —	Ще	 отидеш	при	 проф.	М.,	

ще	разговаряш	с	него	по	въпроса,	ще	го	оставиш	да	говори	той	и	ще	
записваш.	След	туй	ще	 отидеш	при	 доцент	Ф.	 и	 също	ще	 записваш.	
Но	при	него	ще	записваш	по-внимателно,	защото	с	неговите	думи	на	
отричане	на	унгарската	система	трябва	да	си	послужиш.	След	това	
написваш	доклада,	отричаш	унгарската	система	и	препоръчваш	да	се	
въведе	нашата.

„Адвокат	—	помислих	аз,	—	бръснещ	ум.“	Благодарих	му	и	си	заминах.
На	другия	ден	направих	двете	посещения	и	записвах,	записвах.	И	два-

мата	говориха	умно	и	компетентно,	но	аз	взех	страната	на	доцент	Ф.,	
написах	си	доклада,	като	оборих	унгарската	система	и	горещо	препоръ-
чах	да	се	въведе	в	българското	радио	нашата	система	при	сутрешната	
радиогимнастика.	Прочетох	доклада	си	пред	бюрото	на	ВКФС,	след	което	
се	взе	решение	да	се	смени	унгарската	система.

Щом	въведоха	новата	система,	помолих	пак	хазайката	да	ми	услужи	
с	радиото	си.	Станах	рано	и	за	втори	път	я	чух	тази	радиогимнастика,	
но	тъй	и	не	можах	да	разбера	къде	всъщност	бе	разликата.
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БОГАТИ

Стоим	в	квартирата	ми	на	„Софроний“	17	безпарични,	умърлушени.	
Няма	и	изход:	нищо	не	е	напечатано	от	нас,	отвсякъде	са	взети	всички	
възможни	командировки.	В	тази	тягостна	обстановка	с	гръм	и	трясък	
нахлува	Михаил	Берберов:

—	Ура!	Намерихме	разрешението!	На	работа,	момчета!	Само	 след	
часове	ще	имаме	пари.	И	то	много	пари!

—	Какво?	Откъде?	—	развълнуваха	се	всички.
—	Централният	дом	за	художествена	самодейност	дава	по	четири-

десет	лева	на	текст	за	естрадна	песен,	и	то	веднага,	щом	го	занесеш.
Всички	взеха	хартия	и	писалки,	свиха	се	в	ъглите,	налягаха	по	кревата,	

седнаха	по	прозорците	и	почнаха	да	пишат.	След	час-два	всеки	имаше	по	
три-четири	текста,	а	Димитър	Павлов	—	шест,	от	които	даде	три	на	
мене.	Тръгнахме	да	ги	носим.	Влизахме	един	по	един,	за	да	не	правим	лошо	
впечатление,	и	излизахме	с	пари,	много	пари.

Вечерта	се	събрахме	накупили	за	ядене	и	пиене	всичко,	което	се	про-
даваше:	шунка,	пастърма,	свински	рибици,	кренвирши,	френски	хлебчета,	
ракия,	бели	и	червени	вина,	бонбони,	торти,	шоколади,	фъстъци,	скъпи	
цигари	и	какво	ли	не.	Истински	пир!	Поканихме	и	хазайката	си	Армен	
Делижан	да	види,	че	не	сме	толкова	бедни.	Платихме	и	наема,	турихме	и	
десет	лева	отгоре	да	се	почерпи.	Пихме	и	ядохме,	ядохме	и	пихме,	пяхме	
патриотични	песни	и	декламирахме	тъжни	стихотворения.	В	най-въз-
торжените	мигове	Михаил	Берберов	стъпваше	на	масата	и	хвърляше	във	
въздуха	банкноти.	Те	трепереха	във	въздуха	и	се	разпиляваха	из	цялата	
стая,	а	течението	ги	отнасяше	под	кревата	и	масата.	Георги	Узунски	
пълзеше	по	колене	и	ги	събираше:	„И	утре	е	ден“	—	мърмореше	той.

—	Не	се	унизявай,	Георги!	—	викаше	Никола	Инджов.	—	Поне	една	вечер	
живей	като	човек.

На	разсъмване	всеки	заспа,	където	намери,	и	спа,	както	спят	успо-
коените	и	богати	хора.

ПРАЗНИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Зададе	се	осми	август,	празникът	на	Гранични	войски,	и	главният	
редактор	на	в.	„Граничар“,	където	служех,	ми	поиска	стихотворение	за	
вестника.	 „Ама	да	е	от	много	голям	поет“	—	каза	той.	Мислих,	мислих	
и	ми	дойде	на	ум	за	Ламар.	Направих	му	посещение	в	редакцията	на	сп.	
„Български	воин“,	където	работеше.	Тъй	и	тъй,	му	обясних,	спрели	сме	се	
на	вас	да	напишете	стихотворение	за	празника	на	граничарите.

—	Я	се	махайте	от	главата	ми	—	каза	безцеремонно	Ламар.
—	Но	нека	ви	обясня.
—	Какво	ще	ми	обяснявате?
—	Обещал	съм	на	главния	си	редактор.	Ако	не	ми	напишете,	ще	се	ядоса	

и	ще	ме	върнат	отново	на	границата.	Войник	съм	в	края	на	краищата.
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Ламар	ме	съжали.
—	Добре	—	рече,	—	ще	ти	напиша.	За	кога	ти	трябва?
—	За	сряда.
—	Ела	в	сряда	следобед	да	го	вземеш.
Отивам	да	взема	стихотворението,	а	той	ме	пита:
—	Какво	има?
—	Ами	за	стиховорението.
—	Какво	стихотворение?
—	Нали	ми	обещахте	стихотворение	за	празника	на	граничарите.
—	А	бе,	момче,	защо	не	ме	оставите	на	мира	с	вашите	празници	и	по-

ръчки!	Един	за	пожарникарите,	други	за	алпинистите!	Няма	да	ти	напиша	
никакво	стихотворение.

—	Аз	не	мога	да	се	върна	без	стихотворение.	Казах,	че	ще	го	занеса.	
Вестникът	е	вързан	и	само	стихотворенето	чакат.	Как	да	кажа,	че	няма	
стихотворение?

—	Добре	де,	добре,	ела	утре	следобед.
—	Следобед	е	късно.
—	Ела	преди	обяд.
Отивам	в	четвъртък	преди	обяд,	той	седи	и	пуши.
—	Готово	ли	е	—	питам.
—	Готово	е,	но	не	е	довършено.	Написал	съм	само	три	куплета.	Ако	

можеш	да	го	довършиш	—	довърши	го	и	се	махай	от	главата	ми.
Взех	стихотворението	и	си	заминах.	Четох	го,	четох	го,	наистина	

не	е	довършено.	Но	кой	съм	аз,	за	да	го	довършвам?	Така	и	го	пуснахме	на	
първа	страница.

ПОТИСНАТОСТ

Навел	съм	глава	над	бюрото	си	в	абсолютна	потиснатост	и	апатия	
към	околния	свят.	Телефонът	позвънява.	Дигам	слушалката	с	досада.

—	Кольо	—	казва	гласът	отсреща,	—	ракията	не	върви	по	пет	лева.
—	Пусни	я	по	три	—	отговарям	аз.
—	Не	е	ли	много	малко?
—	Поне	да	се	похарчи.
—	Добре	—	отвръща	гласът	и	изчезва.

ПЪТУВАНЕ С ДОРА ГАБЕ

Отишъл	съм	да	пиша	в	почивния	дом	на	писателите	в	Хисаря.	На	обяд	
на	масата	ми	сяда	Рашко	Сугарев	и	ми	казва,	че	щял	да	ходи	с	колата	си	
до	София,	ако	имам	някаква	работа,	можел	да	ме	вземе.	Но	само	ще	ме	
откара,	без	да	се	връща.

—	Благодаря	—	му	казах,	—	ще	дойда.	Имам	да	получавам	някакъв	хо-
норар.



32 ÏËÀÌÚÊ

—	И	аз	ще	дойда	—	обажда	се	от	съседната	маса	Дора	Габе.
Това	за	миг	смути	и	двама	ни,	въпреки	че	щеше	да	ни	е	приятно	да	

пътуваме	 с	 именитата	наша	поетеса.	Все	пак	 е	 деветдесетгодишна,	
отговорно	е...

—	Готово	—	отвръща	Рашко,	—	в	три	часа	тръгваме.
И	тръгнахме.	Щом	излязохме	на	спокоен	път,	Рашко	ме	помоли	да	го	за-

нимавам	със	стихотворения.	Докато	стигнем	до	София,	да	му	рецитирам.
—	Готово	—	отвръщам	аз,	—	стига	да	не	досаждаме	на	г-жа	Габе.
	—	Не,	не,	и	аз	ще	слушам	с	удоволствие.
Започнах	своя	рецитал.	Рашко	кара	колата,	слуша	и	мълчи.	Само	Дора	

Габе	след	всяко	стихотворение	се	отзовава	положително:	„Ах,	колко	е	ху-
баво!	Възхитена	съм!	Досега	не	ви	познавах“	и	т.н.

Това	ме	ласкае	и	подхранва	артистичния	ми	дар.	Стигам	до	стихо-
творението	„Старица“.

Очите	£	са	вече	уморени
и	безразличието	към	света
е	спряло	в	сините	£	вени...	и	т.н.
Щом	стигнах	средата	на	стихотворението,	Дора	Габе	ме	прекъсва.
—	Не,	не	продължавайте.	Дотука	е	достатъчно.	Иначе	ще	развалите	

стихотворението.
Това	ме	ядоса.	„Аз	сам	зная	—	казах	—	докъде	да	си	напиша	стихотво-

рението.	Моля	да	не	ме	прекъсвате“.	И	продължих	декламацията	си.
—	Ама	как	може	да	си	разваляте	хубавото	стихотворение	—	почти	

с	плач	наново	ме	прекъсна	поетесата.	—	Аз	 ви	казах	къде	трябва	да	
свърши.

Убеден,	че	не	е	права,	продължих	да	декламирам.
—	Моля	ви	се,	спрете	колата,	стана	ми	лошо	—	изстена	тя.
Рашко	намали	ход	и	спря	колата	край	шосето.	Помогнахме	£	да	излезе	и	

вземе	въздух.	И	двамата	мълчахме,	докато	се	успокои.	После	£	помогнахме	
да	се	качи	и	продължихме	пътя	си.

—	И	все	пак	кажи	го	това	стихотворение	—	казва	Рашко	Сугарев.	Нека	
го	чуем	до	края.	Може	пък	да	е	хубаво.

Взел	мълчанието	на	Дора	Габе	за	съгласие,	наново	почнах	декламаци-
ята	от	самото	начало.	Щом	стигнах	средата,	Дора	Габе	с	болка	в	гласа	
ме	помоли	да	спра	и	да	не	го	развалям	това	хубаво	стихотворение.

Спрях,	но	вече	много	ядосан.	Тя	реши	да	се	доизясни.
—	Когато	бях	в	Москва	—	каза	тя,	—	Лев	Ошанин	беше	написал	едно	

стихотворение	и	ми	го	прочете.	И	него	така	прекъснах.	Той	не	се	съгла-
сяваше,	но	после	се	съгласи	и	се	получи	една	от	най-хубавите	му	работи.

Тоя	път	вече	не	издържах.
—	Слушайте	—	рекох	аз.	—	Моите	уважения	към	Лев	Ошанин.	Нека	прави	

каквото	си	иска.	Това	си	е	негова	работа.	Но	мене	ме	оставете..
—	Ама	как	може	така?	Спрете,	моля	ви	се,	пак	ми	стана	лошо.	Ама	

спрете,	де...
Наново	£	помогнахме	да	излезе,	дадохме	£	да	пие	нещо.	Бяхме	скон-

фузени	и	изплашени.	Качихме	се	след	десетина	минути	в	колата,	но	вече	
без	декламация	и	без	спорове.	В	мълчание	стигнахме	до	София.	На	ул.	„Ра-
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ковски“,	дето	живееше	поетесата,	я	свалихме	и	£	помогнахме	да	се	качи	
до	дома	си.

—	Благодаря	за	компанията	—	рече	тя.	—	Моля	младият	поет	утре	в	
единадесет	часа	да	мине	да	ме	вземе	и	да	ме	върне	в	Хисаря.	—	И	си	влезе	
в	къщата.

На	другия	ден	заваля	страшен	дъжд.	Всичко	потъна	във	вода.	„Къде	в	
този	дъжд	—	мислех	си	аз	—	ще	водя	тази	възрастна	жена,	и	то	не	с	кола,	
а	с	влак.	При	това	трябва	да	правим	и	няколко	смени.“	Обадих	£	се	по	те-
лефона,	че	отменям	пътуването	си,	и	се	качих	на	влака	за	Хисаря.	Щом	
пристигнах	и	щом	отворих	вратата	на	столовата,	съзрях	Дора	Габе	да	
вечеря.	Била	стигнала	с	такси.

—	Не	желая	да	говоря	с	вас	—	ми	каза	тя,	—	вие	сте	един	невъзпитан	
човек.	Да	ме	изоставите	насред	пътя.	Срамота!

Потънах	в	земята	от	срам	и	неудобство.	Какво	да	направя,	как	да	се	
извиня.	Сетих	се	и	отидох	в	полето,	набрах	изсъхнала	метличина,	нагласих	
я	на	букет	и	като	криех	букета	зад	гърба	си,	почуках	на	вратата	£.	Щом	
влязох,	я	видях	седнала	на	креслото.	Паднах	на	колене	и	поднесох	букета.

—	Простете	—	рекох	—	на	бедния	провинциален	поет.	Той	наистина	
беше	лош.

—	Прощавам,	прощавам	—	усмихна	се	тя,	—	но	онова	стихотворение	
наистина	трябва	да	го	съкратите.

Рèсóíêà 
íà Цàреâеö 
â Брàшîâсêè 
ìèíеé 
(ХIV â.)
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АРХИВ „ПЛАМЪК“. Брой 6/1987

Георги Величков

ЕДИНСТВО НА ЛИЧНОТО  
И ОБЩЕСТВЕНОТО

Като	всяко	значително	произведение	и	„Хайка	за	вълци“	може	да	бъде	
анализирано	от	различни	страни,	твърде	често	диаметрално	противо-
положни,	и	във	всеки	анализ,	стига	той	да	е	добросъвестен,	да	се	открие	
повече	или	по-малко	истина	за	романа.	В	тези	бележки	не	претендирам	
нито	за	изчерпателност,	нито	за	непогрешимост,	те	са	просто	опит	да	
изразя	личното	си	мнение	за	една	творба,	която	дълбоко	ме	впечатли	и	
която	смятам	за	върхово	постижение	в	белетристиката	ни	от	последни-
те	години.	Радвах	се,	че	веднага	след	излизането	си	романът	предизвика	
оживена	 дискусия,	макар	 че	 в	 нея	преобладаваше	журналистическата	
разпаленост	и	£	липсваше	зрелостта	на	дистанцията	и	на	дълготрай-
ния	размисъл.	Все	пак	тя	доказа,	 че	 българските	критици	и	писатели	
са	петимни	за	хубави	книги	и	с	ентусиазъм	посрещат	появяването	им,	
игнорирайки	конюнктурните	имитации.

Още	с	началната	сцена	или	част	—	„комкането“	в	кръчмата,	се	пос-
тавя	 основата	на	 една	 услвност,	 която	ще	 бъде	 важен	конструиращ	
принцип	на	романа.	Хайката	е	измислена	в	момента	от	Иван	Шибилев,	за	
да	предотврати	зараждащия	се	скандал,	при	това	нейният	организатор	
сам	не	вярва,	че	тя	ще	се	състои.	Въпросът	имало	ли	е	наистина	вълк	в	
околностите	на	селото,	или	не,	много	бързо	престава	да	занимава	как-
то	читателя,	така	и	ловците.	Оказва	се,	че	те	са	тръгнали	да	ловуват	
призраците	на	миналото	си,	които	продължават	да	ги	тормозят	насън	
и	наяве.	Броденето	из	гората	край	Пъклото	загубва	конкретността	си	и	
по-нататък	служи	само	за	рамка,	в	която	се	вместват	иначе	несъвмес-
тими	житейски	перипетии.

Тази	уводна	част,	в	кръчмата,	уж	ни	налага	времето	на	„хайката“	
като	водещо	повествованието,	но	то	се	явява	един	елемент	от	условност-
та,	и	която	вече	споменах.	Истинското	романно	време	е	това	на	ретрос-
пекцията,	където	се	разиграват	„важните“	събития,	чиито	последици	ще	
подгонят	шестимата	из	гората	край	Пъклото.	Макар	че	със	записката	в	
Библията	на	Киро	Джелебов	се	определя	съвсем	точно	и	денят	на	хайката,	
тя	сякаш	се	развива	в	миналото.	Целият	съзнателен	живот	на	героите	
прилича	всъщност	на	една	хайка,	в	която	те	са	ту	преследвани,	ту	пре-
следвачи.	Епилогът	£	в	декемврийския	следобед	на	1965	година,	подчинен	на	
създадената	условност,	също	зазвучава	като	ретроспекция	—	героите	са	
го	преживели	многократно	в	душите	си.	Неслучайно	за	смъртта	на	Стоян	
Кралев	например	ние	научаваме	на	последната	страница	в	романа	в	ня-
какво	хем	минало,	хем	бъдещо	време	преди	Джелебов	да	тръгне	за	гората.
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Използуването	на	ретроспективното	време	като	основно	 засилва	
внушението	на	творбата,	но	то	помага	и	да	разграничим	ясно	главната	
£	тема.	Срещу	него	се	противопоставя	условното	време	на	„хайката“,	
което	сякаш	събира	минало	и	настояще,	причини	и	последици,	позволява	
ни	едновременно	да	бъдем	„очевидци“	на	събитията	и	да	оценяваме	без-
пристрастната	присъда	на	годините	над	тях	и	всичко	това	прави	рома-
на	още	по-обхватен	и	многозначен.	Вярно	е,	че	ако	Ивайло	Петров	беше	
„разказал“	историята	си	класически,	без	комбиниране	на	времената,	пре-
живяното	през	дните	на	колективизацията,	само	по	себе	си	достатъчно	
силно,	не	би	загубило	много	от	въздействието	си,	но	чрез	разгледаната	
техника	то	придобива	първостепенност,	извисяваща	се	в	конкуренция-
та	си	с	останалите	теми.	Сравнението	винаги	увеличава	тежестта	на	
най-значителното.

Наивно	би	било	да	се	мисли,	че	„Хайка	за	вълци“	се	гради	върху	един-
единствен	проблем,	колкото	голям	и	важен	да	е	той.	Романът	е	много	
обемен	като	съдби,	като	човешки	взаимоотношения,	като	събития	от	
национален	мащаб,	действието	му	се	развива	ту	преди	Девети,	ту	след,	
опира	чак	до	прага	на	нашите	дни	и	различните	исторически	епохи	поста-
вят	пред	хроникьора	си	и	различни	проблеми.	И	все	пак	има	един	основен,	
който	представлява	ядката	на	романа	и	който	„разбулва“	останалите.	Той	
се	намира	в	темата	за	колективизацията,	разбирана	не	само	като	акт	
на	извършване,	а	и	като	противоречиви	и	продължителни	последствия	от	
нея.	Структурното	решение	и	идейният	патос	на	романа	не	позволяват	
друго	тълкуване,	освен	ако	не	преиначим	спекулативно	фактите.	А	те	са	
ясни	и	категорични.

Изминали	са	петнадесетина	години,	откакто	е	приключило	коопери-
рането,	то,	макар	и	извършено	не	по	най-добрия	начин,	е	доказало	предим-
ствата	си,	участниците	в	него	са	се	променили:	това-онова	са	позабравили,	
друго	се	насилват	да	забравят,	видели	са	своите	и	чуждите	грешки,	дори	
са	се	обособили	като	ловна	дружинка,	за	да	турят	пепел	на	някогашното.	
Но	достатъчно	е	да	застанат	по	местата	си	в	„хайката“,	за	да	се	върне	
миналото	с	ужаса,	терзанията	и	трагичното	си	величие.	Травмите	от	
„историческия	прелом“	са	все	още	живи	в	душите	им	и	макар	че	старост-
та	тропа	на	вратите	им,	шестимата	не	могат	да	се	примирят	с	живо-
туването	си	без	яснота	и	цел.	Тогава,	по	време	на	колективизацията,	им	
са	нанесени	рани,	които	още	не	заздравяват,	и	мисълта,	че	са	жертва	на	
историческата	необходимост,	не	успокоява.	Проблемът	за	отсъствието	
на	децата,	за	обезлюдяването	на	селата,	който	играе	също	съществена	
роля	в	романа,	е	следствие,	той	показва	само,	че	грешките	на	миналото	не	
се	изкупват	така	лесно	и	така	бързо,	че	се	изкупват	и	от	хора,	несвързани	
пряко	с	катаклизмите	оттогава.	Употребата	на	различните	граматически	
времена	и	включването	в	повествованието	ту	на	„неутрален“	разказвач,	
ту	на	аз-изповедта,	ту	на	„записки“	„карат“	„хайката“	да	премине	през	
различните	събития	и	породените	от	тях	страдания	на	героите	и	да	ги	
обвърже	в	условното	си	време,	стягайки	ги	в	неразрешим	възел.	Това	е	и	
композиционен	принцип	на	романа,	който	някои	обявиха	за	сбъркан.

„Живеейки“	сякаш	предимно	в	спомените	си	и	отказвайки	да	приемат	
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изцяло	сегашното,	което	не	е	изчистено	напълно	от	„батаците“	на	ми-
налото,	персонажите	едновременно	се	съобразяват	със	собствените	си	
чувства	и	с	обществените	повели.	Сама	по	себе	си	горната	констатация	
звучи	като	откритието	на	Молиеровия	герой,	че	говори	с	думи,	но	твърде	
малко	примери	могат	да	се	приведат,	за	да	я	защитят	художествено.	
На	мен	поне	не	ми	са	известни	много	произведения	в	новата	българска	
белетристика,	в	които	така	убедително	човек	да	е	показан	именно	като	
„обществено	животно“.	Имаше	период,	когато	хората	в	литературата	
грубо	се	социологизираха,	представяха	се	единствено	като	продукт	на	
политически	доктрини	и	им	се	забраняваше	да	имат	свой	личен	живот.	
В	отрицанието	на	подобно	опростителство	се	яви	тенденцията	да	се	
изобразява	човекът	в	неговия	строго	вътрешен	свят	със	средствата	на	
„камерното	психологизиране“,	тенденция,	която	изигра	известна	поло-
жителна	роля,	но	в	своите	крайни	форми	не	донесе	очакваните	големи	
резултати.	Ивайло	Петров	се	доверява	на	третия	метод,	който	взема	
най-доброто	от	другите	два,	който	не	робува	на	никакви	окончателни	
правила	и	затова	е	винаги	оригинален,	който,	откак	свят	светува,	дава	
своите	прекрасни	плодове.	Той	не	може	да	се	нарече	другояче,	освен	като	
истински	художествен.	Писателят	намира	пресечната	точка,	където	
най-пълно	се	сливат	човек	и	общество	и	където	обществените	травми	
се	превръщат	в	травми	на	личността.	Романът,	както	всяко	пълноценно	
произведение	на	изкуството,	завършва	процеса	в	неговата	крайна	цел:	лич-
ните	травми	придобиват	обобщеността	на	обществени.	Абсолютно	ясно	
е,	че	такива	точки	не	могат	да	бъдат	всички	постановления	например,	та	
дори	когато	третират	толкова	„наболели“	проблеми	като	състоянието	на	
футбола	в	България,	абсолютно	ясно	е,	че	те	трябва	да	бъдат	свързани	с	
коренни	промени	в	националното	съзнание.	Затова	„Хайка	за	вълци“	като	
тип	изображение	в	мащабност	на	преживяванията	се	нарежда	до	„Иван	
Кондарев“	на	Емилиян	Станев	и	„Цената	на	златото“	на	Генчо	Стоев.	
Възпроизвеждайки	времена	на	покруса,	на	отчаяние	и	надежди,	трите	
произведения	освен	това	са	и	много	български,	до	болка	български.

Много	ми	е	интересно,	затова	не	мога	да	не	се	спра	и	да	не	проследя	
системата	на	убийствата	в	„Хайка	за	вълци“.	Мимоходом	искам	да	от-
бележа,	че	в	романа	има	много	смърт,	но	той	не	звучи	песимистично.	Не	
само	защото	количеството	не	преминава	в	качество	при	чисто	духовните	
проблеми,	а	и	защото	на	естествения	край	на	човека	тук	е	погледнато	
естествено.	Поотделно	всяка	смърт	в	романа	си	има	своята	функция,	но	
като	цяло	тя	не	е	нито	героизирана,	нито	символизирана,	нито	е	повод	
за	пространни	размишления	или	за	съдбовни	поврати	в	живота	на	геро-
ите.	Не	„смърт	няма“	и	не	„те	умряха	за	родината“,	не	дори	и	„навикът	
да	умираме“,	а	небрежност,	която	влече	след	себе	си	и	мъка,	и	съжаление,	
и	десетки	други	чувства,	и	която	реалността	надмогва,	за	да	продължи	
нататък.	Даже	когато	умират	двете	фатално	любими	жени,	единстве-
ните,	Мона	и	Нуша,	тяхната	кончина	предизвиква	„нормалното“	силно	
страдание	у	Николин	и	Илко,	и	не	променя	из	основи	начина	им	на	мислене	
и	на	поведение,	не	става	повратен	момент	в	развитието	на	романа	или	
в	личната	им	съдба,	не	става	и	стъпало	в	нова	морално	ценностна	стъл-
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бица,	както,	да	речем,	гибелта	на	княз	Андрей	във	„Война	и	мир“.	Макар	
че	не	съм	потомствен	селянин	и	може	би	нямам	право	да	говоря	така,	но	
ми	се	струва,	че	точно	по	този	начин	българският	селяк	приема	смър-
тта	и	в	това	негово	отношение	има	дискретност,	примирение	и	жилава	
упоритост	за	оцеляване.	Ивайло	Петров,	слял	се	с	персонажите	не	само	
като	писател,	не	е	пожелал	да	ги	възвеличи	или	унизи	—	те	са	верни	на	
себе	си,	а	на	създателя	си	са	нужни	такива	защото	в	художествената	му	
действителност	няма	място	нито	за	патетика,	нито	за	черногледство.

Според	мен	въпросът	с	убийствата	в	романа	стои	другояче.	Те	са	
акт	на	 съзнателна	човешка	дейност	и	дори	 само	по	тази	причина	из-
вършването	им	не	е	в	развлекателно,	а	в	сериозно	произведение,	каквото	
е	„Хайка	за	вълци“,	съдържа	известна	метафоричност,	която	ни	води	към	
определени	внушения.	От	криминалните	четива	съм	свикнал	да	търся	
във	всяко	престъпление	преди	всичко	неговите	подбуди.	По	тая	логика	
Жендо	Иванов	Хайдутина	има	най-много	основания	да	убие	Стоян	Кралев:	
единствено	той	е	убеден	противник	на	социализма	и	кооперирането	и	
следователно	партийният	секретар,	който	провежда	тази	политика,	му	
става	кръвен	враг.	И	все	пак	не	той	убива	Стоян	Кралев.	Защо?	Доводите	
му	да	не	го	направи	ми	изглеждат	твърде	„романтични“:	„Вървеше	напред,	
без	да	се	озърта	настрани,	като	истински	мъж,	а	истинския	мъж	аз	не	
мога	да	мразя.	Ще	се	карам	с	него,	бой	ще	се	бия,	но	да	го	мразя	—	не.“	Тъй	
или	иначе	Жендо	Хайдутина	убива	Солен	Калчо,	обяснявайки	ден-два	пре-
ди	убийството	на	някакъв	уж	въображаем	слушател,	който	всъщност	е	
„разказвачът“.	„Солен	Калчо	открай	време	ми	беше	противен.	Нищо	лошо	
не	беше	ми	направил,	а	пък	ми	беше	много	противен.	Не	знам	защо	от	
такива	хора	като	него	ми	се	гади.	Не	вървят	по	земята,	ами	пълзят	и	
луга	оставят	подире	си.	Такъв	ми	се	иска	да	го	настъпя	и	ако	не	го	стрия	
под	петата	си,	барем	да	му	скъсам	опашката.	„Мотивировката	сякаш	
не	е	достатъчно	силна,	за	да	оправдае	едно	убийство	—	къде	ще	му	излезе	
краят,	ако	вземем	да	трепем	всеки,	който	ни	е	противен!

Едва	ли	Ивайло	Петров	се	е	подвел	по	една	наистина	по-особена,	но	
неиздържаща	критерия	на	перфектната,	казуалност	логика,	още	повече	
че	тук	става	дума	за	съществени	неща.	Без	да	се	страхувам	от	шаблон-
ния	израз,	ще	кажа,	че	той	е	прекалено	добър	писател,	за	да	си	позволи	
каквато	и	да	е	небрежност.	Убийствата	в	романа	могат	да	се	разберат,	
като	 се	подредят	в	 определена	 система	—	 всъщност	тази	 система	 си	
съществува,	—	значи,	като	се	намери	ключът	за	нея.	Жендо	Иванов	Хай-
дутина	убива	непросто	противния	му	човек	Солен	Калчо,	с	когото	има	
някакво,	във	всеки	случай	не	съдбоносно,	вземане-даване,	а	своя	антипод.	
Най-добрият	стопанин	Киро	Джелебов	ще	застреля	Стоян	Кралев,	който	
никога	не	е	обичал	земята	и	може	само	да	я	 „администрира“.	Мухляво	
моралният	Николин	Миялков	оставя	по	своя	мухляво	морален	маниер,	без	
сам	да	си	цапа	ръцете,	да	замръзне	„артиста“	Иван	Шибилев,	чийто	начин	
на	живот	винаги	е	бил	отрицание	на	неговия.	И	най-накрая	Деветаков	се	
самоубива,	защото	антиподът	му	е	в	самия	него,	защото	се	бори	със	себе	
си	и	в	тази	борба	стига	до	нищото.

Не	твърдя,	че	тази	интерпретация	е	единствено	възможната,	пък	и	



38 ÏËÀÌÚÊ

на	мнозина	тя	сигурно	ще	се	стори	твърде	изкуствена.	Тя	обаче	не	бива	
да	се	раглежда	като	победа	на	свръхличностното	над	общественото	или	
дори	като	откъсването	им	едно	от	друго,	нито	пък	като	самоцелно	ровене	
в	сферата	на	подсъзнателното.	Да	стигнат	антиподите	до	решителния	
си	сблъсък	са	ги	принудили	обстоятелствата	на	времето,	намесили	са	се	
допълнителни	причини,	които	да	„окръглят“	мотивировката.	Най-ясно	
това	личи	в	отношенията	между	Киро	Джелебов	и	Стоян	Кралев.	В	едно	
идилично,	 патриархално	 село	 двамата	биха	 „мирно	 съществували“,	 но	
именно	колективизацията	ги	заставя	да	се	„осъзнаят“	като	антиподи.	
Жендо	Хайдутина	интуитивно	усеща	Солен	Калчо	като	своя	противопо-
ложност,	иска	му	се	дори	„да	го	настъпи“,	но	все	пак	се	сватосва	с	него,	
за	да	работи	земята	му.	Когато	му	я	отнемат,	Жендо,	прям	и	честен	по	
природа,	няма	към	кого	другиго	да	насочи	угризенията	си	за	извършената	
измама	и	за	смъртта	на	Радка	освен	към	„противния“	човек,	който	по	
силата	на	създадената	ситуация	се	дооформя	като	същински	антипод.

Скрито	протича	конфликтът	между	Николин	Миялков	и	Иван	Шиби-
лев:	те	никога	не	са	се	карали,	лоша	дума	не	са	си	разменили,	дори	при	пър-
вата	им	среща	Николин	е	„омаян“	от	артистичните	качества	на	Шибилев,	
а	последният	нито	е	изпитвал	чувство	за	вина	пред	„рогоносеца“,	нито	
се	е	интересувал	от	преживяванията	му.	В	техните	отношения	като	
проявители	на	скрития	им	антагонизъм	се	явяват	Мона	и	дъщеря	£	Мела.	
Вечният,	хиляди	пъти	проверяван	и	хиляди	пъти	доказвал	ефикасност-
та	си	любовен	триъгълник	„пробужда“	първичната	антиподност	между	
двамата	мъже,	а	бягството	на	дъщерята	я	довежда	до	 „безкръвната“	
саморазправа.	Николин	Миялков,	който	не	разбира	„обективния“	характер	
на	миграционния	процес,	дълбоко	вярва,че	Мела	му	е	отнета	единствено	
от	Иван	Шибилев,	макар	че	тя	тъй	и	тъй	не	би	се	задържала	в	селото.	
Да	не	забравяме	също,	че	Илко	Кралев	обвинява	брат	си	за	смъртта	на	
Мона.	Тъй	че	и	съвсем	личният	конфликт	между	Миялков	и	Шибилев	носи	
отражения	на	времето	си	и	допринася	за	доизграждане	общата	картина	
на	действителността.	Системата	на	убийствата	помага	още	по-дълбоко	
да	се	усети	катарзисът	на	прелома,	който	разтърсва	хората,	изважда	от	
душите	им	предвечни	страсти	и	ги	опълчва	един	против	друг	като	зверове.

В	романа	могат	да	се	намерят	и	други	опозиции,	причинно-следстве-
ните	връзки	са	многопосочни,	но	системата	на	убийствата	ги	търпи,	
защото	те	не	£	противоречат,	а	само	обогатяват	житейската	правдопо-
добност.	Условността	на	„хайката“	разточва	времевия	отрязък	и	в	него	
се	побира	цялата	мотивация	на	убийствата,	а	системата	им	издържа	
на	всички	предистории	и	предистории	на	предисториите.

„Хайка	за	вълци“,	както	и	би	трябвало	да	бъде,	отхвърля	черно-бялото	
изображение,	защото	то	с	ограничеността	на	възгледа	си	за	човека	не	може	
да	изгради	пълнокръвни	и	жизнени	образи.	Класификацията	непременно	
на	положителни	и	отрицателни,	без	да	държи	сметка	за	основанията	на	
характерите	и	обстоятелствата,	натиква	героите	в	готовите	калъпи	
по	външни	признаци:	служебно	положение,	социален	произход	и	други	от	
подобен	род.	По	тая	схема	преди	години	„колебаещият	се	средняк“	Киро	
Джелебов	не	би	трябвало	да	бъде	„по-положителен“	от	комуниста	Стоян	
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Кралев.	В	 остарялата	 вече	 литературна	практика	централно	място	
заемаше	и	въпросът	за	типичността.	Едва	ли	му	е	мястото	тук	да	се	
впускам	в	теоретизации	за	отдавна	доказалите	нежизненоспособността	
си	шаблони	пък	и	сега,	слава	богу,	никой	няма	да	вземе	да	твърди,	че	Стоян	
Кралев	например	представлява	обобщен	образ	на	партийния	секретар	от	
ония	дни.	Достатъчно	е,	че	е	имало	и	такива,	и	то	не	толкова	рядко,	за	
да	стане	възможна	трагичната	ситуация	на	„хайката“	и	да	звучи	убеди-
телно.	Пък	и	в	края	на	краищата	Кралев	само	провежда	политиката	от	
горе	и	методите	му,	макар	да	нанасят	допълнителна	вреда,	не	променят	
в	същността	им	нещата.	Той	не	се	превръща	в	селски	дерибей	единствено	
поради	„лошия“	си	характер,	нито	защото	обстоятелствата	го	налагат	
като	такъв.	Двете	причини	са	неразделими:	в	приложението	на	култа	
към	личността	най-удобно	е	да	се	използуват	хора,	които	носят	в	себе	си	
властническите	амбиции,	които	могат	да	се	престарават	в	сляпото	си	
подчинение	и	не	си	задават	неподходящи	въпроси.	За	мен	основните	пер-
сонажи	в	„Хайка	за	вълци“	не	са	популяризирани	като	изцяло	положителни	
и	изцяло	отрицателни,	те	са	хора,	които	притежават	и	добродетели,	и	
слабости,	могат	да	вършат	и	добро,	и	зло,	да	се	измъчват	от	грешките	си	
или	да	ги	задълбочават,	т.е.	единствено	да	се	ръководят	от	логиката	на	
характерите	си.	В	първоначалния	подбор	на	тези	характери,	в	посоките,	
по	които	ще	се	развиват,	и	в	идеите,	които	ще	защитават,	се	съдържа	
авторовата	позиция	и	колкото	п¥	не	ги	натоварва	с	предпоставени	тези,	
колкото	п¥	ги	оставя	да	се	съобразяват	с	вътрешната	си	последовател-
ност,	толкова	по-силна	е	тя.	Да	намериш	резона	и	на	„отрицателния“	
си	персонаж,	не	значи	да	го	оправдаеш,	макар	че	така	учи	една	древна	
сентенция,	а	да	го	направиш	резбираем	в	човешките	му	проявления	и	да	
го	 освободиш	от	ограниченията	на	 литературната	типизация.	Точно	
така	е	постъпил	Ивайло	Петров	със	своя	герой.	Макар	че	с	преценката	
на	отминалите	години	и	с	многобройните	партийни	документи,	в	кои-
то	открито	и	честно	се	заклеймяват	грешките	на	тогавашния	период,	
такива	като	Стоян	Кралев	„бяха	признати“	за	виновни,	писателят	не	се	
задоволява	с	констатирането	на	тази	вина.	Той	иска	да	я	анализира,	да	
я	обясни	и	чрез	един	конкретен,	напълно	завършен	в	достоверността	си	
образ	да	я	препрати	в	миналото	завинаги.	Обвиниха	го,	че	не	е	показал	
„отвътре“	Стоян	Кралев,	че	не	му	дал	думата	и	той	да	се	изповяда,	че	за	
него	говорели	другите.	На	мен	лично	ми	се	струва,	че	именно	защото	не	е	
направил	това,	Ивайло	Петров	е	постигнал	един	от	големите	си	успехи.	
Представям	си	колко	умилително	би	било	Кралев	да	върши	своите	зулуми	
и	после	да	се	кае,	да	посипва	главата	си	с	пепел,	да	изрича	патетични	
тиради	 за	железните	 закони	 на	 времето.	 Такива	 сърцераздирателни	
картинки	„изпъстряха“	белетристката	ни	от	петдесетте	години	и	на	
мнозина,	изглежда,	никак	не	им	се	иска	да	ги	забравят.	С	интуицията	
на	вещ	психолог	Ивайло	Петров	е	разбрал,	че	„най-общественият“	човек	
трябва	да	бъде	представен	през	очите	на	другите	—	само	така	може	да	
се	спаси	от	еднолинейност	или	сантиментализиране,	двете	крайности,	
които	се	събират	в	общия	резултат:	неправдоподобност.	И	наистина,	
останалите	персонажи	в	контактите	си	със	Стоян	Кралев	го	осветляват	
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от	различни	страни:	едни	го	иронизират,	други	го	обвиняват,	трети,	като	
Жендо	Хайдутина,	му	дават	известно	право	дори,	смесват	се	моментни	
настроения	с	преценки	на	по-спокойни	дни,	около	него	се	завъртат	при-
мирение,	ненавист,	подлизурство.	Кралев	участвува,	така	да	се	каже,	в	
двоен	процес:	той	се	разкрива	чрез	другите,	но	и	те	се	обособяват	като	
личности	в	сблъсъците	си	с	него.	Езикът	му,	изпълнен	с	вестникарски	кли-
шета	и	трафарети,	би	направил	една	изповед	най-малкото	фейлетонна,	
докато	в	общите	разговори	„приляга“	като	свидетелство	за	времето	си.	
Чрез	избрания	от	Ивайло	Петров	способ	Стоян	Кралев	получава	пълния	си	
обем	на	човек	и	тесногръдия	му	фанатизъм	действува	още	по-отблъсква-
що,	защото	в	някои	случаи	е	насилие	и	над	собствената	му	природа.	Срещу	
него	не	е	заставен	от	автора	да	противостои	един	истински	враг	—	тогава	
Кралешвили	би	бил	в	правото	си	да	се	отбранява,	а	при	отбраната	всички	
средства	са	разрешени.	Характерното,	което	подхранва	конфликта,	е,	
че	той	воюва	със	своите	съселяни,	чиято	вина	е,	че	не	прозират	толкова	
далеч	в	бъдещето,	колкото	той.

И	в	„своята“	си	част	Стоян	Кралев	е	погледнат	през	чужди	очи,	този	
път	на	брат	му,	който	хем,	като	най-близък	кръвен	роднина,	го	познава	
и	най-добре,	хем	в	своите	убеждения	е	истински	комунист.	Със	самото	си	
съществуване	Илко	Кралев	се	явява	неизбежно	допълнение	като	светоглед	
и	нравственост	на	Стоян.	В	двойствената	си	позиция	той	се	разкъсва	
между	естественото	желание	да	оправдае	донякъде	брат	си	и	принципите	
на	комунистическата	етика	и	тази	борба	по	косвен	път	се	проектира	и	
върху	Стоян	също	го	„очовечава“.	От	друга	страна,	присъдата	на	Илко	
над	брат	му	е	най-силното	обвинение	срещу	селския	сатрап,	изречено	от	
най-близкия	човек.	Писателят	обаче	не	е	призовал	образа	на	Илко	само	
да	„свидетелствува“.	Връзките	му	с	Деветаков,	любовта	му	с	Нуша,	об-
ществената	му	дейност	—	всичко	очертава	един	чист	идеалист,	малко	
книжен	може	би,	но	разбиращ	сложността	на	продължаващата	революция	
и	вярващ	в	нейния	справедлив	край.	Той	не	е	възможната	алтернатива	на	
брат	си,	защото	моментът	не	се	нуждае	от	него,	изхвърля	го	от	коловоза	
си	и	не	му	разрешава	да	коригира	безчинствата	на	Стоян.	Той	боледува	
(„болестта	като	метафора“),	когато	и	много	други	хора	страдат	около	
него,	а	„оздравяването	му	по	чудо“	го	запазва	за	бъдещето,	където	ще	е	
нужен.	Жалко	е,	че	не	всички	от	онова	време	оцеляха	„като	по	чудо“.

Не	мисля,	че	съм	засегнал,	а	камо	ли	да	изчерпя	проблемите	на	рома-
на,	но	това	не	е	и	нужно	в	бележки	като	моите.	„Хайка	за	вълци“	сигурно	
има	и	своите	слабости	—	тях	ще	ги	оставя	на	професионалните	критици,	
пък	и	кое	човешко	творение	е	съвършено?	Не	мога	обаче	да	се	съглася,	че	
романът	бил	 едва	 ли	не	 сборник	от	очерци,	неособено	добре	 споени,	 че	
„това	не	е	типична	романна	епосна	структура“,	в	която	„сводовете	са	
така	построени,	че	не	може	да	се	забележи	къде	е	ключът“.	Не	искам	да	се	
заяждам,	че	след	Джойс	и	френския	антироман,	след	някои	нови	произве-
дения	на	съветски	и	американски	белетристи	е	доста	наивно	да	се	говори	
за	„типична	романна	епосна	структура“,	пък	и	в	нея	трудно	ще	се	побере	
дори	признатата	вече	за	класическа	трилогия	на	Фокнър	„Селцето“,	„Гра-
дът“,	„Дворецът“.	Не	искам	да	се	заяждам,	че	самият	Лев	Николаевич	едва	
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ли	е	имал	доктринерското	намерение	да	окове	цялото	минало	и	бъдещо	
развитие	на	романа	в	крайна	формулировка.	Работата	е	там,	че	Ивайло	
Петров	дори	не	се	опитва	да	разчупи	някаква	структура,	а	просто	из-
бира	най-подходящата	форма	за	матеиала	си.	Опитах	се	вече	да	обясня,	
че	структуриращ	принцип	на	романа	е	условността	на	„хайката“,	коя-
то	събира	в	гората	край	Пъклото	всички	участници	и	им	„предоставя“	
време	и	място	по	различен	начин	да	преживеят	отново	житейските	си	
перипетии.	Отделните	„очерци“	са	така	здраво	преплетени	помежду	си,	
в	толкова	много	моменти	се	пресичат,	 че	 са	наистина	неотделими,	 в	
тях	темите	се	допълват,	ту	затихват,	ту	се	възземат,	симфоничната	
оркестрация	подчертава	 акцентите	и	 ги	 изтъква.	 А	 предпоследното	
изречение:	„Киро	Джелебов	уби	Стоян	Кралев	на	24	декември	1965	година“,	
със	своята	простота	и	категоричност	така	яко	заключва	„сводовете“,	
че	чак	ми	се	прииска	аз	да	съм	го	написал.

Какво	 да	 се	 прави:	 „мълчаливецът“	Ивайло,	 когото	познаваме	 от	
кафенетата,	в	романа	си	се	е	отпуснал,	предал	се	е	на	онази	чисто	бъл-
гарска	стихия,	наречена	сладкодумие.	Разбира	се,	че	„очеркът“	за	Жендо	
Хайдутина	е	раздължен,	особено	в	първата	си	част,	но	нима	не	е	ясно,	че	
той	по	един	сладостно	авантюрен	начин	ни	свързва	с	миналото	на	Доб-
руджа,	че	без	него	ще	зейне	някаква	празнина,	че	ще	се	загубят	цветове	и	
аромати,	които	не	са	скъпи	може	би	само	на	академическите	души!	Раз-
бира	се,	че	епизодите	с	Деветаков	и	трите	жени	са	донякъде	изкуствено	
привнесени	в	тъканта	на	романа,	но	нима	не	е	ясно,	че	те,	необяснимо	
как	и	за	мен,	напомнят	за	Йовковите	чудаци,	че	продължават,	на	друго	
равнище	и	в	друг	етап,	литературната	традиция,	без	която	не	може	да	
се	пръкне	нищо	ново!	Разбира	се,	че	„има	събития	и	факти,	които	не	пред-
полагат	гротескна	деформация“,	но	нима	не	е	ясно,	че	„цивилизоването“	
на	селските	младежи	посредством	модерните	танци	не	е	нито	гротеска,	
нито	деформация,	а	„мила	родна	картинка“,	която	хем	стопля	сърцето	
с	наивната	си	прелест,	хем	го	кара	да	се	свива	от	духовната	нищета	на	
някогашното	ни	село!	Какво	да	се	прави:	каноните	са	си	канони,	но	живото	
произведение	ги	нарушава	и	когато	то	е	силно	и	правдиво	в	същността	
си,	превръща	нарушенията	в	свои	предимства.	

Дотук	писах	като	писател,	поизкушен	и	от	критиката,	без	да	владея	
особено	добре	апарата	£	—	най-лошата	кръстоска.	Срам	ме	е	от	Ивайло	
Петров:	той	е	написал	класически	прост	и	същевременно	модерен	в	слож-
ността	си	роман,	пък	аз	трябваше	да	докарвам	от	девет	дола	дренчова	
вода,	за	да	го	защитя	от	собствените	си	страхове,	да	го	разчепквам	като	
вълна,	та	да	докажа	на	света,	че	тази	вълна	е	първо	качество	и	без	примеси.

Сега	искам	да	кажа	на	Ивайло,	че	съм	му	благодарен.	За	мен	и	всички	
колеги	той	върна	в	духовното	пространство	на	българската	литература	
цял	един	период	от	близкото	ни	минало,	за	който	или	не	се	споменаваше,	
или	се	говореше	под	сурдинка.	Отсега	нататък	всеки,	който	дръзне	да	
описва	отново	колективизацията,	трябва	да	се	съобразява	с	„Хайка	за	
вълци“	и	ако	успее	да	стигне	равнището	£	поне,	тогава	в	най-новата	ни	
класика	ще	има	две	изключителни	произведения.	Не	е	малко!
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НОВА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Румен Шомов

СТИХОТВОРЕНИЯ

•
Неäеëя е. Иçëеç íàâúí.
Нàïàçàрóâàé íежíî
çеëеíà сàìîòà îò ìàãàçèíà.
Пîсïрè ïреä âîäîïàäèòе îò сâеòëèíà
è äúëãî âäèшâàé
îíçè âúçäóõ îò сâеòóëêè,
êîéòî òè èçïрàщà сëúíöеòî íà есеíòà.
Не се îãëежäàé íèêîãà íàãîре,
à сàìî â сèíьîòî íеáе,
êúäеòî се öеëóâàò
íеáесíè êî÷èяшè
с ìàëêè îáëà÷еòà áяëà íеîáяòíîсò
è âяòúрúò íàáúрçî ãè îòâяâà.
Неäеëя е. И Гîсïîä сè ïî÷èâà
сëеä сúòâîреíèеòî íà çеìяòà...
Чîâеêúò îще íе е сú÷ëеíеí îò ãëèíà.
Иçëеç. Иäè äî ìàãàçèíà...

26. 09. 2018 г.

•
Дîêàòî ïàëìèòе рàсòàò,
à ïúê îрëèòе âèяò â òяõ ãíеçäà,
äóшàòà áàâíî се çàâрúщà â рàя.
Нà ìèсëèòе ïàсеéêè òèõèòе сòàäà,
äóшàòà áàâíî се ïрèáèрà. 
Нàáëèжàâà êрàяò.
Преä âе÷íàòà, íеâèäèìà âрàòà
ïèяíî ïèêîëî с ïîêëîí òе êàíè.
Нà рàìеíеòе ìó сúс сèреíöе â óсòà
áеçìúëâíî áàëàíсèрàò ÷ерíè âрàíè.
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Нî ïàëìèòе рàсòàò âсе îще äèâè,
îрëèòе сà âсе îще â íеáесàòà...

Оáеëâàш сè áàíàí è ìúë÷àëèâî
с î÷è èçïрàщàш âèрòóàëíîòî èì яòî.
Вèäеíèяòà ìрà÷íè çà÷ерòàâàш — 
îáãрúщàш с îáè÷ êреõêèя сâеòëèê. 
Оò сòрàõ è áîëêà íесìóòеí, 
ïрèíàäëежè òè сëеäâàщèя ìèã
è òîçè 
êàòî сòрúê òреâà ïîíèêíàë äеí.

Х. 2018 г.

•
Æèâîòúò íе е çëàòîïерî ÷óäî,
êîеòî сíàся êîшíèöè сúс рîçè.
Æèâîòúò, âсúщíîсò, е íеâèäèì Юäà,
êîâà÷ íà îсòрà è сóрîâà ïрîçà.
Нàä íеãîâàòà êíèãà сè íàäâесеí — 
íàä íàïîеíè сòрàíèöè с îòрîâà — 
ìîíàõ сàìîòеí â êúсíàòà сè есеí,
ìîíàõ äîêîсíàë òàéíàòà ãреõîâíà.
Кàêâî îсòàâà? Сâещ äà се çàïàëè.
Мîëèòâà äà îòïрàâèш çà óсïеíèе...

А ìîже áè, ïîòреïâàéêè âúâ çàëеçà,
еäèí ïîсëеäеí ëú÷ ще äîíесе сïàсеíèе.

Х. 2018 — II. 2019 г.

ВЛАКОВЕ МОИ, âëàêîâе ìîè,
êîëêî сòе äúëãè è êîëêî сòе òежêè,
âëàêîâе áàâíè, âëàêîâе áúрçè — 
рîé ÷ерíè âàãîíè íàòîâàреíè с ãрешêè.

Беç реëсè, áеç ãàрè, 
áеç сïèрêè... Беç ïàìеò
ïî ãрàäсêèòе есеííè òрîòîàрè
âúрâя, à âè ÷óâсòâàì çàä сâîеòî рàìî.
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Вëàêîâе ìîè, âëàêîâе ìîè,
âëàêîâе ìîè — сàìîòíè ïëàíеòè,
сâèрè äàëе÷íî ïèàíî â íеáеòî
áеç íè÷èè ïрúсòè, áеç íè÷èè íîòè...

Вëàêîâе ìîè, âëàêîâе ìîè,
сòàâà ïî-áëèçúê ïîсëеäíèяò ÷àс,
êîãàòî íàãîре, êîãàòî íàãîре,
âëàêîâе ìîè, ще òрúãíà áеç âàс.

Нî òúрся âсе îще àç òî÷íàòà íîòà
è ìîèòе ïрúсòè ïреãрúщàò êëàâèшà...
Вëàêîâе ìîè, âëàêîâе ìîè,
îсòàíеòе ïрè ìеí, äîêàòî âсе îще äèшàì!

20—21 февруари 2019 г.
Екс-ан-Прованс

КЛОУНЪТ НА ЛЮБОВТА

Тîé èäâà âèíàãè íе íàâреìе.
Тîé èäâà âèíàãè çàêúсíяë,
...íе äà äàäе, à äà âçеìе
ïîсëеäíîòî çрúíöе òâîé сìяõ.
Сâàëя сè шàïêàòà. Хâúрëя òè öâеòе,
íî íà äëàíòà òè ïàäà òрîõà.
Щîì се îïèòàш äà я ïîеìеш,
ïî óсòíèòе òè ïîëеïâà сòрàõ.
И òè óж ìúëâèш, íî сëîâàòà ãè íяìà,
òежúê ìеä íà íеáöеòî ãîр÷è.
Кèêîòè се íяêîé çàä òâîеòî рàìî,
à щîì се îáúрíеш êúì íеãî, ìúë÷è.
И òрúãâàш ïàê áàâíî, íерàâíîäеëíî,
çàãúрáèë óсìèâêè, íàäежäè, ïе÷àë...
Няêàêâî ярîсòíî âèîëîí÷еëî
òе êàíè íà òâîя ïîсëеäеí áàë.
Оòèâàш íàâреìе, íî ïóсò е сàëîíúò,
ìàêàр äà сè с íîâè ÷еïèöè è фрàê.
Еäèíсòâеíî ÷àêà äîáрèяò сòàр êëîóí
â íàé-сâеòëîòî êúò÷е íà ãúсòèя ìрàê.

април—май 2019 г.
Нант 
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Анелия Янковска-Сенгалевич

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДУНАВСКО ХОРО

Среáúрíî сâеòè ëóíàòà.
Сèòíî èãрàе сëúíöеòî.
Иç òèя ìúòíè òàëàçè,
èç òèя âîäè äúëáîêè
ïëèсêàò, âúëíóâàò, áóшóâàò
с òúïàí è ãàéäè âеòрèщà.
И сè îïúâà сíàãàòà
реêàòà äúëãîâе÷íàòà,
реêàòà жèâîòâîрíàòà.

Дóíàâе, áеëè Дóíàâе!
Бóéíè êîсè íà рóсàëêè —
âúëíèòе áеëè, êúëáесòè
ïрèèжäàò, íîсяò, çàâëè÷àò
â ïîäìîëè, â òúìíè âúрòîïè
íàшèòе áеëè íàäежäè,
ìíîãîïîсî÷íèòе ïúòèщà,
ëþáîâòà, äеòî я сяõìе,
è âúрâîëèöèòе сïîìеíè.

И íè се ìîêряò ïàòрîíèòе.
Зíàìеíàòà íè, сãúр÷еíè â òèíяòà
áеëеяò è çеëеíеяò...
Черâеíîòî сàìî ïрîсâеòâà —
ïëàшè рèáèòе äîëó íà äúíîòî.
Сáèрà êîсòèòе íà ìúжеòе.
Еé ãè, сòúïèëè сà íà ïëèòêîòî
â среäíîщíà äîáà íеâярíà.
Мúже îò êреìúê èçсе÷еíè,
õâàíàòè ïîяс çà ïîяс.
Пàê рèçèòе èì áеëеяò.
Пер÷еìèòе èì се âеяò.
Прèсòúïâàò. Тежêî èãрàяò
íяâãàшíî õîрî, êúрâàâî...
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Дóíàâе, áеëè Дóíàâе!
Бúëáóêà, ïëèсêà, áóшóâà,
íе сïèрà òâîяòà ïесеí:
çà êúëíîâеòе íàäежäà,
çà íерîäеíèòе ïúòèщà,
çà ëþáîâòà, äеòî èçâèрà
îò òàéíè, áèсòрè êëàäеíöè
è çà Рîäèíàòà, сâяòàòà,
äеòî сëеä íàс ще я èìà.

ИЗГРЕВ

Мîреòî äèшà рàâíîìерíî. 
Сêàëèòе сàìî ãî сìóщàâàò.

Нàõëóâà çàеäíî с íеáеòî, ïреâçеìà ìе è се îòäрúïâà.
Сеãà сúì êàòî ïесú÷èíêà, òúрêóëíàòà 

êрàé òîçè çàëèâ.

Нà èçòîê áàâíî çрее сëúíöе — ïàсòеëíîрîçîâî, 
сàìîòíî...

Уâèсâà с ïîрòîêàëîâ áëясúê, îòâúòре îãíеíî 
ïрèïëàìâà.

Преâрúщà ìе âúâ ïесú÷èíêà, сïîõîäеíà 
îò êúс÷е âе÷íîсò.

Иçîïâà се êúì õîрèçîíòà ïúòеêà àëеíà. Прèìàìâà
ïî рàìеíеòе íà âúëíèòе äà òрúãíà áîсà êàòî ïяíà.
Нî àç сúì сàìî ïесú÷èíêà, îïàреíà îò êрàсîòàòà.

Преä ìеíе ïúòяò ïëèсâà çëàòеí,
     ïреëèâà â среáúрíîëú÷èсòî,
рàçсèïâà се èç íеîáяòà íà îсëеïèòеëíè èсêрèöè
Кàêâà сúì сòрàííà ïесú÷èíêà — 

òâîреíèе íà сâеòëèíàòà!

Мîреòî âе÷е сòàâà ãëàäêî — äúëáîêî â сеáе сè ïîòúâà,
Неïîсòèжèìî се èçäèãà è сëúíöеòî. Нàçàä се âрúщàì
с óсещàíе çà ïесú÷èíêà — сúрöе, èçâàяíî â сêàëàòà.
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СТИХОТВОРЕНИЯ

•
Хîрúò íà çëèòе еçèöè
ïее фàëшèâî, íî се ÷óâà äàëеêî.
Врàçóìèõà се ïîéíèòе ïòèöè
è ìúë÷àò. Осòàряâàò ïîëеêà...

Бîëеäóâà ãîрàòà. Ореäяâàò êúëâà÷èòе,
òàрàëежúò ïîçîрíî áяãà îò çìèè.
Дúáîâе ïàäàò ïреä êúсîêрàêè сеêà÷è,
íерîäеíè öèãóëêè â яâîрà âèяò.

Сëеïè áóõàëè âещàяò
сëúí÷еâè çàòúìíеíèя
è рàçêàçâàò çà ìрàêà âúëíóâàщà сàãà.
А íàрîäúò ãóáè âрîäеíîòî сè òúрïеíèе
è âúâ âсяêî äúрâî
âèжäà ïрîсешêà òîяãà.

•
БЕЗСИЛЕН СВЯТ,
íàòрóфеí с ìóсêóëè, äрúíêóëêè è êîìïëеêсè. 
Уâëè÷àò ãî òеîрèè, çàâëè÷àò ãî ïîрîè,
à òîé çà сëàìêà се äúржè, ïî ãîëî се çàïëесâà
è сòàâà âúçäúржàòеë сëеä áеçïàìеòíè çàïîè.

Преäсòàâя се çà ìúäúр, áеçîòêàçíî âсесèëеí,
à ãî яäàò âîéíèòе êàòî ÷ерíè яçâè.
Пî-çëе сà õîрàòà îò сïúíàòè â ïóсòèíяòà êàìèëè,
çà òяõ íàäежäàòà çàòâàря ìëе÷íàòà сè ïàçâà.
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•
„Заетата пчела няма време да страда.“
                                   Уйлям Блейк

Пîòàïяì ëèöеòî сè â öâеòîâеòе
                                     íà äóìèòе,
сяêàш сà ëþëяê, рîçè, íеâеí è äàëèè.
Зà êрàòêî ïîâîäèòе äà сòрàäàì
                                 çàáрàâяì,
еäâà ëè...
Цяëàòà сâеòя îò ïрàшеöà íà äóìèòе,
äîсòèãàì äî сúрöеâèíàòà èì,
ïрèòúìíяâà ìè îò îòêрèòèя
è îïúâàì íерâèòе сè êàòî òеòèâà,
çà äà ïрàòя сòреëà с èçâесòèе
äîòàì, êúäеòî е ïреâîäà÷úò íà Бëеéê, 
÷е ï÷еëàòà рàáîòè, äîêàòî сòрàäà,
çàòîâà ìеäà Ј ãîр÷è,
ïèше ïîсëàíèя äî îòâúäíîòî...
Сòреëàòà, с êîяòî ãè ïрàщà,
                               е íеéíîòî жèëî,
à àäресàòúò — Сâèíòèëà.

•
Бúëãàрèя ïàрè êàòî ïîсèïàíà
                                      с еäрà жàрàâà...
Зà äà íè âèäè сâеòúò, се èçìúêâàìе
                                      íà òúëïè îò ерçàöà
è рàçêëàщàìе èç îсíîâè 
                                     íеàäеêâàòíàòà сè óïрàâà,
êîяòî íè èìà çà ïúрâîсèãíàëíà íàöèя.
Вреìеòî íà ãîëеìèòе ïрèêàçêè
                                           сâúршè,
îò сëîâîáëóäсòâà íèêîя рàáîòà 
                                           íе çà÷еíà. 
Оòе÷есòâîòî íè сòàíà îàçèс
                                          íà êрèâèòе êрóшè,
íà äàëàâерè, äеìàãîçè è ïîãóáеíî
                                           âреìе.
Оáèêíîâеíèòе õîрà се ïреâúрíàõà
                                         â ïресèïíàëî еõî,
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â óòâúрäеíè сêеïòèöè è сèâè êëîшàрè.
Деëеíеòî íà öâеòîâе âе÷е е âеõòî.
Гëàäíèòе сòîìàсè рúìжàò 
                           срещó сâîèòе ãîсïîäàрè.
Дî âреìе íàрîäúò òúрïè äî шóшêà
                                      äà ãî èçãреáâàò
è íàä äîâерèеòî ìó îòâèсîêî
                                      äà се ïрèсìèâàò.
Тîé — сóâереíúò îòсêóáâà 
                                    è íàé-çëîêà÷есòâеíèя ïëеâеë
îò îòçèâ÷èâàòà ïëúò íà сâîяòà íèâà.

•
Вúрõó ïреìрúçíàëàòà, äрèïàâà çеìя
се сïóсêàò ãàрâàíèòе êàòî ÷ерíè ìèсëè.
Оãëежäàò се â íàсòрúõíàëàòà, ëеäеíà реêà,
Уïëàшеíè îò сеáе сè, íàäàâàò ïèсúê.
               
Оãëîçãàíè îò áóрè è ïîêîé сêàëè
ïîâòàряò ãàрâàíîâàòà ïрîêîáà,
÷е íèе ãúëúáîâî áеëè ще ëеòèì,
à íяêîé âсе ще íè çëîìèсëè ãрîáà.

Вúрòè се òежêî ãàрâàíîâîòî õîрî,
ïрîïëàêâàò âеòрîâе, êàòî èçäúõâàщè êàâàëè.
И ïòèöèòе, èçсúõíàëè îò сòóä се сìеяò çëî,
ïреäè äà се óäàâяò îò сíеãà рàçêàëяí.

•
Няêîé äеí ще íàïóсíà
è íяìà íèщî äà îáясíяâàì,
à ìîèòе ÷óâсòâà 
ïîëеêà ще се сòîïяâàò.
                      
Мîже áè сúì âèíîâíà 
çà сòîреíè è íесòîреíè ãреõîâе...
Зìèяòà îòрîâíà — 
íеêà êàìúêà äà êúëâе.
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Аç сúì âе÷е äàëе÷е,
ìеí èçîáщî ìе íяìà
âúâ âàшàòà âе÷íîсò
è ëþáîâíà èçìàìà.

Тúëïàòà îò ãрèжè
çà ìеíе òúãóâà
è êàòî áëèжíè
òе се âúëíóâàò.

Кîя сúì, êúäе сúì?
С êîãî сúãрешèõ?
Не се òреâîжеòе!
Преâúрíàõ се â сòèõ.

Избраните  стихове на Мария Николова са от стихосбирките: „Храм 
за неверници“, „Сбогуване с болката“, „Писмо от светлината“, „Под ста-
рото небесно кадифе“, „Поиграхме си на любов“, „Любовна река“ — издадени 
в ИК „ПЛАМЪК“ — София, в периода от 1994 до 2009 г.

„Сàêрàëíè 
ìèíèàòþрè“. 
Хóä. Тàòяíà 
Нèêîëîâà-
Хþсòúí
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Екатерина Пенчева

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЧТИ ЧЕРЕШОВА НЕЯСНОСТ

Зàщîòî сúì ïî÷òè äеòе,
êрàäà ÷ерешè îò îсèòе.
Брàäè÷êàòà ìè ëеïíе — сîê,
ïî÷òè äеâè÷à íеíàсèòíîсò.
Зàщîòî сúì ïî÷òè íà рúсò,
íе ìîãà äà äîсòèãíà êëîíà,
íà êîéòî äеòсòâîòî öúфòè
è þíîшесòâîòî áúрáîрè.
Зàщîòî сúì ïî÷òè íà òè
сúс ïрîëеòòà è âе÷íèòе Ј òàéíè,
еäíà öèêëàìà ìè шеïòè —
íàрè÷àíе îò ïрежíîсò яâíà.
Зàщîòî сúì ïî÷òè ïîеò,
ìеòàфîрèòе ìè сà ïрîсòè.
Пî÷òè äеòеòî ïèше äíес
ïî÷òè ÷ерешîâà íеясíîсò.
Нî ясíî е — íе сúì äеòе.
Æеíàòà â ìеíе е íàясíî —
÷ерешàòà, сòèõúò è ïрîëеòòà,
è сîêúò сòè÷àò се îáрàòíî
êúì â÷ерàшíàòà ïрîëеò,
â ãрàäèíàòà, ïî÷òè èçсе÷еíà
îò ãреõîâеòе íà жèâîòà.
Еäíî ïî÷òè äеòе, еäíà жеíà...
Черешîâ сîê è... ìíîãîòî÷èе.

РИСУВАХ ЦВЕТЯ

Тàçè âе÷ер рèсóâàõ öâеòя.
Прîïóсíàõ 
ìëе÷íàòà ïëúòíîсò íà çàëеçà.
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Гàäàеõ, êîëêî е òèõ.
Преäсòàâяõ сè ïрîëеòè.

Рèсóâàõ.
Пàäíà ìрàê —
ïëèсíàõà сеíêè è шóì,
сâеòíà ëàìïà óëè÷íà.

Рèсóâàõ öâеòя.

Щяõ äà îсúìíà,
áеç äà âèäя Мëе÷íèя ïúò,
íеáеòî âе÷ерíî äà çúрíà.

Иçâеäíúж се îáúрíàõ âсòрàíè —
ëóíàòà áе сâеëà ãëàâà
íàä ìàëêîòî ïàëàâî úãúë÷е
ìежäó äеíя è íîщòà.

Рàçáрàõ — ïрîëеòòà е íàäçúрíàëà.

ДЪÆД 

Аç сúì äúжä — ãëàäеí ìúж,
èçëèâàì се жàäíî
ïî ãрúäòà íà çеìяòà,
áîçàя фàòàëíî âîäàòà.

Аç сúì äúжä — òúжеí è áîëеí.
Сó÷à íеäрàòà áîãàòè
íà есеíòà, áëàãîäàòíà è ìîрíà.

Аç сúì äúжä — жàäеí íеãîäíèê.
И сúì ìúж. 
Гàëя êреõêèòе ëîçîâè êëîíêè.

Аç сúì äúжä. 
Цеëóâàì êрèëàòà íà ïòèöè,
èçìèâàì òеëàòà íà ìëàäè äеâèöè.

Аç сúì äúжä. И сúì òóê. И ìе íяìà.
Прúсêàì êàïêè â ïрîçîрöèòе õëàäíè.
Прèëè÷àì äîсóщ íà ïàëя÷î,
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íà õóäîжíèê с ïàëèòрà îò ìèíàëî ëяòî,
íà äрúâ÷е, сïëеëî êëîíè â êîрîíà,
íà èçìàìеí ëþáîâíèê,
îò Рàя ïрîãîíеí.

Аç âàëя. Бîçàя ãрúäòà íà çеìяòà.
Аç сúì жàäеí çà îáè÷.
И сúì ìúж, êîéòî сúëçЈ ïî íеâîëя.

Аç сúì äúжä, сâúрçàí с ïúïíàòà âрúâ íà íеáеòî.
Трясâà ãрúì è сâеòêàâèöà реже íеáöеòî ìè.

Аç сúì äúжä. И áîçàя ìеêàòà ïëúò íà òреâàòà.
Исêàì íяêîëêî ãëúòêè âîäà äà îòïèя 
è ïîïèя â çеìяòà.

Вúçрîжäеíсêàòà äàсêàëîëèâíèöà â ãрàä Еëеíà
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КРИТИЧЕСКИ ОТЗИВИ

Симеон Хаджикосев

ОТРАДНО ПОЕТИЧЕСКО СЪБИТИЕ

Този	отзив	би	могъл	да	започне	така:
Неотдавна	Найден	Вълчев	зарадва	любителите	на	изящното	поетиче-

ско	слово	с	новата	си	стихосбирка	„Сезони“	(2018),	продуцирана	с	вкус	от	
пловдивското	издателство	„Жанет	45“.	Ако	вярваме	на	краткия	текст,	
съпровождащ	портрета	на	поета	на	задната	корица,	това	е	шестнаде-
сетата	му	поетическа	книга.	В	тази	бройка	не	влизат	обаче	сборниците	
му	с	избрано	по	повод	на	годишнини,	шестте	му	книги	за	деца,	книгите	
му	с	преводна	поезия,	както	и	няколкото	му	тома	с	меомоари,	които	след	
време	ще	бъдат	ценен	извор	за	историците	на	литературата.

Не	смея	да	твърдя,	че	съм	чел	всички	стихосбирки	на	Н.	Вълчев,	а	и	
знайно	е,	че	четенето	някога	бързо	излинява	в	паметта,	та	трябва	често	
да	си	припомняме	съвета	на	поета	мъдрец	Хорхе	Луис	Борхес:	„Трябва	не	
да	четем,	а	да	препрочитаме...“	Въпреки	това	се	осмелявам	да	твърдя,	че	
„Сезони“	се	нарежда	сред	най-добрите	поетически	книги	на	Найден	Вълчев,	
а	се	откроява	и	на	фона	на	съвременната	българска	поезия,	чиято	най-впе-
чатляваща	особеност	можем	да	разюмираме	с	думичката		м	н	о	г	о	б	р	о	й.

Деветдесетгодишният	поет	изненадва	не	само	с	перфектно	овладя-
вана	поетическа	форма,	но	и	със	свежестта	на	възприятията	си,	с	непри-
нудено	бликащата	от	стиховете	му	жизнерадост	и	жизнелюбие,	които	по	
навик	(и	съвършено	погрешно)	смятаме	за	неприсъщи	за	възрастта	му,	
със	спонтанно	постигнатия	баланс	между	емоция	и	размисъл,	присъщ	на	
големите	майстори	на	поетическото	слово.

Дълголетието	е	дар	божи,	разбира	се,	и	не	е	присъдено	всекиму,	но	дъл-
голетие	със	съхранена	духовна	енергия	и	с	дарование,	което	се	доразвива	
и	усъвършенствува,	е	истинско		ч	у	д	о,	на	каквото	рядко	сме	свидетели.	
Душевно	богатият	и	житейски	скромният	Найден	Вълчев	ни	прави	свиде-
тели	на	подобно	чудо,	заради	което	му	дължим	скромната	си	благодарност	
на	любители	на	музата	Ерато.

Критическото	слово	се	износва	и	остарява	много	по-бързо	от	поети-
ческото.	Поради	това	започнах	моя	отзив	така	необичайно.	Когато	ти,	
драги	читателю,	прочетеш	тези	редове,	стихосбирката	„Сезони“	ще	е	вече	
на	повече	от	две	години,	вече	ще	сме	прочели	в	„Словото	днес“	най-новия	ли-
рически	цикъл	на	поета	„До	другата	безсъница“	(бр.	22,	2019),	а	самият	той,	
вече	в	93-та	си	година	(дай	Боже!)	може	би	вече	работи	над	нова	стихосбирка.

Не	съм	сред	близките	приятели	на	Найден	Вълчев,	но	той	има	място	в	
сърцето	ми	и	винаги	си	спомням	с	отрада	кратките	мигове	на	общуване	с	
него.	Работили	сме	заедно,	макар	и	за	кратко,	в	редакцията	нса	елитното	
българско	литературно	списание	„Септември“	преди	около	половин	век	и	
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оттогава	помня	ведрата	му	усмивка,	топлата	му	мъжка	длан,	умението	
му	да	каже	на	събеседника	си	думите,	от	които	той	се	нуждае	най-мно-
го.	Затова	стаята	на	отдел	„Поезия“,	където	работиха	Найден	Вълчев,	
Станка	Пенчева	и	Вътьо	Раковски,	бе	най-предпочитаната	от	мене.

Завиждам	на	Найден	Вълчев	не	толкова	заради	лъчезарното	му	дълго-
летие,	колкото	заради	неповторимото	му		д	у	е	н	д	е,	заради	умението	му	
да	прави	от	думите	възхитителна	поезия,	заради	срещите	му	със	забеле-
жителни	събратя	по	перо,	увековечени	в	неговите	спомени.	Ще	напомня	
само	великолепния	му	спомен	„Великата	Анна	Ахматова“,	чиято	последна	
редакция,	придружена	от	четири	нови	превода	из	лириката	на	поетесата,	
прочетохме	на	страниците	на	уникалния	седмичник	„Нова	зора“,	бр.	25,	
2019.	Няма	по-проникновен	текст	за	великата	руска	поетеса	от	Найден	
Вълчевия,	възпроизвеждащ	в	есето	и	спомена	за	единствената	среща	с	
нея	на	17	май	1962	година.

Във	втория	цикъл	от	стихосбирката	„Сезони“	поетът	е	поместил	
стихотворението	 си	 „Плач	 за	 Ханчев“,	 рамкирано	 от	 двустишие	 из	
култова	творба	на	младата	Анна	Ахматова,	създадена	през	1910	г.	Тя	е	
поместена	 в	първата	 стихосбирка	на	поетесата	 „Вечер“.	 „Сивоокият	
крал“	се	състои	от	седем	римувани	двустишия	и	е	една	от	най-гениални-
те	творби	на	модерната	европейска	поезия.	Н.	Вълчев	използва	първото	
двустишие	на	баладата,	но	не	като	епиграф,	а	като	начало	и	край	на	своя	
„плач“	за	Веселин	Ханчев.	Двустишието	е	цитирано	в	оригинал	и	не	е	обяс-
нено	паратекстово	с	бележка	под	линия.	Поетът	очевидно	е	разчитал	на	
осведомеността	на	читателя:

„Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.“

Стихотворението	на	Н.	Вълчев	е	написано	в	същия	размер,	зададен	от	
Ахматова	(четиристъпен	хорей	с	мъжки	рими),	но	съдържа	девет	двусти-
шия,	като	руското	двустишие	се	повтаря	накрая.	У	Ахматова	рондовият	
принцип	е	избегнат.	„Плачът“	за	Ханчев	е	стегнат	в	три	изреченски	масива,	
последните	два	от	които	са	побрани	в	по	три	двустишия,	а	първото	—	в	
едно:	„Падна	перото	му,	както	във	бой	пада	лъка	на	пронизан	герой.“

Съжалявам,	че	не	мога	да	цитирам	изцяло	прекрасното	стихотво-
рение	на	нашия	поет.	Остава	открит	обаче	въпросът	каква	е	връзката	
между	Ханчев	и	Ахматова.	А	тя	е	в	метонимичното	уподобяване:	Ханчев	
=	„сивоокият	крал“.

Измежду	всичко,	написано	за	него	и	за	поезията	му,	Найден	Вълчев	
най-високо	цени	краткото	изказване	на	Владимир	Василев,	най-прочути-
ят	несретник	в	българската	литературна	критика:	„Найден	Вълчев	има	
пушкински	стих.“	Прав	е	Вл.	Василев,	който	докрая	на	живота	си	е	следил	
с	интерес	изявите	на	тогавашната	ни	млада	поезия.	Колегата	му	по	перо	
Станка	Пенчева	пък	отбелязва:	„Стихът	му	тече	леко	и	естествено	като	
ручей“.	Заради	тази	песенна	лекота	и	звучност	критиката	навремето	
подминаваше	Н.	Вълчев	небрежно	като	един	от	второстепенните	поети	
на	поколението.	(Поколение,	излъчило	творци	като	Георги	Джагаров,	Вътьо	
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Раковски,	Иван	Давидков	и	Усин	Керим.)	Но	в	„Сезони“,	знакова	книга	не	
само	за	поета,	но	и	за	изпосталялата	ни	днешна	лирика,	той	убедително	
показва,	че	може	да	пише	и	в	свободен	стих,	когато	лирическата	тема	му	
диктува	това.	В	„есенния“	трети	цикъл	от	стихосбирката	се	натъкваме	
на	стихотворението	„Видение	в	бяло“.	В	него	оживява	спомен	за	Елисавета	
Багряна,	с	която	младият	Н.	Вълчев	е	колега	в	редакцията	на	сп.	„Сеп-
тември“	и	преди	половин	столетие	понякога	е	изпращал	след	работа	до	
недалечния	£	дом.	Една	привечер	Багряна	се	спряла	на	пресечката	между	
улиците	„Ангел	Кънчев“	и	„Парчевич“	и	си	спомнила	как	няколко	десетиле-
тия	по-рано	една	вечер	там	я	изпращал	младият	Йовков.	В	моя	преразказ	
лирическият	сюжет	звучи	постно	дори	и	да	добавя	онова,	което	малцина	
знаят	—	че	младият	Йовков	е	бил	влюбен	в	Багряна.	А	свободният	стих	
на	Н.	Вълчев	звучи	епично	и	излъчва	неповторимо	обаяние.	Само	в	заклю-
чителните	два	стиха	неочакваната	рима	отеква	като	далечен	камбанен	
звън:	„Над	София	се	спуска	бавно	вечерта./	Като	над	сън	и	над	мечта.“

А	ако	все	пак	предпочита	виртуозния	куплетист	с	„пушкински	стих“,	
прочетете	на	следващия	лист	трогателно	шеговитото	стихотворение	
„Съдби	еврейски“,	в	което	в	шест	звучни	ямбически	катрена	поетът	е	сплел	
съдбите	на	трима	бележити	творци	от	еврейски	произход,	двамина	от	
които	са	наши	съотечественици	—	Шагал,	Жюл	Паскен	и	Елиас	Канети.

В	„Съдби	еврейски“	поетът	добродушно	подмигва	към	читателя,	но	
като	цяло	в	стихосбирката	доминират	песенните	стихотворения,	оза-
рени	от	мека	печал,	просветлена	от	спомена	за	преживяното	щастие.	Но	
преди	да	цитирам	за	раздяла	с	читателя	нещо	от	лирическите	балади	на	
поета,	не	ми	се	ще	да	пропусна	да	припомня	още	едно	великолепно	негово	
откритие,	представено	в	„летния“	цикъл	под	наименованието	„Три	ок-
тави“.	В	три	осемстишия	е	представена	поетическата	„граматика“	на	
Найден	Вълчев	—	„Глаголи“,	„Съществителни“	и	„Прилагателни“.	Находчива	
е,	значи	поезия	може	да	се	създава	и	така	—	телеграфно,	само	с	глаголи,	
съществителни	и	прилагателни.

За	да	напиша	нещо	наистина	свестно	за	„Сезони“,	би	трябвало	да	се	
разпростря	в	многостранична	студия.	А	няма	как,	моят	жанр	не	позво-
лява	това.	Накрая	ще	припомня	още	едно	стихотворение	от	великолеп-
ния	„есенен“	цикъл	—	„Капка“.	Навън	вали	и	поетът	гледа	как	отвън	„по	
жицата	се	сцеждат	големи	светли	капки	дъжд“.	Не	помня	някой	поет	(не	
само	български)	да	е	използвал	ономатопеята	„кап“	от	глагола		к	а	п	я.	
Унилата	песен	на	капките	есенен	дъжд	внезапно	напомня	на	лирическия	
персонаж,	че	само	едно		к	а	п		ни	дели	от	отвъдното.	Неназована	е	и	онази,	
която	пази	неразгаданата	тайна.	Ето	впрочем	последните	две	строфи	от	
стихотворението,	доказващо	умението	на	поета	да	скрепява	настроения,	
за	които	няма	точни	думи:

Приятели сте — кап! — седни до нея,
изпийте бавно по един коняк,
че нейната отдавнашна идея
кове там нещо и пред твоя праг.
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— Добре де — £ кажи. Но тъй внезапно...
Все пак... Позалъжи я с някой трик, 
преди да светнеш като тази капка,
която — кап! — изчезна в този миг.

И	така,	този	отзив	би	могъл	да	завърши	така:	стихосбирката	„Сезо-
ни“	на	доайена	на	българската	поезия	Найден	Вълчев	е	радостно	събитие	
не	само	за	своя	автор,	а	и	за	съвременната	българска	поезия.	Сърадването	
ни	заради	истинската	поезия	в	тези	времена	на	профанация	на	добрия	
вкус	и	на	упадък	на	нравите	е	единственият	начин	да	поблагодарим	на	
поета	за	благодатните	часове,	прекарани	с	книгата	му.	

	

„Сàêрàëíè ìèíèàòþрè“. Хóä. Тàòяíà Нèêîëîâà-Хþсòúí
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НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Маргарита Петринска

РАЗКАЗИ

МЛАДОЧНО

В	купето	бяхме	трима.	Мустакат	мъж	до	прозореца,	мъж	с	шушля-
ково	яке	до	вратата	и	моя	милост.	Влакът	лъкатушеше	из	красотите	
на	Искърското	дефиле,	рядка	мъглица	се	стелеше	и	обгръщаше	дървета	
и	къщи.	Високо	по	планинските	върхове	нещо	се	белееше,	може	би	сняг,	а	
може	би	скоростта	на	движението	създаваше	подобна	илюзия.

Жената	влезе	в	купето	тихичко	и	се	настани	до	прозореца	срещу	мус-
такатия.	Миловидна,	слабичка	женица	с	много	къдрава	руса	коса.	Носеше	
чанта,	в	която	сегиз-тогиз	ровеше	и	нещо	проверяваше.

Стана	задушно	и	мъжът	с	шушляковото	яке	излезе	в	коридора.	За-
творих	очи.	Опитах	се	да	си	представя	предстоящите	срещи	с	приятели	
в	този	град	под	Балкана.	Първо	ще	се	обадя	на	Цвятко	Сандулов,	толко-
ва	време,	„сто	години“	не	сме	се	виждали.	Зная,	че	е	отворил	заведение	в	
наследствен	имот,	може	би	там	ще	се	срещнем.	Спомних	си	цветистия	
език	на	Цвятко,	чувството	му	за	хумор	и	колко	точно	цитираше	мисли	
на	Бележитите.

Задрямала	съм.	Събудих	се	от	остър	мирис	на	чеснов	салам.	Мъжът	
с	шушляковото	яке	се	беше	върнал	и	го	режеше	върху	вестник.

—	Тук	е	неудобно	—	каза	на	жената	до	прозореца.	—	Хайде	да	си	сменим	
местата.

Смениха	си	местата.	До	салама	човекът	нареди	филии	хляб	и...	Знаете	
ги	тия	хора,	много	обичат	да	ядат,	щом	се	озоват	във	влак.

—	Скоро	ми	умря	дете	и	до	година	не	трябва	да	ям	младочно	—	жената	
го	каза	без	да	се	обърне	към	някого,	като	постави	ударението	на	първото	
„о“.	—	Но	такова	мога	да	ям	—	продължи	тя.

Ставаше	дума	за	салама	и	в	купето	се	усети	тревожен	сигнал.	Гробно	
мълчание.

Жената	се	загледа	в	резенчетата.	В	селския	двор	сигурно	имаше	пи-
лета,	такива	едни	охранени	със	зърно,	но	ето	цяла	година	не	трябва	да	
хапва	прясно	месо.	Дете	£	умряло	скоро.

Беше	гладна,	иначе	защо	ще	го	казва.
Шушляковото	яке	продължаваше	да	яде,	сякаш	нищо	не	беше	чул	и	

разбрал.
—	Дайте	на	жената	малко	салам	и	хляб!	Не	чухте	ли	какво	казва?	—	

извиках.
Мъжът	ме	погледна	изненадано.	Повторих:	дайте	на	жената	малко	

салам	и	хляб.
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Сандвичът	беше	подаден.	Шушляковото	яке	гледаше	гузно.
Има	такива	хора.	Не	са	зли,	но	са	безчувствени.	Така	ли	се	раждат	или	

после	стават	такива	не	се	знае.	Ако	си	близо	до	тях	обаче	чакай	помощ	
само	от	Господа.

ОКТОМВРИЙСКО ЦВЕТЕ

Есента	упорито	не	отстъпваше	мястото	си,	а	зимата	и	не	бързаше	
да	го	заеме.	Уверена	в	своето	бъдещо	надмощие,	тя	всеки	ден	по	малко	£	
подхвърляше	ту	слънце,	ту	дъжд.	И	така	до	края	на	октомври.

Цветето	в	саксията	на	балкона	Надя	видя	днес.	Беше	се	появило	из-
веднъж	и	тържествуваше	сред	повяхналата	зеленина.	Да	можех	да	остана	
така,	помисли	си	жената,	никъде	да	не	ходя,	с	нищо	да	не	се	занимавам.	
Но	се	налагаше,	простичко	казано,	пенсионираната	учителка	по	немски	
език	да	се	бори	за	оцеляване.

Тя	прибра	в	една	папка	графични	портрети	на	Ботев,	Стамболов,	Гоце	
Делчев	и	Паисий.	Покойният	£	съпруг,	известен	художник,	ги	рисуваше	
майсторски	и	с	голяма	почит.

В	галерията,	обявила	в	интернет,	че	търси	точно	„такива	неща“,	я	по-
срещна	момче	в	анцунг.	Надя	отвори	пред	любезната	му	усмивка	папката	
и	заизважда	портретите.	Момчето	ги	повъртя	в	ръцете	си	и	се	сконфузи.

—	Колко	искате?	—	попита.
—	А	вие	какво	предлагате?	—	Надя	имаше	опит	и	знаеше,	че	няма	зна-

чение	„колко	тя	иска“.
—	Двайсет	лева	за	всички.	Нали	няма	да	се	обидите.
—	Значи	пет	лева	за	Ботев,	пет	лева	за	Стамболов,	пет	лева	за	Гоце	

Делчев,	пет	лева	за	Паисий.
—	Ами	така	излиза	—	момчето	стана	делово.
—	Е,	няма	да	я	бъде!	—	жената	се	учуди	на	тихия	си	глас,	почти	шепот.
Обзе	я	ледено	спокойствие,	защото	вече	си	имаше	обяснение	—	вре-

мето,	в	което	скудоумието	беше	особено	противно,	щом	се	докоснеше	до	
изкуството.

Надя	не	се	отказа.	Беше	свикнала	да	се	бори,	доколкото	£	позволяваха	
силите	и	обстоятелствата.	В	друга	една	галерия	се	отнесоха	подобаващо	
към	изкуството	и	бившата	учителка	щеше	да	преживее	по-спокойно	още	
някой	ден.

Има	духовно	здрави	хора,	има	духовно	здрави,	не	всички	са	поразени,	
не	всички	—	повтаряше	си	жената,	докато	метрото	я	носеше	към	къщи.

Заваля.
Щом	се	прибра,	Надя	изтича	на	балкона.	Дъждът	брулеше	цветенцето,	

а	то	се	люшкаше	все	оше	изправено.	И	тази	гледка	някак	довя	спокойствие	
в	душата	£.

Животът	продължаваше.
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СПАСИТЕЛИ

Как	е	къщата,	пита	ме	татко	от	широкото	си	софийско	легло.	Кукува,	
искам	да	кажа,	но	се	сепвам,	че	не	е	така!	Нали	не	тя	нас	изостави,	а	ние	—	
нея.	Добре	е,	отговорих.	Отворих	всички	врати	и	прозорци	да	се	проветри.

Къщата	ни	на	село	има	много	прозорци,	слънцето,	вятърът,	възду-
хът,	птичата	песен	влизат	отвсякъде,	та	дори	не	е	нужно	да	излизаш	в	
градината.

Прескачам	 сегиз-тогиз	 да	 видя	фамилния	дом.	В	него	 вече	живеят	
само	предметите	с	нашите	следи	по	тях...	Гардероби,	скринове,	бюфети	
и	ей-това	червено	чайниче,	което	стои	като	сиротинка.

Вятърът	къдри	пердетата,	седя	и	при	мене	идва	отминалото	време.
Ранен	септември.	Гостуваме	с	мъжа	ми	Жечко	във	фамилната	къща.	

Майка	и	татко	се	престарават	да	ни	угодят.
Същата	вечер	се	изкачихме	на	хълма	при	лозята.	А	той	е	близо,	има-

няма	десетина	минути.
Тогава	и	никога	повече	не	видях	такова	чудо.	Огромна	луна,	слязла	

ниско	до	върха	на	Веслеца,	закачена	просто	за	него.	Стоеше	неподвижно	
и	ни	гледаше.

Жечко	изпадна	в	особено	състояние.	Сядаше,	ставаше,	престана	да	
говори.	Луната	на	ранния	септември.	Единение	с	космоса.

Оттогава	минаха	много	години.	Майка	я	няма,	татко	го	няма,	Жеч-
ко	го	няма,	сестра	ми	я	няма.	Окрадоха	къщата	и	следите	на	отлетелия	
живот.	Никъде	не	се	вижда	и	чайничето.	Такава	пустота,	че	нищо	вече	
не	може	да	ме	стегне	за	гърлото...

Синът	ми	има	планове	в	бъдеще	да	ремонтира.	Горният	етаж,	ако	се	
загради	стълбището	и	се	постави	врата,	става	цял	апартамент	с	тераса.	
Слушай	щурците,	гледай	светулките.

Синът	ми	умее	да	разказва	картинно.
Да,	да,	да!	Ала	тази	къща	вече	няма	да	е	същата.	Моята	къща	вече	

е	спомен.
Но,	Господи!	Дърветата.	Дърветата	са	същите:	ябълки,	дюли,	круши,	

орехи.
Моите,	скъпите,	ненагледните	спасители.
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Арсо Арсов

СИМВОЛИЧНАТА ВОЙНА 
Документална повест 
(първа част)

ПОВЕСТ ЗА ЗАГУБЕНАТА ЧОВЕЧНОСТ

    Из „Цялата история“
    Книгите различно казват и ръцете
    различно пишат — разликата е в ръцете.
    Събития,
    започнахте да сте било и не било!
    И трудно,
    притулена иззад годините,
    историята се долавя все по-трудно.
    Добре, че в паузата между двете книги
    се среща някой оживял по чудо,
    да си показва белега, да казва:
    Така си беше, стреляхме с куршуми...
    .....
      Велизар Николов

За мен всеки разказ за миналото, преживян лично от своя автор, осо-
бено ако е написан честно и талантливо, е по-ценен и от най-добрия урок 
по история. Трябва да призная, че с тази си книга Арсо Арсов изцяло обърна 
представите ми за бомбардировките над София, след така наречената 
„символична война“, обявена от България на Англия и САЩ в ролята £ на 
съюзник на фашистка Германия. 

Какво знаех преди?
Въпреки че по време на тогавашните въздушни атаки е бил убит 

моя дядо — бащата на баща ми, а запалителна бомба е улучила ъгъла на 
покрива на къщата на баба ми — майката на майка ми, знаех че амери-
канците и англичаните са хвърляли бомбите след ударите над бензино-
вите рафинерии в Плоещ, колкото да се освободят от товара си — главно 
в покрайнините на града. Смъртта на дядо ми пък баща ми приписваше 
по-скоро на бабаитлъка му — преживял три войни на фронта, той обичал 
да се хвали: „Мене куршум не ме лови!“ Така вместо да се спусне в скри-
валището, чувайки воя на сирените, той отворил прозореца в коридора 
на гимназията, в която след дълга безработица си бил намерил работа 
като разсилен и се надвесил да гледа самолетите. Чул как в двора пада 
бомба, хукнал да бяга по коридора, но една осколка го настигнала и убила 
на място. 
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Нямам обяснение защо истината ми е била представяна по такъв 
благовиден начин. Сигурно близките ми са искали да пощадят чувстви-
телността на детството ми от излишни страхове.

Картината, която пресъздава Арсо Арсов обаче, е в пълен дисонанс с 
тези представи. Неговият разказ е пестелив и точен. Наситен с детайли, 
които би могъл да опише само човек, носещ ...белег от онова време. Зат-
рогваща е наивността на обикновените хора, опитващи да се спасят от 
бомбения килим на стотиците бомбардировачи-крепости в изкопани в 
дворовете пред кооперациите им окопи, покрити с ненарязани още дънери 
от дървата за огрев... Трагедията на времето е в множеството разруше-
ни човешки обиталища, разкъсаните тела, във виковете на ранените и 
затрупани хора, в блуждаещите оцелели, които не са в състояние да им 
окажат помощ, в сюрреалистично стърчащите стени сред руините с все 
още висящи картини и фотографии в рамки по стените, в тълпите хора, 
натоварили част от покъщнината си в денкове, опитващи се да намерят 
място в редките влакове, за да търсят спасение в провинцията. Няма 
кой да въведе ред — властта е спасила... безценната си кожа в Чамкория. 
Там за обявилите я, „символичната война“ все още е само символична, 
но химерата, че Хитлер ще им поднесе... на тепсия „обединена Велика 
България“, вече е мъртва. Останали са зверствата на някои български 
офицери спрямо сърби, гърци и българи от Македония, неоправданите с 
нищо разстрели заради поглед... накриво.

В противовес на жестокостта на войната Арсо Арсов разкрива една 
поразителна картина на съпричастност, солидарност и готовност да 
помогнеш на изпадналия в беда непознат. Вълнуващи са тези жестове на 
човещина — да разделиш оскъдицата на своя живот с бягащите от бом-
бардировките софиянци: сухия къшей хляб, недостатъчен дори за твоето 
семейство, собствената си стая, леглото, завивките си. И това не е само 
индивидуален акт — селската общинска управа на Сливница изпраща 
каруци, които посрещат слезлите от софийския влак хора. Предоставя 
дори каруци на бегълците, с които да се върнат в бомбардирания град и да 
докарат своето имущество, ако е оцеляло. Това е държава! Това е истинска 
грижа за пострадалите! И тя е точно обратното на спотаилите се на 
сигурно място министър-председател, министри и депутати.

Удивително е колко далеч сме от подобна съпричастност днес! Колко 
жестоко е скъсана пъпната връв в годините на псевдокомунизма и псев-
додемокрацията, колко дълбоко е накърнена духовната и човешка цялост 
на народа!? Как невъзвратимо сме изгубили тези ценности от миналото! 

Познавам Арсо Арсов от много години — като журналист и водещ на 
предаването „Хора на път“ в някогашната Българска телевизия. Преди 
около две години останах изненадан да го видя в ново за мен амплоа — на 
талантлив белетрист. Списание „Пламък“ отпечата няколко негови раз-
кази. В „Символичната война“ обаче съм респектиран от искреността, 
изключителната за годините му памет, от композиционните му уме-
ния, от таланта с няколко думи да изгражда характери, да анализира 
фактите, да запалва интереса на читателя с всяка нова страница, да 
съчетава жанрове като есеистика, мемоаристика и белетристика. 
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И все пак тази книга е забележителна не толкова с разказа за пре-
живяното от хората, чиито потомци сме днес ние самите, а с припом-
нянето на добродетелите, които те са притежавали — това я превръща 
в истинска повест за загубената човечност.

       Румен Шомов

КОГАТО РАЗРУШЕНА СОФИЯ ГОРЕШЕ

Кàòî	се	върна	в	годините	назад,	виждам	ясно,	как	на	нашата	улица	
„Овче	поле“	стоим	с	моя	приятел	Коцето	и	сладко,	сладко	си	хапваме	от	
следобедния	специалитет	на	нашите	майки.	А	той	беше	голям	крайщник	
от	предвоенните	бели	хлябове.	Те	го	цепваха	по	средата,	посоляваха	го	с	
червен	пипер	и	го	поръсваха	с	олио.	Грабвахме	го	и	тичахме	на	улицата	да	
го	ядем.	А	там	винаги	имаше	като	нас	хлапетии	от	някогашния	бедняшки	
квартал	„Три	кладенци“	на	тогавашната	300-хилядна	София.	Бяхме	деца	
на	работници	и	занаятчии	от	различни	краища	на	страната	и	най-вече	
бежанци,	или	по-точно	—	насила	прогонени	от	родните	им	места	българи	
от	Македония.	Всички	дошли	в	големия	град	да	намерят	препитание	за	
семействата	си.

Та	стоим	си	на	улицата	с	Коцето	(той	беше	с	цели	два	дена	по-го-
лям	от	мен!),	 хапваме	 си	 от	майчините	 специалитети	и	 също	както	
възрастните	бистрим	политиката	за	събитията,	които	много	бързо	се	
развиваха	в	Европа.

—	Ти	гледай	сега	да	видиш	какво	ще	стане!	—	информира	ме	Коцето.	
Явно	е	дочул	от	някъде	нещо	важно.	—	И	то	скоро	ще	стане!	—	отсича	той	
и	захапва	от	мекия	крайщник.	

Предъвквам	аз	моята	хапка	и	още	непреглътнал,	любопитно	го	питам:
—	Какво	ще	стане?
—	Ще	видиш!	—	пак	отсича	той	и	прави	дълга	пауза,	с	което	усилва	още	

повече	моето	любопитство.	
—	Е,	кажи	де,	какво	ще	стане?	—	настоявам	аз.
Той	отново	не	бърза	с	отговора.	И	като	отхапва	следващия	залък,	

спокойно	и	авторитетно	изтърсва	новината:
—	Ще	ни	върнат	Добруджа!...	—	изрича	я	така	уверено,	сякаш	и	той	е	

участвал	в	международната	конференция	в	Крайова,	където	се	е	решавал	
този	въпрос.

Замислям	се,	замислям	се	и	все	пак	се	осмелявам	да	го	запитам:
—	Кой	ще	ни	я	върне?
—	Германците,	кой!	—	категоричен	е	Коцето.
—	Ти	пък	откъде	знаеш	това?
—	Откъде,	откъде...?	Не	е	важно	откъде!...	Важното	е,	че	ще	стане!	А	

на	бас,	ако	не	вярваш!
Не	се	хванахме	на	бас,	но	Коцето	излезе	прав.	Не	мина	много	време	

и	стана	първото	и	единственото	добро	политическо	събитие	сред	зло-
щастните	за	България,	които	тя	трябваше	да	преживее	през	следващите	
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няколко	години.	Помня	онези	възторжени	репортажи,	които	„Радио	София“	
предаваше	на	живо	от	посрещането	на	българската	армия,	когато	навли-
заше	в	отделните	градове	и	села	на	Южна	Добруджа.	То	беше	радост,	то	
беше	възторг,	то	бяха	песни,	цветя	и...	„ура“,	„ура“!	От	сутрин	до	вечер...	
Цялата	нация	ликуваше	и	се	възраждаше	отново...

После	събитията	започнаха	да	текат	много	бързо.	Като	прилагаше	
тактиката	на	„Blitz	Krieg“	(светкавична	война),	немската	армия	завла-
дяваше	една	след	друга	страните	на	Европа.	Независимо	дали	бяха	големи	
и	мощни	като	Франция,	или	незначителни	като	Белгия	и	Холандия.	Три-
странният	пакт	между	Рим,	Берлин	и	Токио	беше	вече	сключен.	Румъния	
се	присъедини	към	него	и	немската	армия	свободно	премина	през	нея	и	
се	спря	на	Дунава.	Хитлер	постави	ултиматум	на	българското	прави-
телство:	или	да	се	присъедини	към	Пакта,	или	армията	му	ще	окупира	
България.	Нашите	управници	нямаха	нужда	дълго	да	размишляват.	Те	
просто	чакаха	този	момент!...	 Бяха	 опиянени	 от	военните	успехи	на	
Хитлер	и	твърдо	вярваха	в	неговата	окончателна	победа.	Заедно	с	това	
нямаха	никакво	съмнение,	че	той	ще	ни	върне	всички	наши	земи,	загубе-
ни	по	силата	на	Берлинския	договор.	Не	им	беше	необходимо	и	нужно	да	
правят	каквито	и	да	са	задълбочени	анализи	и	предвиждания	за	бъдещето	
развитие	и	края	на	развихрилата	се	вече	война.	Затова	пренебрегнаха	
всякакви	други	възможни	мнения	и	становища.	Едно	от	тях	е	било	иска-
нето	на	Англия,	отправено	към	Цар	Борис	чрез	нейния	представител	в	
България	—	Рендел.	За	това	искане	ще	спомена	по-нататък.	Така	нашите	
управници	отново	с	възторг	и	любов	се	прегърнаха	със	стария	си	съюзник	
от	Първата	световна	война.	Този,	с	когото	въпреки	огромните	жертви,	
загубихме	всичко	в	нея.	

	
2.
Сïîìíяì	си	влизането	на	немците	в	София.	Бях	отишъл	да	се	видя	

с	един	наш	познат,	който	като	висшист	беше	мобилизиран	в	армията	и,	
независимо	от	неговото	нежелание,	беше	заставен	да	завърши	школата	
за	запасни	офицери.	Тя	заемаше	парка,	в	който	сега	се	намира	музеят	„Зе-
мята	и	хората“.	Освен	тази	сграда	от	тогавашната	школа	са	останали	
още	две.	В	едната	е	стрелбището,	където	са	разстреляни	поетът	Никола	
Вапцаров	и	другите	от	същия	съдебен	процес.	

Беше	1 ìàрò 1941 ãîäèíà.	Валеше	мокър	сняг	и	зимата	бързо	си	
отиваше.	Стоях	с	други	хора	пред	портала	на	школата	и	чаках	нашия	
познат	да	излезе,	когато	по	широката	улица	откъм	сегашния	хотел	„Хе-
мус“	видях	да	се	спуска	военна	моторизирана	колона.	Но	автомобилите,	
войниците	и	оръжията	им	не	бяха	като	нашите.	Колоната	премина	край	
нас	и	навлезе	в	града.	Това	бяха	първите	немци,	които	отсега	нататък	
та	до	началото	на	септември	1944	година,	щяхме	да	виждаме	из	София	и	
по	цялата	ни	страна.

Жива	е	още	в	мен	и	една	друга	картина	от	това	време.	Както	обик-
новено	правехме,	и	този	ден	децата	от	нашата	улица	се	бяхме	събрали	на	
ъгъла	£	с	булевард	„Климентина“,	сега	„Стамболийски“.	Занимавахме	се	с	
нашите	си	игри.	По	едно	време	от	центъра	се	зададоха	немски	моторизи-
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рани	колони.	С	пълно	бойно	снаряжение.	Всяка	една	се	водеше	от	открита	
командирска	кола	с	офицери	в	нея.	Оръжията	им	стояха	закопчани,	изпра-
вени	пред	тях.	Източваха	се	на	Запад.	Гледахме	ги	със	захлас.	Но	особено	
впечатление	ни	правеше	последният	автомобил,	с	които	завършваше	всяка	
колона.	Към	него	беше	прикачен	огромен	казан	на	колела,	а	от	металния	
му	комин	се	проточваше	дим.	Явно	храната	им	се	приготвяше	в	движение	
в	тази	подвижна	кухня.

Първата	група	колони	премина,	но	не	след	дълго	се	зададе	друга	група.	
И	съвсем	неочаквано	командирската	кола	спря	точно	пред	нас.	Офицерът,	
главният,	който	седеше	най-отпред	до	шофьора	ни	махна	с	ръка	да	отидем	
при	него.	Няколко	деца	веднага	изтърчахме,	защото	какво	по-интересно	за	
едно	момче,	от	това	да	е	близо	до	войници,	до	оръжията	им	и	да	разговаря	
с	тях.	Офицерът	се	усмихна	и	започна	да	посочва	с	ръката	си	напред	и	да	
повтаря:	„Драгоман,	Драгоман?“.	Разбрахме,	че	пита	за	пътя.	Заръкома-
хахме	и	ние,	за	да	му	обясним,	че	трябва	да	върви	напред,	после	да	завие	
надясно	по	улица	„Димитър	Петков“,	а	след	това	наляво...	Естествено	
той	не	ни	разбираше	и	ни	посочи	да	се	качим	на	стъпалото	отстрани,	
та	да	им	покажем	пътя.	Ние	това	и	чакахме	—	да	се	повозим	на	чуждата	
военна	кола!	Качихме	се	няколко	момчета	и	така	достигнахме	„Д.	Петков“.	
Показахме	им	с	ръце	да	завият	надясно,	после	на	ляво	и	по	„Пиротска“	да	
вървят	все	напред.	„Данке,	данке“—	заданкаха	офицерите.	Ние	слязохме	и	
възбудени	тичешком	се	върнахме	при	нашите	приятели.	И	не	без	завист	
въпросите	им	заваляха	—	какво	е	станало,	как	сме	разговаряли,	какво	сме	
видели,	какви	са	им	били	оръжията	и	какво	ли	още	не...

Беше 6 àïрèë 1941 ãîäèíà. Учителят	по	история	заведе	нашия	клас	
на	екскурзия	до	един	от	хълмовете	над	село	Бояна.	Оттам	се	откриваше	
просторна	гледка	над	цяла	София.	Априлският	ден	беше	съвсем	безоблачен.	
Поредните	слънчеви	дни	бяха	наедрили	пъпките	на	дърветата.	В	Бояна	
вече	жълтееха	подранилите	храсти.	А	долу	София	се	къпеше	в	сиянието	
на	развихрящата	се	пролет.	Сред	всичката	£	красота	се	открояваха	блес-
налите	позлатени	кубета	на	„Александър	Невски“.	И	тъкмо	бяхме	седнали	
да	обядваме,	откъм	София	се	чуха	оръдейни	гърмежи.	В	небето	над	града	
започнаха	да	се	разпукват	черни	кълбета.	Наскачахме	прави	и	с	тревога	
се	загледахме	надолу.	Учителят	каза,	че	това	е	стрелба	от	противовъз-
душната	артилерия,	а	черните	петна	са	от	пръскащите	се	снаряди	във	
въздуха.	Явно	стреляха	по	самолети.	Но	ние	не	видяхме	нито	един.	Всичко	
това	продължи	около	минута-две.	Приключихме	бързо	с	обяда	и	заслизахме	
към	града.	В	къщи	научих,	че	няколко	сръбски	самолета,	като	отмъще-
ние	за	нападението	срещу	тях	от	българска	земя,	се	опитали	да	ударят	
центъра	на	София.	Но	артилерията	им	преградила	пътя,	те	се	върнали	
назад	и	се	освободили	от	бомбите	си,	като	ги	пуснали	в	покрайнините	
на	София.	Имало	убити	и	ранени.	Това	беше	първото,	макар	и	неуспешно	
въздушно	нападение	над	България.	Другите,	успешните,	предстояха	да	
изживеем	в	идващите	няколко	години....	

На	този	6	април,	германците	удариха	едновременно	и	Крàëсòâî Юãî-
сëàâèя, è	Гúрöèя.	Рано	сутринта	нацистите	жестоко	бомбардирали	
Белград.	Загинали	10	000	цивилни.	Основните	сили	срещу	тях	бяха	немски-
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те,	които	видяхме	да	се	проточват	на	запад	по	улица	„Климентина“.	Но	в	
гръб	ги	удариха	италиански	и	унгарски	войски.	И	всичко	бързо	приключи,	
за	да	 започне	дългата	съпротивителна	борба	на	 западните	ни	съседи!	
За	гърците	събитията	се	развиха	по-различно.	Отдавна	срещу	България	
те	бяха	изградили	отбранителната	линия	„Метаксас“.	Упорито	се	заго-
вори	за	трика,	който	хитлеристите	приложили	за	нейното	превземане.	
От	местното	население	изкупили	много	магарета.	Плащали	им	щедро,	
защото,	както	също	се	говореше,	имали	печатници	в	камиони	и	сами	си	
печатели	български	пари.	В	нощта	на	атаката	окачили	фенери	и	други	
светлини	на	магаретата	и	ги	пуснали	да	вървят	напред.	Гърците,	които	
и	без	това	били	достатъчно	уплашени	от	силата	на	немската	армия,	
открили	паническа	стрелба	от	техните	огневи	точки.	С	точен	прицел	
германците	постепенно	унищожили	повечето	от	тях.	После	тръгнали	
танковете	и	съпротивата	на	гърците	свършила.	След	това	направиха	
голям	въздушен	десант	над	остров	Крит	и	така	си	откриха	път	за	инва-
зията	им	в	Северна	Африка.

Веднага	след	поражението	на	Югославия	и	Гърция,	съгласно	договора	
между	Хитлер	и	правителството	на	Богдан	Филов,	нашата	армия	навлезе	
в	двете	страни	и	окупира	не	само	отнетите	ни	според	печалния	за	нас	
„Ньîéсêè	äîãîâîр“ български	земи,	но	и	завзе	чисто	сръбски	и	гръцки	
територии.	С	това	дадохме	възможност	на	Хитлер	да	изтегли	оттам	
основната	част	от	армията	си,	да	я	присъедини	към	огромната	армада,	
която	след	два	месеца	нападна	Съветския	съюз.	Така	се	превърнахме	в	
окупатори	и	се	задължихме	да	воюваме	срещу	партизанското	движение	
в	тези	страни.	Като	награда	разрешиха	на	България	още	нещо	—	да	опе-
кунства	и	над	гръцките	острови	Тасос	и	Самотраки,	въпреки	че	те	не	са	
били	никога	български.

Сега	вече	министър	председателят	Богдан	Филов	и	останалите	управ-
ници	се	опияниха	от	развиващите	се	събития.	Многократно	ни	втълпяваха,	
че	най-сетне	обединителният	идеал	на	нацията	е	íàïúëíî è çàâèíàãè 
îсúщесòâеí!....	Започнаха	официално	да	наричат	царя	„Цар	Борис	Трети	
Обединител“,	а	след	неговата	смърт,	Църквата	го	обяви	за	светец	и	при	
всяко	споменаване	го	наричаха	„Сâеòè Цàр Бîрèс Треòè Оáеäèíèòеë!“ 
А	той	беше	не	само	цар,	но	и	човек	като	всички	други	хора.	Пропагандната	
машина	се	развихри.	Вестниците	и	Радиото	ни	приканваха	да	каним	по	до-
мовете	си	немски	войници,	та	по	този	начин	да	укрепваме	приятелството	
ни	с	„всепобеждаващата	армия	на	нашия	велик	съюзник“.	Да,	вярно	е,	не	
бяха	малко	тези,	които	повярваха	в	непобедимостта	на	хитлеристите	и	с	
радост	и	възторг	ги	канеха.	Но	много	повече	хора	се	радваха	на	„Обединение-
то“,	без	обаче	да	знаят,	каква	е	истината	за	него.	Защото	правителството	
скри	от	своя	народ,	че	това	обединение	не	бе	скрепено	с	официален	договор,	
какъвто	беше	„Крайовският“,	възвърнал	ни	половината	Добруджа.	Всè÷êî 
íè áеше äàäеíî âреìеííî!	Зàщîòî Хèòëер ïреäâàрèòеëíî áе ре-
шèë — îêîí÷àòеëíèòе ãрàíèöè íà Бúëãàрèя ще áúäàò îïреäеëеíè 
сëеä êрàя íà âîéíàòà.	А	знаем,	как	завърши	тя...	И	от	така	нареченото	
„Обединение“,	не	остана	и	помен!	И	то	завинаги!...

Но	имаше	и	хора,	които	още	тогава	оценяваха	събитията	реално.	Без	
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емоциите	на	деня.	Не	виждаха	нищо	добро	в	самонадеяността	на	Фюре-
ра,	особено	когато	той	през	същата	тази	година	извърши	две	фатални	
грешки.	Освен,	че	бе	завладял	цяла	Европа	и	бе	разпръснал	войските	си	по	
нея	(а	там	съпротивителните	движения	вече	се	разрастваха),	íà 22 þíè 
1941 ãîäèíà	íàïàäíà è Сúâеòсêèя сúþç.	А	на	11 äеêеìâрè сúщà-
òà ãîäèíà, çàеäíî с Мóсîëèíè,	îáяâèõà âîéíà è íà	Сúеäèíеíèòе 
àìерèêàíсêè щàòè.	 Тези	две	негови	 грешки	накараха	много	българи	
да	разберат,	че	Хитлер	ще	загуби	войната.	Разбира	се,	не	всички	осъзна-
ваха	това.	И	най-вече	нашето	правителство.	Обезумяло	от	радост	след	
фиктивното	обединение,	то,	за	да	не	остане	назад	в	подкрепата	си	към	
Хитлер,	сàìî еäèí äеí	след	неговите	две	фатални	грешки,	също	обяви	
война.	И	то	не	на	кого	да	е,	а	на	САЩ	и	Англия	(с	редицата	държави	от	
нейната	общност),	Канада,	Австралия,	Нова	 Зеландия,	Южна	Африка,	
Китай,	Франция,	Полша,	Югославия,	Норвегия,	Холандия,	Белгия,	Гърция	
и	други	—	îáщî 48 äúржàâè îò öеëèя сâяò! Единствено	Съветския	
съюз	не	посмяха	да	„изплашат“	нашите	управници.	Затова	само	на	него	
не	обявиха	война	и	легацията	му	остана	в	София	до	края	на	войната.	Раз-
вихряше	се	íîâàòà сâеòîâíà òрàãеäèя.	Фашисткото	правителството	
ни	уверяваше,	да	бъдем	спокойни,	защото	войната	за	нас	„ще áúäе сàìî 
сèìâîëè÷íà!“	Такова	име	сложи	правителството	на	обявената	от	него	
война.	И	с	това	име	остана	тя	в	нашата	история.	Но	хората	усещаха,	
че	лошото	тепърва	предстои!...

Вярно	е,	имаше	и	такива,	които	ликуваха,	когато	Германия	нахлу	в	
Съветския	съюз.	Помня	много	добре,	как	познатият	на	софиянци	крупен	
търговец	на	вина	г-н	Тевекелиев	изрази	своята	радост	от	това	събитие.	
В	деня	на	нападението	той	изнесе	на	улицата	пред	големия	си	магазин	
огромна	бъчва	с	вино	и	черпеше	всеки,	които	минаваше	край	нея.	Възраст-
ните	хора	много	добре	помнят	къде	се	намираше	неговия	магазин	—	на	
бул.	 „Княгиня	Климентина“	 (сега	 „Стамболийски“),	малко	 след	площад	
„Възраждане“,	вдясно	по	посока	към	„Света	Неделя“.

В	изключително	ценната	си	книга	за	това	време	„Пойнт	Бленк	—	цел	
България“	известният	наш	журналист	Кèрèë Яíеâ	документирано	пре-
дава	цялата	щуротия,	която	се	разиграва	в	25-тото	обикновено	народно	
събрание,	като	öèòèрà íеãîâèòе	сòеíîãрàìè.	То	започнало	в	12,35	часа	
на	13 äеêеìâрè 1941 ãîäèíà.	Министър	председателят	Богдан	Филов	бил	
посрещнат	с	възторжени,	няколко	минутни	ръкопляскания	и	прочел	пра-
вителствена	декларация.	Тъй	като	решенията	на	това	народно	събрание	
изиграват	пагубна	роля	в	нашата	история	и	довеждат	страната	ни	до	
нова	национална	катастрофа,	ще	цитирам	документално	декларацията	
на	Филов	и	как	протича	самото	заседание:	

„Господа народни представители! На всички ви е известна голямата 
реч, която водачът на Германия Адолф Хитлер произнесе на 11 т.м. в Рай-
хстага в Берлин. Известно ви е също така и речта на водача на фашист-
ка Италия Бенито Мусолини, произнесена същия ден в Рим. В тези речи 
се установи, че през последните няколко месеца Северноамериканските 
съединени щати са извършили редица нападателни действия срещу си-
лите на Оста (Рим-Берлин-Токио	—	б.а.),	следствие на което Германия и 
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Италия решиха да скъсат отношенията си с тези държави и да обявят 
положение на война спрямо тях.

При тези условия българското правителство, в изпълнение на задъл-
женията си по чл. 3 от Тристранния пакт, реши вчера, на 12 т.м., също 
така да скъса дипломатическите отношения със Северноамериканските 
съединени щати и да	обяви състояние на война с тази държава, както и 
с нейната съюзница Англия. 

(Всички	народни	представители	стават	прави,	викат	многократно	
мощно	„ура“	и	бурно	и	продължително	ръкопляскат.	Стават	прави	и	пъл-
номощните	министри	на	Германия	господин	Бекерле	и	на	Италия	граф	
Мажистрати,	заедно	с	всички	присъстващи	в	дипломатическата	ложа.	
Народните	представители	се	обръщат	към	тях	и	ги	акламират	с	бурни	
ръкопляскания.	Овациите	траят	няколко	минути,	през	което	време	пъл-
номощните	министри	поздравляват	с	вдигната	ръка).	

Господа народни представители! По този начин България и този 
път, както винаги, дава доказателства, че тя остава вярна на дадената 
дума. В случая обаче не се касае само за едно договорено задължение, но 
така също и за една проява на онази солидарност, която трябва да бъде 
поставена в основата на отношенията между държавите в нова Европа. 

(Бурни	и	продължителни	ръкопляскания).
Господа народни представители! Правителството смята, че изпълни 

своя дълг. То е убедено, че вие ще одобрите взетото от него решение, про-
никнати от съзнанието, че то отговаря на интересите на страната и 
на нуждите на днешния момент. 

(Ръкопляскания).
По този начин и ние, наред с останалите държави от Тристранния 

пакт, ще можем да допринесем за създаването на новия ред в Европа, на 
онази именно нова Европа, която се гради днес с толкова много жертви 
и която, убедени сме, ще се вдигне от развалините на днешната война.

(„Браво“!	 Бурни	 ръкопляскания.	 Бюрото	 на	Народното	 събрание,	
господа	министрите	и	всички	народни	представители	стават	прави	и	
продължително	акламират	господин	министър-председателя).

Напразно	народният	представите	Петко	Стайнов	 —	 пише	Кирил	
Янев,	—	който	е	извън	мнозинството,	тропа	по	банката	и	се	провиква,	
че	иска	думата.	В	стенографския	дневник	четем:	„Председателя Христо 
Калфов:	Пристъпваме към гласуване. Който приема декларацията, напра-
вена от правителството, моля да вдигне ръка. Абсолютно мнозинство. 
Събранието приема“.

(Всички	народни	представители	стават	прави	и	бурно	и	продължи-
телно	ръкопляскат	и	викат	няколкократно	„ура).

След	всичко	дотук,	а	и	речта	на	Христо	Калфов,	много	добре	говорят	
сами	за	себе	си:

„Господа народни представители! Редица поколения живяха, работиха 
и в борба умираха за извоюване свободата на нашия народ. След толко-
ва жертви и усилия, благодарение на високия жест на великия водач на 
великия Райх и на гениалния вожд на италианския народ и на техните 
героични войски и народи... 
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(„Браво“!	Бурни	и	продължителни	ръкопляскания)	...	нашият народен 
блян е осъществен: България е свободна и обединена. 

(„Браво“!	Бурни	и	продължителни	ръкопляскания).	
Това историческо дело ние осъществихме и осигурихме с присъединя-

ването ни към силите, които подписаха Тристранния пакт. 
(Ръкопляскания).
С решение на правителството и вашия вот на одобрение, който току-

що така единодушно и възторжено дадохте, българският народ лоялно, 
честно изпълнява поетите исторически задължения. 

(„Вярно“.	Ръкопляскания).	
С непоклатима вяра в нашето право и искрено усърдие в общите ни 

усилия, в братско сътрудничество с великите ни съюзници, ние твърдо 
ще вървим към общата крайна победа над нашите врагове. 

(Ръкопляскания).
Правото и Бог са с нас и нашите героични, велики съюзници. 
(„Браво“!	Бурни	ръкопляскания).
Да живее България! 
(Всички	народни	представители,	господа	министрите,	пълномощните	

министри	на	Германия	и	Италия	и	присъстващите	в	дипломатическата	
ложа	стават	прави.	Народните	представители	бурно	и	продължително	
ръкопляскат	и	акламират	пълномощните	министри,	които	отговарят	
на	поздрава	с	вдигната	ръка).

Да живее негово величество Царят! 
(Мощно	многократно	 „ура“,	 бурни	продължителни	ръкопляскания.	

Акламациите	продължават	няколко	минути)“.
„Записано	е	—	казва	Кирил	Янев	—	че	народният	представител	Никола	

Мушанов	иска	думата	и	тропа	по	банката.	Христо	Калфов	не	му	обръща	
внимание.	Закрива	заседанието.	Мушанов	пак	се	обажда,	като	се	обръща	
към	Калфов:	„Вие глух ли	сте?“.	Народните	представители	възразяват	—	
не	е	записано	как.	Мушанов	успява	само	да	извика:	„В тия исторически 
моменти...“.	Но	Калфов	обаче	обявява:	„Вдигам заседанието“.	Стеногра-
фите	са	добавили	(Вдигането	в	13	ч.)	

Както	е	предвидено,	âсè÷êî ìèíàâà с „óрà“, àêëàìàöèè, áеç рàç-
èсêâàíèя	è	сàìî	çà 25 ìèíóòè!!!	Министрите	и	народните	предста-
вители	отиват	да	обядват	в	бюфета	на	Народното	събрание,	доволни	
от	стореното“.

Лондон	и	Вашингтон	не	са	изненадани	от	дързостта	и	лекомислието	
на	 българските	управници.	Но	Уинстън	Чърчил	предупреждава:	„Щом 
искат война, ще я получат, когато му дойде времето“.	А	когато	
сътрудниците	на	американския	президент	го	събудили	посреднощ,	за	да	
му	съобщят,	че	България	им	е	обявила	война,	той	сънен	им	отговорил:	„Че 
защо трябваше заради това да ме будите!...“

Отсега	нататък	България	не	можеше	да	разчита	на	никаква	милост	
и	снизхождение.	Много	добре	си	спомням	как	обикновените	хора	приеха	
тези	важни	решения	на	управниците.	Чóäеõà се êàê è с êàêâî ще âî-
þâàìе	с	толкова	много	и	толкова	мощни	държави!	(Заб.	В	световната	
коалиция	срещу	„Тристранния	пакт“	се	включиха	48	държави!)	Какво	ще	
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става	с	нас	оттук	нататък?	И	не	само	се	чудеха,	а	и	усещаха,	че	нищо,	
ама	нищо	добро,	не	ни	чака.	Страхът	постепенно,	но	неотменно	започна	
да	се	загнездва	у	нас.	И	понеже	еуфорията	от	„успехите“	беше	обхванала	
пропагандната	машина	на	правителството,	ще	повторя:	земите,	които	
получихме	íе áяõà сêреïеíè с äîãîâîр! Всичко	щеше	да	се	решава	след	
войната!	Хората	се	объркаха	и	за	по-достоверна	информация	се	обърнаха	
към	Лондон	и	Москва.	По	това	време	малко	хора	имаха	радиоапарати.	За	
да	чуя	новини,	дори	и	аз	вечер	ходех	у	Бате	Ангелови,	които	единствени	
имаха	радио.	Както	всички	семейства	от	нашия	двор,	така	и	те	живееха	
в	малка	стаичка	и	още	по-малко	антренце.	Беше	обущарски	работник	с	
комунистически	убеждения.	Слушахме	вечер	новините	за	хода	на	военните	
действия.	Само	от	тях	можеше	да	се	получи	вярна	информация.	Оттогава	
съм	запомнил	характерните	четири	удара	върху	тимпан,	от	които	все	
още	се	състои	паузата	на	„Радио	Лондон“.	За	да	спре	това	масово	търсе-
не	на	чужда	информация,	което	не	беше	в	интерес	на	правителството,	
то	започна	да	запечатва	с	червен	восък	радиоапаратите	по	домовете	на	
хората.	Заплаши	със	затвор,	ако	си	позволиш	да	махнеш	пломбата.	Но	
тази	забрана	не	даде	никакъв	резултат.	Хората	намериха	начин	—	без	да	
махат	червения	восък,	продължиха	да	слушат	истината	за	събитията.

3.
Все ïàê 1942	година	мина	сравнително	спокойно.	Сирените	засвирваха	

от	време	на	време.	Чужди	самолети	извършваха	разузнавателни	полети	
над	България,	но	нищо	сериозно	не	се	случваше.	Като	че	ли	твърдението	
на	правителството,	че	обявената	от	него	война	ще	бъде	само	символична,	
се	потвърждаваше.

Но	същата	тази	„символична	война“	се	прояви	в	едно	друго,	зловещо	
измерение.	Като	станахме	съюзници	на	Германия,	ние	станахме	и	съиз-
пълнители	на	техните	престъпления.	Водехме	безмилостна	война	срещу	
съпротивата	 в	Югославия	и	 Гърция.	А	тя	 все	повече	 се	 разрастваше.	
Воювахме	 и	 срещу	нашата	 вътрешна	 въоръжена	 съпротива.	Макар	 и	
не	в	такива	мащаби,	постепенно	и	тя	се	разрастваше.	Фашисткото	ни	
правителство	посегна	и	срещу	живота	на	част	от	собствените	си	мирни	
граждани.	И	то	по	една-единствена	причина,	че	са	се	родили	евреи!...	Тъй	
като,	според	фашистката	идеология	на	Хитлер	за	всички	злини,	които	
стават	по	света,	са	виновни	единствено	и	само	евреите,	то	те	трябва	
да	бъдат	унищожени	до	корен.	Още	в	началото	на	1942	година,	Германия	
е	взела	това	решение.	Създали	са	и	лагери	на	смъртта.	И	започнали	из-
треблението	им.	Но	не	само	в	Германия,	а	и	във	всички	страни,	които	
Хитлер	е	смазал.	Мъже,	жени,	старци	и	деца	—	без	разлика	на	възраст	и	
пол,	постепенно	са	ги	изпращали	в	тези	лагери	и	са	ги	убивали.	

Заедно	 с	милионите	мъченици	 от	Европа	 е	 предвидено	 да	 бъдат	
унищожени	и	повече	от	60	000	евреи	от	България	и	окупираните	от	нея	
земи.	Започва	се	с	тези	от	Беломорска	Тракия,	Македония	и	Западните	
покрайнини.	Немците	възлагат	на	нашата	полиция	и	армия	да	извършат	
мръсната	работа.	Фашисткото	правителството	на	Богдан	Филов	веднага	
и	брутално	изпълни	възложената	му	задача.	Арестувани	били	повече	от	
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11	000	с	нищо	непровинили	се	хора.	Извозили	ги	до	Лом	и	там	ги	предали	
на	немците.	Те	ги	натоварили	на	шлепове	и	така	нещастните	хора	поели	
към	своята	гибел	—	лагера	„Треблинка“	в	Полша.	От	тях	по	чудо	останали	
живи	само	към	250	души!	

Много	се	дискутира,	най-вече	в	нашата	съседка	Македония,	че	бъл-
гарският	народ	е	спасил	само	своите	евреи,	но	не	и	тези	от	окупираните	
от	нас	Беломорска	Тракия	и	Вардарска	Македония.	А	сме	ги	арестували	
и	предали	на	немците.	С	това	се	хвърля	тежка	неправда	върху	истори-
ческата	постъпка	на	нашия	народ	—	спасяването	на	българските	евреи.	
А	отговорът	е	ясен.	Както	вече	споменах,	тези	земи	не	бяха	скрепени	с	
договор	към	България.	И	по	закон	живущите	там	не	са	били	български	
граждани.	Това	позволило	на	немците	безпроблемно	да	избият	тези	на-
пълно	незащитени	от	никого	хора.	Вината	тук	не	е	на	българския	народ,	
а	на	българското	правителство!	След	това	идваше	редът	и	на	техните	
братя	и	сестри	от	старата	част	на	България.	На	тези	събития	в	София	
бях	пряк	свидетел,	защото,	както	се	казва,	те	ставаха	пред	очите	ми.

Беше	някъде	по	средата	на	март.	Както	всички	подрастващи	момче-
та,	с	моите	приятели	често	се	запилявахме	из	града.	Спомням	си,	че	бяхме	
отишли	на	„Женския	пазар“,	около	улица	„Екзарх	Йосиф“.	Там	имаше	малки	
магазинчета	на	евреи,	в	които	се	продаваха	дребни	стоки	за	домашна	упо-
треба.	Видяхме	разярени	„бранници“	(членове	на	фашистката	младежка	
организация,	по	подобие	на	немската)	да	очертават	по	витрините	им	
еврейската	звезда	на	Давид.	Точно	както	правеха	и	в	Германия	по	време	
на	еврейските	погроми.	А	след	тях	други	„бранници“	мигновено	ги	изпот-
рошаваха,	нахълтваха	вътре	и	биеха	онемелите	от	страх	собственици.	
Имаха	униформи	също	като	хитлеровата	младеж,	а	на	коланите	си	носе-
ха	специално	изработени	за	тях	ножове	с	буквата	„Б“.	Полицаите	само	
гледаха	отстрани,	без	да	се	намесват.	Защото	бяха	дошли	не	за	друго,	а	
за	да	охраняват	погромаджиите.

Отидохме	по-нататък	—	към	тяхната	синагога	до	„Халите“.	Тога-
вашните	£	дървени	врати	бяха	плътно	затворени.	Но	през	пролуките	им	
видяхме,	че	на	двора	имаше	хора.	И	то	много	хора.	Уплашени	от	това,	кое-
то	ставаше	в	града,	като	пчели	пред	кошер	влизаха	и	излизаха	от	храма,	
стрелкаха	се	насам-натам,	говореха	високо	и	възбудено...	

На	връщане	към	къщи	минахме	през	площад	„Възраждане“.	Наоколо	
живееха	предимно	евреи.	На	ъгъла	със	„Стамболийски“	и	сега	стои	сгра-
дата	на	техния	„Еврейски	дом“.	Около	него	станахме	свидетели	на	още	
по-брутални	сцени.	С	прикладите	на	пушките	си	войници	потрошаваха	
заключените	им	улични	врати	и	се	втурваха	в	домовете	на	обречените	
хора.	Отвътре	се	чуваха	писъци	на	жени	и	деца...	А	какво	са	им	правели	
там,	сега	можем	само	да	предполагаме.	Конни	полицаи	и	други	униформени	
обикаляха	района,	готови	да	се	намесят	в	помощ	на	насилниците.	И	така	
от	къща,	на	къща...

По	едно	време	от	тогавашния	булевард	„Климентина“	(сега	„Стам-
болийски“)	се	зададе	голяма	група	хора.	Скопчили	ръце,	за	да	се	държат	
здраво	един	за	друг,	в	широки	редици	вървяха	по	средата	на	булеварда	—	
по	трамвайната	линия	и	наближаваха	площада.	Отдалече	се	чуваше	как	
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всички	заедно	извикваха	нещо,	вероятно	протест	срещу	насилието	над	
евреите.	Конни	и	други	полицаи	ги	пресрещнаха	и	се	нахвърлиха	върху	тях.	
Настана	схватка...	Смесиха	се	протестиращи	и	полицаи.	Битката	между	
тях	ставаше	все	по-жестока.	Над	всички	стърчаха	тези	върху	конете.	
Виждахме	как	размахват	бичовете	си,	без	да	мислят	къде	и	кого	ще	ударят.	
Чуха	се	изстрели...	Последваха	и	други...	Тълпата	се	разколеба,	изплаши	се	
и	започна	да	се	пръска	в	различни	посоки.	На	булеварда	останаха	да	лежат	
хора	и	близки,	които	се	суетят	над	тях...	Ние	също	уплашени,	побързах-
ме	към	домовете	си..	После	се	разбра,	че	тази	протестна	демонстрация	
на	българи	и	евреи	е	била	организирана	от	нелегалната	комунистическа	
партия	в	„Трети	район“	на	тогавашна	София,	населяван	главно	от	маке-
донски	емигранти	и	бедни	еврейски	семейства.

Фашисткото	правителство	даде	три	дни	на	обречените	хора	да	се	
приготвят	за	евакуация.	Разрешаваха	им	да	вземат	само	малък	ръчен	
багаж	с	най-необходимото	за	път.	Това	се	отнасяше	и	за	бебетата,	и	за	
децата,	и	за	престарелите,	и	за	болните	хора.	Не	можеха	да	останат	
повече	в	собствените	си	домове.	Спомням	си,	като	че	ли	беше	вчера.	Ние,	
малчуганите,	пак	се	разпиляхме	навън,	но	този	път	по	близката	до	нас	
улица	„Позитано“.	Точно	където	сега	се	издига	жилищната	„Зона	Б-5“.	Там	
в	приземни	къщички	живееха	главно	евреи.	Тук	станахме	съпричастни	на	
тяхната	започнала	вече	трагедия.	Нещастните	хорица	бяха	изкарали	на	
улицата	пред	домовете	си	всякаква	покъщнина,	като	се	надяваха,	че	все	
някой	може	да	купи	нещо.	И	така	да	съберат	малко	пари	за	неизвестния	
път,	който	им	предстоеше.	Защото	никой	не	им	казваше	къде	и	поради	
какво	ги	прогонваха	от	домовете	им.	Виждахме	изнесени	печки,	тенджери,	
легени,	огледала,	кухненски	маси,	столове,	детски	велосипедчета	с	три	
колела	и	всичко,	всичко,	което	евентуално	може	да	заинтересува	някого.	
Хората	минаваха	мълчаливо	край	този	печален	пазар,	„продавачите“	пла-
чеха	и	молеха,	готови	да	отстъпят	до	последния	лев.	Защото	само	след	
1—2	дена	всичко	тук	щеше	да	бъде	изоставено,	доразграбено	и	кварталът	
щеше	да	опустее...

Исторически	известно	е,	как	бе	предотвратено	това	чудовищно	на-
мерение	на	фашисткото	ни	правителство.	Надигнаха	се	нормални,	здра-
вомислещи	хора	и	изказаха	своя	протест	и	възмущение.	Всеки	от	своето	
обществено	положение,	което	е	имал	и	както	сам	е	намерил	за	добре	да	го	
прояви.	Писмено	несъгласие	до	Богдан	Филов	изказаха	подпредседателят	
на	Народното	събрание	Димитър	Пешев	и	още	42-ма	депутати.	Намеси	
се	и	Владиката	Стефан,	и	Пловдивският	Митрополит	Кирил,	който	се	
качил	на	един	от	конските	вагони	на	вече	натоварената	с	тамошни	евреи	
влакова	композиция	и	заявил	на	смаяните	полицейски	началници:	„Щом	ще	
карате	тях,	закарайте	и	мен!	Аз	няма	да	сляза,	докато	не	освободите	тези	
хора!“...	Много	знайни	и	незнайни	съседи	и	добри	приятели	са	помагали	на	
близки	евреи.	Но	всичко	това	нямаше	да	успее,	ако	не	е	било	и	деликатно-
то	застъпване	на	самия	цар	Борис	III.	И	пред	този	отпор	на	българския	
народ	правителството	било	принудено	да	отстъпи!...

Така,	 единствен	 в	Европа,	 само	българският	народ	можа	да	 спаси	
своите	близо	50	000	евреи	от	лагерите	на	смъртта!...	А	сега,	драги	чита-
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телю,	след	толкова	години	от	тогавашните	събития,	някои	самозвани	
„демократи“	твърдят,	че	в	България	въобще	не	е	имало	фашизъм!...

4.
1943	година дойде	с	голямото	събитие.	При	Сталинград	(сега	Волго-

град)	бе	разгромена	и	пленена	Шеста	германска	армия	начело	с	нейния	
командир	фелдмаршал	Паулус.	В	Германия	бе	обявен	тридневен	траур.	С	
това	събитие	бе	сложен	окончателният	поврат	във	войната	и	погромът	
на	хитлеристката	машина	стана	неизбежен.	Все	по-често	тежки	англо-
американски	бомбардировачи	прелитаха	над	България	и	нанасяха	удари	по	
рафинериите	на	град	Плоещ	(Румъния)	—	единственият	останал	източник	
за	снабдяване	на	немците	с	гориво.	Така	се	стигна	до	1-ви	август.	Онова,	
което	стана	в	този	ден,	бе	съществена	причина	съюзниците	най-после	
да	обърнат	внимание	на	България,	която	преди	2	години	и	8	месеца	им	бе	
обявила	война!...	Какво	се	случи?	

„Нà 1 àâãóсò 1943 ãîäèíà	Пëîещ	стана	прицел	на	едно	от	паметни-
те	въздушни	нападения.	170	американски	самолети	участвали	в	операция	
„Цунами“.	Атаката	била	проведена	в	твърде	необичаен	стил.	Самолетите	
прелитали	в	бръснещ	полет	само	на	200	метра	височина.	Ударили	сондите,	
рафинериите	и	самия	град.	Противовъздушната	отбрана	посрещнала	аме-
риканците	с	яростен	огън	и	действия	на	германските	изтребители.	Много	
самолети,	покосявани	от	снарядите,	се	разпадали	във	въздуха.	Загубите	
за	американците	били	болезнени.	Но	така,	или	иначе,	това	бил	гигантски	
удар.	Имало	големи	разрушения	със	силен	психологически	ефект“.	(Кирил	
Янев,	в	книгата	му,	посочена	по-горе).

Ако	ти,	 читателю,	искаш	да	 видиш	това	на	документални	кадри,	
отиди	на	You	Tube:	1943 Raid on Ploesti at Tree-Top Level and Back! 
Заснети	са	три	бомбардировки,	като	последната	е	тази	—	на	1	август	
1943	год.	За	нея	има	и	цветна въстановка	на	адрес:	Day of Valor (Ploesti 
Raid) HD muv.-You Tube.

Както	военният	летец-изтребител	Стоян	Стоянов	пише	в	книгата	
си	„Ние	бранихме	теб,	София“,	става	ясно,	че	наши	изтребители	пресрещ-
нали	в	българското	въздушно	пространство	около	20	летящи	крепости.	
Те	се	връщали	от	бомбардировката	над	Плоещ.	Някои	от	тях	вече	били	
без	муниции	и	поразени	от	немската	и	румънска	отбрана.	Нашите	успели	
да	свалят	6	от	четиримоторните	гиганти.	Пленени	били	и	първите	10	
американски	летци.	Тази	победа	още	повече	повдигнала	самочувствието	
на	правителството.	Пропагандата	изсипала	много	похвали	за	нашата	бо-
еготовност	и	подигравки	към	противника.	Но	съюзническото	командване	
направило	своите	изводи	след	тези	сериозни	загуби	над	Плоещ	и	България.	И	
започнало	подготовка	за	масирани	бомбардировъчни	операции	на	Балканите.	
Зà Сîфèя се ïреäâèжäàëî äà áúäе срèíàòà è èçöяëî ïàрàëèçèрàíà.

Това	трябвало	да	започне	през	есента	и	да	завърши	през	пролетта	
на	1944	год.	

От	различни	източници	до	правителството	пристигали	информации	
за	тази	подготовка.	Включително	и	от	нашия	представител	в	Берлин.	Но	
за	защита	на	населението	не	се	предприеха	особени	мерки.	Не	се	предвиж-
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даше	евакуация	нито	на	София,	нито	на	евентуално	застрашените	други	
градове.	Дори	и	 едно	 солидно	 скривалище	 за	 хората	не	 беше	изградено,	
въпреки	че	обявихме	война	на	толкова	силни	държави!	Мъжете,	които	
още	не	бяха	мобилизирани	в	армията	и	нас,	подрастващите	момчета,	ни	
заставиха	да	копаем	в	софийските	градини	и	паркове	зигзагообразни	окопи.	
Но	и	това	скоро	се	занемари.	Раздадоха	черна	непрозрачна	хартия,	с	която	
според	нарежданията	трябваше	да	затулим	домашните	си	прозорци,	за	
да	бъде	София	затъмнена	през	нощта.	В	къщи	тази	задача	възложиха	на	
мен	и	аз	с	желание	я	изпълних	доста	старателно.

Мъжете	от	нашия	двор	решиха	да	направят	окоп,	та	в	него	да	се	крием	
при	нападение.	От	близкия	до	нас	хлебар	Бай	Мил˜	купиха	дълги	цепеници,	
с	които	той	си	палеше	фурната.	Изкопаха	го	—	към	7—8	метра	дълъг,	1.5	
метра	дълбок	и	към	1	метър	широк.	Покриха	го	с	дърветата,	нахвърляха	
отгоре	изкопаната	земя	и	...	защитата	беше	готова.	Поне	от	шрапнели.	
Истински	масов	гроб!	Но	да	се	стои	в	нашите	приземни	паянтови	къщи,	
беше	много	по-рисковано.	

Това	 беше	цялата	наша	 защита	от	американските	въздушни	кре-
пости.	Но	те	все	още	не	ни	нападаха.	Сирените	обявяваха	все	по-често	
тревога.	Самолетите	минаваха	над	България	и	отиваха	към	Плоещ.	Ние	
излизахме	на	улицата	и	започвахме	приказки	със	съседите.	Просто	чака-
хме	сигнала	„отбой“,	след	който	се	прибирахме	по	домовете	си.	Все	още	
не	знаехме	какво	ни	предстои.

Това	продължи	äî 14 íîеìâрè 1943 ãîäèíà.	В	12	часа	на	обяд	сирени-
те	запищяха	с	тревожния	си	вой.	Ние	пак	излязохме	на	улицата.	И	както	
си	говорехме	спокойно,	от	запад	дочухме	непознат	тътен,	който	скоро	
прерасна	в	грохот	и	страхотен	рев	от	небето.	Погледнах	нагоре	и	видях	
онова,	което	вече	толкова	години	не	избледнява	в	моето	съзнание.	Над	
София	налиташе	огромно	ято	тежки	бомбардировачи,	подредени	като	на	
рисунка.	Най-отпред	летяха	три,	като	първият	малко	по-напред,	веро-
ятно	командирският.	А	другите	два	встрани.	Зад	тях	пак	по	тройки,	но	
наредени	в	широки	една	зад	друга	редици.	Както	после	се	разбра,	били	са	
120	бомбардировача.	С	туловищата	си	те	бяха	закрили	небето,	ревът	на	
моторите	им	се	сливаше	в	ужасен	грохот,	от	който	въздухът	трепереше.	
Към	всичкия	този	ужас	се	прибавяха	и	взривовете	от	вече	падащите	бомби	
и	избухващите	във	въздуха	снаряди	на	противовъздушната	артилерия.	
Всички	ние	побегнахме	към	окопа	в	двора	—	единствената	ни	надежда	за	
спасение.	И	като	описвам	сега	тази	първа	среща	със	„сèìâîëè÷íàòà 
âîéíà“,	с	която	ни	успокояваше	правителството,	отново	преживявам	
ужаса	от	развилнялата	се	смърт	около	нас.	Нападението	продължи	около	
30	минути.	Свити	в	окопа,	родители	и	деца	треперехме	в	очакване	на	най-
лошото.	Свърши	се	с	илюзията!...	Войната	заигра	своя	кървав	кадрил	и	в	
нашия	град.	Паднаха	първите	жертви,	разрушиха	се	обществени	сгради,	
къщи.	Хора	останаха	затрупани	под	домовете	си.	Трагедията	се	усети	
предимно	в	крайните	квартали.

Нà 24 íîеìâрè 1943 ãîäèíà,	отново	по	обяд	„Баба	Наста“	запя	своя-
та	тревожна	песен.	Така,	с	името	на	известната	тогава	народна	певица,	
хората	започнаха	да	наричат	воя	на	сирените.	Завари	ме	в	нашия	двор,	
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заедно	с	други	хора.	По	това	време	на	гости	в	леля	ми	Иванка	беше	дошъл	
и	Хантов	—	млад	офицер	от	въздушните	войски.	Изплашени	гледахме	с	
надежда	към	него	и	чакахме	да	ни	каже	какво	да	правим.	Вероятно	дочул	
подозрителен	шум,	той	се	покачи	на	опряната	върху	ниския	покрив	на	
къщичките	ни	дървена	стълба,	за	да	огледа	от	по-високо	небето	наоколо.	
И	още	не	достигнал	до	горния	£	край,	неистово	закрещя:

—	Бягайте	бързо	в	окопа!...	Бързо	в	окопа!...	Бързо	в	окопа!...	—	и	заслиза	
надолу.

Едва	успяхме	да	се	наблъскаме	в	тесния	окоп,	и	чухме	грохотът	от	
надвисналите	над	нас	самолети.	И	отново	рев	на	двигатели,	взривове	на	
бомби	и	стрелба	на	артилерията	се	сляха	в	познатия	ни	вече	ад.	Тогава	
не	знаехме,	че	над	нас	са	сипели	смърт	повече	от	100	самолета,	между	
които	за	първи	път	и	страшните	четиримоторни	американски	летящи	
крепости	—	„Boing-24“. Бомбите	им	паднаха	по	значими	обекти,	вероятно	
предварително	набелязани.	Но	също	така	и	по	жилищни	квартали.	Затова	
имаше	много	жертви	сред	цивилното	население.

По	всичко	личеше,	че	бомбардировките	няма	да	спрат.	Напротив,	все	
повече	ще	се	засилват.	Но	и	след	тази	бомбардировка	правителството	не	
обяви	евакуация	на	София.	Пропагандата	му	все	още	говореше,	че	държава-
та	е	способна	да	защити	населението,	че	пораженията	са	незначителни.	
Важно	било	„äà íе се сúçäàâà	ïàíèêà“.	Но	както	в	нашето	семейство,	
така	и	във	всички	други,	вече	страхът	ни	беше	здраво	прегърнал.	Роди-
телите	ни	угрижено	разговаряха	помежду	си,	но	не	знаеха	какво	могат	да	
предприемат,	къде	да	избягаме.	Като	виждаха	стреса,	в	който	ние	децата	
бяхме	изпаднали,	правеха	всичко,	за	да	ни	успокоят.	Но	ужасът	от	прежи-
вяното	беше	окончателно	прогонил	спокойствието	и	у	родители,	и	у	деца.

Бомбардировките	продължиха	със	строга	последователност.	Нà	10 
äеêеìâрè 1943 ãîäèíà 60	бомбардировача	и	толкова	изтребители	от-
ново	нападнаха	Столицата.	Този	път	ударите	все	повече	навлизаха	към	
центъра.	Тежко	беше	засегната	Централната	гара.	Много	от	линиите	£	
бяха	изпокъсани.	По-богатите	софиянци	потърсиха	спасение	в	по-далечни	
градове	и	села.	Но	мнозинството	столичани	останахме	по	домовете	си,	
защото,	както	мисля	сега,	сме	имали	наивна	представа	за	развитието	на	
събитията.	За	това	говори	и	следният	факт.	Чичо	Владо,	наш	роднина	от	
квартал	„Хаджи	Димитър“,	където	на	два	пъти	вече	падаха	бомби,	решил,	
че	ще	бъде	по-безопасно,	ако	временно	дойде	със	семейството	си	да	живее	у	
нас,	тъй	като	кварталът	ни	още	не	беше	сериозно	бомбардиран.	Дойдоха	
с	четирите	си	деца	и	с	нашето	петчленно	семейство	едва	се	събрахме	в	
единствената	стаичка	на	нашия	дом.	За	нас	децата	стана	по-приятно	
и	дори	весело,	но	родителите	все	повече	затъваха	в	грижи.	И	престоят	
им	не	трая	дълго.	След	около	седмица	братовчедът	на	майка	ми	прибра	
семейството	си.	Вероятно	като	фронтовак	от	Първата	световна	война	
прецени,	че	оттук	нататък	едва	ли	ще	се	нанасят	удари	само	по	отделни	
квартали.	Настъпваше	време,	когато	България	трябваше	да	си	плати	
високата	цена	 за	 лекомисленото	решение	на	нейното	правителство	—	
обявената	война	на	анти-хитлеристката	коалиция.	Затова	по-добре	у	
дома,	па	каквото	Бог	реши!...
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Нà 20 äеêеìâрè 1943 ãîäèíà „Баба	Наста“	отново	ни	хвърли	в	тре-
вога.	50	американски	бомбардировача	и	50	изтребители,	пак	по	обяд	се	
появиха	над	София.	Този	път	засегнаха	и	нашия	квартал.	Бомби	паднаха	и	
около	нашата	къща.	В	скривалището	влязохме	всички,	които	по	това	време	
бяхме	по	домовете	си.	Бях	се	сгушил	ниско	в	окопа	точно	срещу	единия	му	
вход.	Или	по-точно	срещу	дупката,	през	която	влизахме	в	него.	Оттам	
добре	виждах	стаята,	в	която	живееше	по	малката	сестра	на	майка	ми	
—	леля	Люба.	Прозорците	£	бяха	отворени	и	когато	наблизо	падаха	бомби,	
взривните	вълни	 ги	 блъскаха	напред-назад,	 докато	най-после	 с	трясък	
стъклата	се	посипаха.	До	мен	пет	годишният	син	на	обущаря	Бате	Ан-
гел,	стиснат	здраво	в	прегръдката	на	майка	си,	плачеше	с	всички	сили	и	
все	я	питаше:	„Защо	ми	трепери	брадичката,	мамо,	защо	ми	трепери?“...

След	 „отбоя“	не	посмяхме	веднага	да	излезем	от	окопа.	Бояхме	се,	
да	не	последва	нова	вълна.	Вечерта	радиото	съобщи	за	около	160	убити	и	
тежко	ранени.	Само	в	едно	скривалище	от	пряко	попадение	на	бомба	са	
загинали	22	души.	Между	тях	и	една	братовчедка	на	майка	ми.	Отново	е	
пострадала	гарата,	има	и	много	разрушени	къщи.	Свалени	са	8	американски	
бомбардировача,	включително	и	летящи	крепости.	Два	наши	изтребители	
също	са	били	покосени.

На	следващия	ден	пропагандната	машина	на	правителството	шумно	
разгласи	постъпката	на	един	от	нашите	летци-изтребители	—	поручик	
Дèìèòúр Сïèсàреâсêè.	Радиото	и	вестниците	настойчиво	внушаваха,	
че	той	сúçíàòеëíî	е	връхлетял	в	една	от	летящите	американски	крепо-
сти.	Така	я	свалил,	но	заедно	с	нея	загинал	и	той.	Унищожил	се	и	неговият	
„Месершмит-109f“	—	последен	модел	немски	изтребители,	от	които	сме	
имали	незначителен	брой.	Тъй	като	още	тогава,	а	и	днес,	за	тарана	на	
Списаревски	има	различни	мнения,	ще	се	спра	по-подробно	на	него.	

Безспорно	нашият	летец	е	връхлетял	в	американската	летяща	кре-
пост.	Този	факт	е	бил	видян	от	местните	жители,	които	веднага	отишли	
до	падналите	самолети.	Бях	почти	16	годишно	момче.	Свит	в	малката	
кухничка	на	приземната	ни	къща,	четях	в.	„Утро“	и	се	възхищавах,	и	се	
гордеех	от	подвига	на	нашия	летец.		

Макар	и	да	бях	още	неопитен	юноша,	с	основание	в	мен	възникнаха	
въпроси.	Как	пишещият	журналист	може	точно	да	знае	развитието	на	
боя	горе	в	небето	и	т.н.	цитирам	съмненията	ми,	съобразно	написаното	
в	„Утро“.	

В	разговор	с	други	момчета,	а	и	с	възрастни	хора,	разбрах,	че	те	също	
имат	съмнения.	Твърдяха,	че	„Символичната	война“,	която	ни	обещаваха	
управниците,	вече	се	е	превърнала	в	жестока,	кървава	и	ще	става	все	по-
ужасна.	Смятаха,	че	след	тези	ужасни	бомбардировки	правителството	
има	голяма	нужда	да	повдигне	духа	на	уплашеното	и	стресирано	насе-
ление,	 за	 да	 го	 увери	 в	несъмнената	победа	на	 хитлеровата	коалиция,	
в	 която	участваме	и	ние.	Таранът	на	Списаревски	им	е	 дошъл	 съвсем	
неочаквано	и	се	е	оказал	много	подходящ	за	тази	тяхна	цел.	Но	големият	
въпрос	бил:	наистина	ли	поручик	Списаревски	е	извършил	сúçíàòеëеí 
òàрàí?	Известно	е,	че	той	е	бил	образован,	интелигентен	офицер,	го-
лям	и	напълно	убеден	патриот.	Изпратен	е	бил	в	Германия,	където	са	го	
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подготвили	като	отличен	летец-изтребител.	Бил	е	наясно	за	силата	и	
мощта	на	нападащата	ни	15-та	американска	въздушна	армия.	Тя	е	раз-
полагала	с	над	2000	бойни	машини,	с	многоброен	летателен	състав,	със	
сигурни	и	постоянни	попълнения	при	нужда.	Бил	е	осведомен	за	силата	и	
на	другия	наш	противник	—	Англия,	на	която	също	самонадеяно	обявихме	
война.	Много	добре	е	знаел	с	какво	разполагаме	и	ние.	Имали	сме	остарели	
френски	изтребители	и	само	над	двадесетина	съвременни,	годни	за	бой	
немски	„Месершмит-109“.	А	и	пилотите	ни	също	са	били	малко.	При	това	
съотношение	на	силите	Списаревски	едва	ли	би	се	решил	съзнателно	да	
унищожи	и	себе	си,	и	неговия	„Месершмит“,	за	да	свали	една	единствена	
американска	крепост	и	нейния	 екипаж,	 които	веднага	ще	бъдат	заме-
нени	с	други.	Меко	казано,	такова	неподходящо	решение	е	невъзможно	
за	летец-патриот,	какъвто	безспорно	е	бил	Димитър	Списаревски!...	И	
естествено,	възниква	основният	въпрос:	дали	когато	е	насочил	самолета	
си	в	атака,	машината	му	не	е	била	ударена,	повредена,	дали	не	е	станала	
неуправляема?...	Или	самият	той	е	бил	тежко	ранен,	дори	убит?...	И	е	
нямало	как	да	бъде	променено	връхлитането	върху	вражеския	гигант?	
Някои	твърдят,	че	в	боя	е	изразходвал	всичките	си	боеприпаси	и	затова	
решил	да	се	вреже	в	противника.	Дори	и	да	е	останал	без	муниции,	разумно	
е	с	маневра	да	излезе	от	боя,	за	да	спаси	и	самолета,	и	себе	си	и	отново	
да	се	сражава...	Така,	или	иначе,	какво	се	е	случило	там	горе	във	въздуха	
íèêîé	íе çíàе! Зàщîòî â êàáèíàòà íà íеãîâèя сàìîëеò е ìîжеëî 
äà èìà сàìî еäèí ÷îâеê	— Сïèсàреâсêè. И íèêîé äрóã!	Писанията	
във	вестник	„Утро“	и	другите	вестници,	казаното	по	Радиото	са	една	
чиста	журналистическа	измислица	в	угода	на	правителството.	Такава	е	
логиката.	Всичко	друго	е	сàìî ïреäïîëîжеíèя!...	

През	лятото	на	1990	година,	постъпих	за	операция	във	софийската	
военна	болница.	Там	се	срещнах	с	друг	пациент	—	изпечен,	здрав,	възрастен	
човек	от	село.	Оказа	се	бивш	летец-изтребител,	защитавал	България	в	
онези	години.	Казах	си,	ето	човека	от	когото	мога	да	науча	нещо	повече	за	
толкова	спорния	таран.	Мъчех	се	да	изкопча	нещо.	Но	той	не	искаше	да	го-
вори.	Добре	познавал	поручик	Списаревски,	заедно	влизали	в	бой,	и	толкова!	
Личеше,	че	и	в	него	се	таи	някакво	съмнение.	Изписаха	ни	от	болницата.	
Обеща,	като	дойде	в	София	при	дъщеря	си	за	контролния	преглед,	да	се	
срещнем	и	да	му	направя	интервю.	Даде	ми	и	номера	на	нейния	телефон.	В	
уречения	ден	позвъних.	Дъщеря	му	дълго	ме	пита	и	разпитва,	какво	смятам	
да	правя	с	това	интервю	на	баща	£,	дали	трябва	да	се	публикува	и	т.н.,	и	
т.н. Накрая	направо	ми	отказа	—	не	била	съгласна	той	да	дава	интервю	
и	въобще	да	говори	каквото	и	да	било	по	този	въпрос.	Явно,	в	началото	си	
90-те	годините	бяха	мътни	и	тя	не	искаше	възрастният	£	баща	да	си	
навлече	неприятности.	Може	би	всичко	това	говореше,	че	и	този	човек	
не	е	приемал	официалното	становище	на	тогавашното	правителство.	

И	в	края	искам	категорично	да	заявя:	каквото	и	да	се	е	случило	там	
горе,	по	време	на	боя,	поручик	Димитър	Списаревски,	който	посмъртно	
бе	произведен	в	чин	„капитан“,	безспорно	е	бил	и	остава	един	от	доблест-
ните	герои	на	България.	За	него	и	за	другите	храбри	синове,	загинали	в	
небето	над	Родината,	отдавна	трябваше	да	бъде	построен	впечатляващ	
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паметник	на	подходящо	място	в	София.	И	да	бъдат	изписани	имената	
както	на	загиналите,	така	и	на	тези,	които	по	чудо	са	останали	живи	в	
боя	с	многократно	превъзхождащия	ги	противник.	Така	тези	наши	герои	
нямаше	да	потънат	в	забрава,	каквато	вече	ги	е	покрила!...	

Нà 4 яíóàрè 1944 ãîäèíà	гъста	мъгла	беше	похлупила	София.	Толкова	
гъста,	че	дори	на	4-5	крачки	напред	не	можех	да	видя	нищо.	Много	хора	
останаха	по	домовете	си,	не	отидоха	на	работа.	Баща	ми	също	си	оста-
на	в	къщи.	Въпреки	мъглата	американските	крепости	пак	дойдоха	над	
София	и	пак	точно	по	обяд.	Облекли	по-топли	дрехи	и	загърнати	с	одеяла,	
бяхме	отново	в	окопа.	Скоро	чухме	бумтежа	на	тежките	чудовища	над	
града.	Сгушени	един	в	друг,	зачакахме	смъртта	да	реши	какво	ще	прави	с	
нас.	Но	гороломният	тътнеж	отгоре	ту	се	отдалечаваше	и	затихваше,	
ту	се	връщаше	и	отново	забоботваше	със	страховитата	си	мощ.	В	тези	
минути	дъхът	ни	спираше	и	сякаш	търсейки	защита,	все	по	силно	се	вкоп-
чвахме	един	в	друг.	Това	продължи	15-20	минути.	После	всичко	затихна...	
Лешоядите	бяха	отлетели.	Какво	ги	спря?	Едва	ли	някаква	милост	към	
нас.	Тогава	какво?...	Мъглата!...	Мъглата	излезе	по	силна	от	тях!	Тя	не	
им	даде	възможност	да	видят	града	отгоре	и	вероятно	командването	
им	е	наредило	да	изсипят	бомбите	си	над	друг	град	някъде	по	пътя	им	
назад.	Защото	обратно	бомби	в	базата	не	се	връщат!	Така	злощастието	
определило	Дупница	—	слънчево	градче	в	подножието	на	Рила.	

„Бях на 12 години тогава и помня много добре този ден — разказваше	
ми	след	години	моята	университетска	колежка	от	Дупница	Мария	Грънча-
рова.	— Никога жителите ни не са предполагали, че нашето китно градче 
може да бъде бомбардирано. Защото в него не е имало каквито и да било 
военни обекти. Обаче, огромните крепости налетяха над него и започна-
ха безразборно да сипят смъртоносния си товар. Всичко под тях завря и 
закипя. Изхвръкнахме от къщи и се щурнахме да бягаме, сами не знаехме 
накъде. Само и само да сме далеч от града. Тези отгоре вероятно са ни 
виждали, защото започнаха да ни обстрелват. Виждах покосени хора да 
падат край нас. Успяхме да стигнем до околните хълмове и да се скрием 
там. Но под разрушените къщи останаха затрупани хора... Бурята беше 
кратка, но много свирепа. Преживели някак този ужасен ден, вечерта не 
посмяхме да се завърнем по домовете си. Опасявахме се всичко отново да 
не се повтори. Останахме да нощуваме на открито. Така през студената 
януарска нощ измръзнаха много деца и възрастни хора. Аз и сестра ми 
също също се простудихме“.

5. 
Сега,	когато	пиша	тези	редове,	знам,	че	най-лошото	още	не	беше	ни	

застигнало.	То	дойде	в	един	слънчев	зимен	ден.	И	той	áеше 10 яíóàрè 
1944 ãîäèíà. Сигурен	съм,	че	всеки,	който	е	преживял	този	ден	в	София,	
никога	не	може	да	го	забрави!...

За	радост	на	децата	майка	ни	беше	приготвила	гювеч	в	калената	
елипсовидна	тавичка.	Баща	ми	беше	успял	да	набави	месо	и	необходимите	
продукти.	И	както	тя	умееше	вкусно	да	готви,	току-що	го	беше	извадила	
от	печката.	Тавичката	стоеше	на	масата	в	малкото	антренце-кухня,	
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където	се	хранехме.	Двете	ми	сестри,	и	особено	аз,	все	се	въртяхме	около	
нея	и	не	откъсвахме	поглед	от	калената	съдина.	От	нея	лъхаше	вкусни-
ят	мирис	на	нещо,	което	отдавна	не	бяхме	яли.	Аз	не	снемах	очи	от	за-
червените	картофки,	всякакви	там	зеленчуци	и	най-вече	от	запечените	
месенца.	Преглъщах	онова,	което	се	наливаше	в	празната	ми	уста	и	все	се	
надявах,	че	майка	ще	вземе	една	виличка,	ще	бодне	нещо	от	тези	вкусотии	
и	ще	рече:	„На,	хапни!...	Все	пак	ти	си	момче!...	Сестрите	ти	могат	да	
почакат“.	Но	нищо	подобно.	Тя	отсече	—	трябвало	да	изчакаме	баща	ни.	
Защото	казал,	че	за	обяд	щял	да	се	върне	от	града.	И	ние	зачакахме.	За	да	
не	изтезавам	и	без	това	изгладнялото	си	през	войната	стомахче,	реших	
да	изляза	на	улицата	и	да	не	гледам	повече	това	изкушение	на	масата.	
Все	пак	то	нямаше	къде	да	избяга,	нали...	Ще	си	го	хапнем,	когато	дойде	
и	нашият	баща.

Но	тъкмо	излязох	на	улицата	и	още	не	заговорил	с	хората	там,	си-
рените	запищяха.	Като	мишки,	подгонени	от	свиреп	котарак,	всички	се	
разбягахме.	Пред	двата	отвора	на	окопа	вече	се	бяха	струпали	другите	
от	нашия	двор.	Наблъскахме	се	вътре	и	зачакахме.	Бяхме	видели	вече	оно-
ва,	което	можеше	да	се	случи	и	с	нас.	И	си	казвахме:	„Боже,	Боже,	дано	ни	
подмине	и	този	път!“...	Свити	в	тази	дупка	под	земята	ние	не	знаехме,	че	
този	път	срещу	нас	се	е	насочила	най-мощната	въздушна	сила	от	всички	
досега.	Една	след	друга	на	5	вълни	наближавали	Столицата	200	летящи	
крепости.	Всека	една	от	тях	била	въоръжена	с	13	тежкокалибрени	кар-
течници	и	2	оръдия,	с	10	души	екипаж.	А	в	търбусите	си	носели	по	3000	кг.	
бомбен	товар.	Охранявали	ги	100	изтребители.	Срещу	тази	300	самолетна	
армада	нашата	въздушна	защита	е	могла	да	противопостави	едва	три-
десетина	самолета,	като	някои	от	тях	са	били	стари	френски	модели.

(Уважаеми	читателю,	ако	искаш	да	добиеш	представа	за	този	ужа-
сен	 ден,	 отиди	на	You	Tube:	B-17 and B-24 heavy bombers in action 
(Documentary).	Това	е	документално	заснета	бомбардировка	и	въздушен	
бой	над	Германия,	точно	каквато	беше	в	този	ден	и	над	София.	Започва	
след	47-та	мин.	Преди	това	е	показана	подготовката	за	нея.)

Преди	да	 се	набутам	при	другите	в	 окопа,	 видях	как	техните	из-
требители,	оставяха	след	себе	си	бели	линии,	с	които	очертаваха	града.	
После	крепостите	затъкаха	смъртоносните	си	килими.	Отваряха	люко-
вете	и	като	от	развързана	гигантска	броеница	надолу	полетяха	бомби.	
На	летците	им	бе	все	едно	къде	ще	паднат.	Важното	бе	градът	да	бъде	
сринат.	И	повече	хора	да	бъдат	избити.	Такива	като	нас,	които	стояхме	
прегърнати	под	земята,	а	отгоре	се	вихреше	страхотен	ураган	с	чудо-
вищна	сила.	Докога,	Боже,	докога!...

Добре	известната	ни	поетеса	Блага	Димитрова	също	преживява	ужаса	
на	този	ден:	„Лампата примигна и угасна при първия тътнеж. Това беше 
прощалното мигане на електричеството в София. В тъмното слухът се 
отвори като рана. Зловещи трясъци все по-близо, все по неизбежни. След-
ващата бомба е върху нас. Няма да ни прескочи. Тя се сгромолясва някак 
по-различно — сухо, отвесно земетръсно. Тъпанчетата на ушите ни про-
пукаха от болка. Огънаха се бетонни трегери и се снишиха над главите 
ни. А главите ни се бяха свели до земята. Зина оглушително затишие. 
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Засипани с пепеляк от хоросан и тухли, не можахме да си поемем дъх. 
Ударната вълна бе изпомпала въздуха от дробовете ни. Тогава нечий 
сипкав глас извика:

— Бягайте! Неизбухнала бомба!
Едвам се изправихме, сякаш надигнахме на плещите си цялата рух-

нала сграда. Нищо не се виждаше от гъстата пушилка. Полузадушени, 
давейки се от кашлица, се заблъскахме слепешком към посоката на къщ-
ната врата. Изведнъж с ноздри, с гърло, с кожа усетихме, че няма изход. 
Бяхме затрупани“.

Но	да	се	върнем	към	нас.	След	като	премина	и	утихна	всичко	отгоре,	
постепенно	наизлизахме	от	окопа.	Зашеметени	от	преживения	ад,	насяда-
хме	около	майка	ни	в	малката	кухничка.	Мълчахме.	Гледах	непокътнатия	
гювеч	на	масата,	но	той	вече	не	ми	правеше	каквото	и	да	е	впечатление.	
Мислите	на	всички	ни	бяха	отправени	към	баща	ни.	Къде	ли	е	той	сега	в	
града?	Какво	ли	е	станало	с	него?	Дали	е	жив,	или...?.	Стояхме	зашемете-
ни	и	не	знаехме	какво	да	предприемем.	Аз	и	сестра	ми	Мария	отидохме	
до	ъгъла	с	улица	„Ниш“	(сега	под	нея	върви	метрото	от	„Люлин“),	която	
водеше	право	до	центъра	—	площад	„Света	Неделя“.	Там	имаше	и	други	
като	нас	—	всички	вперили	очи	напред	с	надежда	да	посрещнат	близките	
си.	Може	би	оттам	щеше	да	се	зададе	и	нашият	татко?...	Скоро	започнаха	
да	прииждат	хора.	Уплашени,	засипани	с	прахоляк	от	разрушените	сгради.	
Някои	с	разкъсани	дрехи,	с	кръв	по	лицата.	Някои	уморено	подтичваха,	
други	едва	се	движеха,	но	вървяха	обезумели	към	домовете	си,	та	по-ско-
ро	да	видят	живи	ли	са	техните	близки.	На	въпросите	ни	какво	става	в	
града,	чувахме	едни	и	същи	думи:	„О,	ужас!...	Всичко	гори!...	Разрушения	
големи!...“.	И	без	дори	да	се	спрат,	въздух	да	поемат,	продължаваха	напред.

Постояхме	със	сестра	ми	още	известно	време.	Все	повече	пострадали	
и	изплашени	хора	прииждаха	от	града,	но	нашият	баща	все	го	нямаше,	и	
нямаше.	Отчаяни	и	разплакани	се	прибрахме	вкъщи.	Майка	ни	се	опита	да	
ни	успокои	и	каза	повече	никъде	да	не	отиваме,	защото	самолетите	могат	
отново	да	дойдат.	Останахме	присвити	и	безмълвни	около	майка	ни	и	за-
чакахме	да	дойде	лошата	новина.	А	тя	сякаш	вече	почукваше	на	вратата	
ни.	От	масата	пак	ни	гледаше	изоставеният	гювеч	и	макар	ароматът	
му	да	беше	същия	както	и	преди,	никой	не	го	забелязваше.	Стомасите	ни	
се	бяха	свили	и	не	усещахме	глада...	

Колко	време	беше	минало	не	мога	да	кажа.	Изведнъж	в	двора	се	появи	
баща	ни	—	изнемощял,	задъхан,	пребледнял...Скочихме	и	всички	се	втур-
нахме	към	него.	Един	след	друг	се	нахвърлихме	в	прегръдката	му,	без	да	
можем	дума	да	кажем.	Но	сълзите	на	всички	ни	говореха	вместо	нас!..	

Нужно	ни	бе	известно	време,	за	да	се	успокоим	от	щастливата	ис-
тина.	Тогава	той	започна	да	разказва.	Воят	на	сирените	го	заварил	близо	
до	площад	„Света	Неделя“.	Много	хора	притичали	и	се	скрили	в	църквата.	
Надявали	се	вероятно	на	Божията	закрила.	Той	побегнал	към	Съдебната	
палата,	защото	като	строител	е	участвал	в	изграждането	£	и	познавал	
нейната	здравина.	Тъкмо	влязъл	в	просторния	първи	етаж	и	бомбите	за-
почнали	да	падат.	Свил	се	между	високите	железобетонни	колони,	които	
поддържат	горния	етаж.	А	те	са	две-по	две	на	известно	разстояние	едни	
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от	други.	Между	колоните	на	всяка	двойка	има	тясно	място,	колкото	да	се	
мушне	непълен	човек.	Там	именно	се	сврял	баща	ни	и	се	чувствал	напълно	
защитен.	А	наоколо	падали	бомби	и	рушели	града.

И	сега,	когато	ми	се	случи	да	бъда	в	тази	палата,	винаги	заставам	
пред	тези	двойки	огромни	колони	и	си	мисля	за	моя	баща.	Дори	няколко	
пъти	като	него	съм	се	мушкал	между	тях,	представяйки	си,	че	може	би	
точно	тук,	точно	между	тези	две	колони,	моят	скъп	баща	е	намерил	за-
крила.	Опирах	гръб	в	тази	зад	мене	и	усещах	нейната	мощ	и	здравина.	И	
се	възхищавах	—	дори	в	такъв	напрегнат	момент,	колко	прозорлив	е	бил	
моят	татко,	като	е	избрал	тук	да	се	скрие!...	След	като	се	поуспокоихме,	
все	пак	седнахме	да	обядваме	—	гладът	си	искаше	своето.	

Не	мина	много	време	и	момчешкото	любопитство	започна	да	се	обаж-
да.	Излязох	на	улицата.	Там	бяха	и	моите	най-добри	приятели	—	Коцето	
и	Митко.	Разказахме	кой	как	е	преживял	бомбардировката.	И	от	дума	на	
дума	ни	хрумна	идея	да	мръднем	към	града.	Искахме	да	видим,	какво	
е	станало	с	него.	Излязохме	на	„Клементина“	(сега	„Стамболийски“)	и	
тръгнахме	към	центъра.	Изглежда,	че	точно	над	нея	е	летяла	някоя от	
крепостите	и	е	ръсила	бомбите	си.	Огромни	ями	следваха	в	една	линия	и	
на	едно	и	също	разстояние.	Изтръгнати	и	забити	в	земята	трамвайни	
релси	стърчаха	нагоре.	Някои	от	бетонните	стълбове,	които	са	държали	
трамвайните	кабели,	бяха	пречупени	и	проснати	безразборно	по	булеварда.	
Много	сгради	бяха	в	развалини.	Но	колкото	повече	навлизахме	към	центъра,	
разрушенията	ставаха	по-ужасни.	Особено	след	площад	„Света	Неделя“.	
Изглежда,	че	„бомбеният	килим“	добре	бе	изтъкан	около	Народния	театър,	
Министерството	на	вътрешните	работи,	Министерство	на	войната,	
Двореца	и	към	„Орлов	мост“.	Пострадалите	улици	бяха	задръстени	от	
паднали	стени,	бетонни	отломки,	изпотрошена	покъщнина.	На	улица	
„Гурко“	в	ляво,	веднага	след	„Цар	„Иван	Шишман“,	триетажна	сграда	
като	с	нож	беше	отрязана	отгоре	надолу.	Половината	от	стаите,	заедно	
с	покъщнината,	та	дори	и	картините	по	стената,	стояха	непокътнати	
по	местата	си.	Другата	половина	се	бе	проснала	на	улицата	и	се	бе	превър-
нала	в	грамада	от	развалини.

На	връщане	тръгнахме	по	други	улици.	Същите	картини.	На	някои	
места	пострадали	хора	се	ровеха	в	срутените	си	къщи.	Търсеха	да	спасят	
каквото	могат	от	покъщнината	си.	По	улица	„Ниш“	се	насочихме	към	
дома.	След	като	минахме	улица	„Опълченска“,	на	самия	ъгъл	с	ул.	„Шар	
Планина“	видяхме	двама-трима	от	„Гражданска	защита“	да	се	суетят	
около	напълно	 съборена	двуетажна	къща.	Доближихме	 се	 и	 спряхме	до	
тях.	И...	чухме	някакви	немощни	човешки	гласове	да	идат	изпод	развали-
ните.	Мобилизираните	хора	явно	разбрали,	че	не	могат	да	помогнат	на	
затрупаните	в	мазето,	продължиха	просто	така	да	ръчкат	с	лопатите	
си	в	останките	от	сградата.	Говореше	се,	че	в	продължение	на	няколко	
дни	затрупаните	се	обаждали	за	помощ	и	постепенно	си	угаснали	там.

След	тази	бомбардировка	София	беше	съсипана.	А	ние	хората	—	шоки-
рани	до	крайност.	Които	имаха	възможност,	още	същия	ден	избягаха	при	
близки	извън	София.	Повечето	обаче	останахме	в	нея.	Но	градът	вече	не	
беше	същия.	Нямаше	откъде	да	се	купи	храна,	нямаше	вода,	нямаше	ток,	
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нямаше	транспорт.	Студът	навлизаше	направо	през	разбитите	врати	
и	прозорци	в	много	домове.	Разчу	се,	че	поради	липса	на	ток	сирените	не	
могат	да	обявяват	„тревога“.	Това	щяла	да	прави	артилерията	с	преду-
предителни	изстрели.	Родителите	ни	накараха	да	спим	полуоблечени,	та	
ако	се	наложи,	без	да	се	бавим,	по-скоро	да	се	скрием	в	окопа.	(Ах,	този	
окоп!	Само	по	една	случайност	останахме	живи	в	него).

Не	 помня	 колко	 време	 сме	 спали,	 но	 оръдейна	 стрелба	ни	 събуди.	
Скочихме	сънливи	и	започнахме	бързо	да	се	дообличаме.	Изведнъж	дворът	
ни	навън	се	освети	и	стана	като	ден.	Това	необяснимо	за	нас	чудо	още	
повече	ни	хвърли	в	уплаха.	Помня	как	треперех	целия	и	все	не	можех	
да	мушна	крака	си	в	дебелия	вълнен	чорап.	Облечени	как	да	е,	наметнали	
нещо	по-топло,	затичахме	през	двора	към	окопа.	Бомбите	вече	падаха,	
артилерията	стреляше.	Сега	разбрах,	защо	нощта	се	бе	превърнала	в	ден.	
Ниско	над	града	висяха	малки	парашутчета,	които	поддържаха	ярко	све-
тещи	кандила.	После	научих,	че	в	тях	е	горял	магнезий.	Летците	пускали	
все	нови,	и	нови	и	така	виждали	всичко	под	тях.	

Тази	нощна	бомбардировка	извършиха	стотици	английски	самолети.	
Освен	че	продължиха	да	сипят	бомби	над	и	без	това	разрушената	вече	София,	
те	хвърлиха	и	несметен	брой	запалителни	бомби.	Пламнаха	стотици	пожа-
ри,	които	нямаше	кой	и	с	какво	да	гаси.	Убитите	и	ранените	бяха	много!...	
Имах	приятел	—	Борис	Киров,	който	живееше	на	улица	„Любен	Каравелов“.	
Години	след	това	разказваше,	как	тогава	в	църквата	„Свети	Седмочисле-
ници“	били	изложени	трупове	на	убити	през	тази	нощ.	Картината	била	
ужасяваща.	Не	можел	да	я	забрави.	Някои	били	обезобразени	до	неузнавае-
мост.	Други	—	разполовени.	Откъснати	крака,	ръце,	между	труповете	били	
разхвърляни	глави.	Идвали	хора	да	припознаят	изчезналите	им	близки...

Тези	две	най-жестоки	от	всичките	досега	нападения	бяха	извършени	
от	около	400	американски	и	английски	самолети.	По-късните	информации	
говорят,	че	са	били	хвърлени	към	1000	бомби	от	250,	500,	а	вече	и	от	1000	и	
1600	килограма.	Запалителните	бомби	са	били	безчет.	Пожарищата	—	също.	
Убитите	надхвърляли	600	души,	предимно	цивилни	граждани	и	то	без	да	
се	смятат	починалите	допълнително	от	нараняванията.	Само	700	от	
сериозно	наранените	са	потърсили	помощ.	На	много	други	е	нямало	кой,	
къде	и	с	какво	да	им	помогне.	Напълно	разрушени	са	били	към	500	частни	
и	обществени	сгради.	Полуразбити	и	без	надзор	са	останали	над	600.	И	
всичкият	този	ужас	вилня	върху	нас	и	града	общо	за	около	час	време.	Не-
говото	шокиращо	въздействие	върху	хората	няма	как	и	не	е	възможно	да	
се	опише!...	Всичко	това	навлезе	и	се	загнезди	в	мен	толкова	дълбоко,	че	в	
продължение	на	10-15	години	често	се	събуждах	от	сън,	преживявайки	от-
ново	ужаса	на	този	час!.	През	следващите	бомбардировки	не	бях	в	София.	
А	някои	от	тях	бяха	по-страшни	и	от	тези	двете.

6.
Нямам	спомен	как	мина	времето	ни	до	сутринта.	Знам	само,	

че	родителите	ни	решиха:	дори	час	повече	не	трябва	да	останем	в	Со-
фия.	Очакваше	се	същият	ад	да	започне	отново.	Но	къде	можехме	да	
отидем?	Ние	бяхме	хора	софиянци.	Не	роднини,	а	и	познати	нямахме	
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по	селата.	Единствената	сестра	на	баща	ми	—	Иванка	живееше	далече,	в	
„Гара	Раковски“	(сега	Димитровград).	Как	щеше	той	да	ни	навестява	и	да	ни	
помага?	Защото	баща	ни	трябваше	да	остане	в	София,	за	да	работи	нещо	
и	да	донася	каквато	храна	намери.	И	още	—	да	пази	къщата	от	мародери!	

Майка	ми	беше	приготвила	най-необходимото	за	евакуиране	и	сега	
стояхме	около	вързопите	и	родителите	ни	се	чудеха	накъде	да	тръгнем.	
В	такъв	момент	ни	 завари	по-голямата	£	сестра	Иванка,	която	също	
живееше	в	една	от	нашите	приземни	паянтови	пристройки	в	двора.	Беше	
се	приготвила	и	тръгваше	да	напусне	София.	Дойде	да	си	кажем	„довиж-
дане	и	дано	се	видим	пак!	„.	И	като	разбра	нашето	положение,	обърна	се	
към	сестра	си	и	каза	тези	спасителни	думи,	които	помня	и	струва	ми	се,	
никога	няма	да	забравя:

—	Цено	—	така	тя	се	обръщаше	към	сестра	си	Цветанка.	—	Ние	отиваме	
в	Сливница.	Ако	искате,	тръгвайте	и	вие	с	нас,	пък	каквото	стане,	стане....

Нейният	мъж	Богдан	беше	от	Сливница.	Имаше	там	някакви	далечни	
роднини.	Като	се	обърна	към	двора,	където	я	чакаха	четирите	£	деца,	
допълни:

—	Ама,	веднага!	...	Трябва	да	бързаме!	...
Майка	ни	погледна	баща	ни.	Какво	можеше	да	каже	той?...	Нямахме	

никакъв	друг	избор.	 Нейните	 думи	 изведнъж	 се	 превърнаха	 в	 един-
ствената	възможност	да	се	измъкнем	от	този	ад.

Бързо	започнахме	да	се	подготвяме.	Погледнах	обувките	си.	Те	бяха	
толкова	износени,	че	скоро	щях	да	остана	и	без	тях.	А	кой	в	село	Сливница	
ще	ми	даде	обувки?...	

,
Как	в	тази	люта	зима	ще	вървя	бос?...	И	се	сетих	за	

бараката.	Там	се	изхвърляха	неща,	които	не	можеха	да	се	поправят	повече.	
Отидох,	разрових	се	и	намерих	стари	кафяви	половинки	на	баща	ми	
—	доста	големи	за	моя	крак.	Гьонените	им	подметки	се	бяха	продънили	
и	отпрали	от	едната	страна.	Но	без	тях	щеше	да	ми	е	още	по-зле.	И	
ми	хрумна	идея:	с	пирон	пробих	на	няколко	места	заедно	кожата	и	под-
метката.	За	да	се	съединят	здраво,	прокарах	през	дупките	тел	и	с	клещи	я	
усуках	отвън.	Събух	старите	обувки	и	нахлузих	„новите“.	Като	ме	видя	как	
шляпам	с	тези	големи	кондури,	майка	ми	отвори	скрина	и	извади	стари	
дебели	вълнени	чорапи,	плетени	за	баща	ми.	(Тях	пазя	и	досега	за	спомен).	
И	те	големи,	но	веднага	почувствах	прилив	на	топлина.	Навлякох	обув-
ките	и	уж	движението	ми	стана	по-стабилно.	Главното	беше	да	избягаме	
далеч	от	София,	а	тази	беда	беше	най-малката.

И	така,	две	сестри-майки	и	7-те	им	деца	тръгнахме	към	Централната	
гара.	Всеки	носеше	своя	и	част	от	общия	багаж.	Още	щом	излязохме	от	
нашия	двор,	на	около	30	метра	видяхме	голям	ров	от	бомба.	По-надолу	
къщата	на	Пешо	Тенекеджията	бе	срината.	Нямаше	кого	да	попитаме	
какво	е	станало	с	неговото	семейство.	По	улица	„Пирот“	започнахме	
да	срещаме	все	по-често	и	други	бягащи.	Но	когато	поехме	по	„Опълчен-
ска“,	която	направо	водеше	към	гарата,	вляхме	се	в	един	непрекъснат	
поток	от	хора,	търсещи	като	нас	спасение.	Хора	уплашени,	безмълвни,	
изнемощели,	всеки	със	своята	мъка	и	смътна	надежда.	Точеха	се	напред	
към	гарата,	някои	завити	в	одеяла,	други	с	всевъзможни	връхни	дрехи,	
само	и	само	да	им	е	по-топло.	Мъкнеха	вързопите	си	на	ръце,	на	детски	
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шейни,	на	креватни	пружини,	с	деца	или	болни	хора	върху	тях...	Вървяхме,	
без	да	знаем	какво	ни	чака.	Решението	„вън	и	по-далече	от	София!“	ни	беше	
подгонило	без	всякакво	обяснение.	

Когато	стигнахме	гарата,	тълпи	от	възбудени	софиянци	се	носеха	
насам-натам.	 Засегната	 сериозно	 от	 бомбите,	тя	беше	неузнаваема.	
Разбити	коловози,	изкривени,	разхвърляни	и	стърчащи	нагоре	релси	—	това	
представляваше	централният	£	перон.	Казваха,	че	за	всички	посоки	имало	
композиции,	но	къде	са	те?	Кого	да	запитаме?	Къде	е	нашата	—	за	Сливни-
ца	и	Драгоман?	След	дълго	лутане	някакви	хора	ни	казаха,	да	вървим	с	тях	
и	те	били	за	там.	Последвахме	ги.	Далеко	от	гарата	намерихме	„нашата	
композиция“	 —	пет-шест	конски	 вагона.	Отпред	 под	 пара	 пъхтеше	
локомотив,	готов	всеки	момент	да	побегне,	ако	започне	нападе-
ние.	Спряхме	се	пред	един	от	вагоните.	Тогава	леля	ми	Иванка	видя	
нашите	съседи	—	семейството	на	дърводелеца	Бай	Георги.	Явно	бяха	сил-
но	разтревожени,	а	жените	плачеха.	Отидохме	към	тях	и	като	разбутахме	
насъбралите	се	хора,	това	което	видяхме,	ни	закова	на	място!	Бащата	на	
Бай	Георги,	възрастен	болен	човек,	беше	сложен	в	детска	шейна.	Завит	до	
главата	с	одеяло	лежеше	облегнат	назад	върху	възглавници.	Теглили	го	дотук.	
Но	старият	човек	не	можал	да	издържи	стреса	от	двете	бомбардировки	и	
мъкненето	по	студа	до	гарата.	Издъхнал,	когато	се	мъчели	да	го	вдигнат	
и	качат	в	конския	вагон.	Стресирани	и	от	това	нещастие,	близките	му	се	
чудеха,	как	да	постъпят	с	него.	Да	го	вземат	със	себе	си,	беше	невъзмож-
но.	Да	го	изоставят	на	гарата,	сърцето	не	им	позволяваше.	Хората	около	
тях	им	даваха	разни	съвети.	Но	те	кършеха	ръце	над	мъртвия,	жените	
виеха,	децата	им	се	гушеха	в	тях.	А	влакът	можеше	всеки	момент	да	по-
тегли.	Научили	за	случая,	дойдоха	двама	от	„Гражданска	защита“,	които	
вероятно	обслужваха	гарата.	Свикнали	вече	със	смъртта,	те	бързо	взеха	
решение.	Посъветваха	близките	да	продължат	евакуацията	си,	„а	ние	
ще	се	погрижим	за	човека.	Ще	го	погребем,	както	всички	останали	от	бом-
бардировките“.	Насъбралите	се	хора	започнаха	да	се	качват	по	вагоните.	
Близките,	като	нямаше	какво	друго	да	направят,	заридаха	още	по-силно.	
Простиха	се	с	него	и	се	качиха	в	товарния	вагон.	Застанаха	на	широката	
му	отворена	врата	и	не	откъсваха	очи	от	покойника.	Двамата	от	„граж-
данската“	опънаха	въжетата	на	шейната.	Потеглиха	го,	но	след	малко	
спряха.	Размениха	думи	и	единият	от	тях	дойде	до	вагона	и	попита	близ-
ките,	дали	не	биха	искали	да	си	вземат	одеялото.	„На	него	то	вече	няма	
да	му	е	нужно,	но	на	вас...“.	Бай	Георги	и	другите	се	поколебаха,	но	не	след	
дълго	се	съгласиха.	Суровото	военно	време	се	оказа	по-силно,	отколкото	
скръбта	и	чувствата	към	близкия!...

Локомотивът	отпред	 пъхтеше	нетърпеливо.	И	 когато	 вагоните	
потръпнаха	и	бавно	се	протъркаляха	напред,	ние	поехме	към	нашата	не-
известност.	Нямахме	представа	къде	отиваме,	къде	ще	живеем,	с	какво	
ще	се	препитаваме.	Но	бяхме	доволни,	че	вече	се	отдалечаваме	от	този	
невиждан	и	нечуван	до	сега	пъкъл	—	София.
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ЕДНО ПОПАРЕНО ЛЯТО 
Новела

I.
Само някои се върнаха.
Излегнали по гръб, нощем гледахме високото небе с надеждата да 

зърнем някоя падаща златна опашка, но куполът на мрака беше прони-
зан от безброй искрици, които спокойно примигваха в своите далечни 
галактики. 

Беше красиво и страшно да си представиш немислимите разстояния 
до тия блестящи точици — сърцето се свиваше при мисълта за крат-
костта на човешкия живот и съжалението, че никога няма да стигнеш 
до тях. Тревите ухаеха на отиващо си лято, черни в августовския мрак, 
меки и — по склоновете на хълма, където беше се сгушила притаилата 
ни селска къща, течаха тънки бистри поточета, които долу под пътя 
се събираха в дола, чието устие ги вливаше в язовира. 

Тогава видях Птицата! Нея няма да я наричам с името £ — наречеш 
ли я гълъб, сокол, чинка, сойка — тя вече става предмет, анатомичен 
обект с крила и пера. Тя може или не може да бъде опитомена, тя лети 
тук и там, за да намери храна: обикновен организъм, тленно явление, 
шепа анонимен живот...

Но това беше Птица. Живо небе, устрем, политнал между пропасти 
и клисури, над върхове и лесове — с една-единствена цел, с една точка в 
битието, която я очакваше долу в равнината, по средата на Златната 
земя. И Птицата полетя натам...

Видях как разгребва небето преди хиляда години — сумрачно е, облаци-
те тежат, влагата е пронизала крилете £, но тя гребе и бърза за някъде 
— може и към гнездото, напуснато вече от порасналите £ деца; в човката 
си носи едно семенце, а в него са скрити корени и клони, листа и песни 
— побрали са се дните на едно отишло си лято с всичките му безумия и 
прелести. През това лято край дървото, родило семенцето, са минавали 
хора и животни, над него са изгрявали слънца и са залязвали луни — сезо-
ните са се сменяли и преплитали като нишките, които предачките на 
съдбата плетат за всеки от нас; отшумявали са празници и нашествия, 
отивали са и са се появявали бедствия и събития. 

В края на лятото семенцето е паднало на земята, птицата го е 
грабнала в човката си и го е понесла. По пътя го изпуска — вероятно от 
някакъв порив на вятъра или среща с по-силна птица, или друго... Семен-
цето пада, преживява зимата и пониква... 
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После на това място идват хора, появява се това селище — селище-
то на любовта, което сега се простира притихнало долу в маранята с 
червените си покриви и белите сгради, с нашето минало и с бъдещето на 
децата ни, на техните деца. Бъдещето ...

II.
Преди	 да	 задуха	 онзи	 вятър	 на	 промените,	 Алтай	 следваше	 във	

философския	факултет.	Младежите	от	неговия	край	предпочитаха	по	
практичните	професии	 —	най-много	 бяха	 кандидатите	 за	медицина	и	
агрономство;	 не	 бяха	малко	и	желаещите	да	 учителстват.	Но	Алтай	
избра	литературата	и	философията;	кариерата	не	го	вълнуваше	особе-
но,	интересуваше	го	светът	с	неговите	удивителни	тайни,	с	чудото	на	
битието,	необятността	му,	драматизмът	на	съществуванието.	Рад-
ваше	се,	естествено,	че	ще	бъде	сред	малцината	с	висше	образование	от	
родопския	край	и	радостта	му	беше	двойна,	защото	баща	му	—	изключен	
от	партията	поради	несъгласия	с	наложената	партийна	линия	—	се	при-
тесняваше,	че	ще	пречат	на	сина	му	да	следва.	

—	Застояла	вода	да	не	пиеш,	бърза	вода	да	не	газиш.	Запомни:	само	
ти	ще	бъдеш	в	състояние	да	преодоляваш	изпитанията,	на	които	ще	те	
подложи	животът.	Никой	друг!	—	погали	го	по	голата	глава	той,	докато	
чакаха	автобуса	на	спирката	на	Уисча	в	късната	есен	на	19...	г.	Баща	му	
винаги	намираше	най-точните	думи,	които	никога	не	бедстваха;	те	винаги	
удовлетворяваха	глада	на	събеседника.	Препатилият	старец	ги	изричаше	
с	любов	и	с	болезнено	чувство	за	отговорност.

Отсреща,	побелелият	от	ранния	сняг,	връх	Карлък	сякаш	им	се	ус-
михваше	—	младежът	от	селото	отиваше	да	учи	в	университет.

През	прозореца	на	автобуса	Алтай	погледна	селото	и	го	запамети	
с	цвят	на	тютюн;	в	усещанията	му	то	остана	и	с	аромат	на	къпина...	
Есента	ухаеше	на	окосена	трева	и	катран.

Докато	следваше,	интересът	на	Алтай	към	философията	и	литерату-
рата	се	превърна	в	страст.	Редовно	посещаваше	семинарите	по	философия	
на	историята	и	теория	на	литературата.	В	есето	си	за	Ейбрахам	Линкълн,	
което	като	член	на	Дискусионен	клуб	„Млад	философ“,	прочете	в	аулата	
на	университета,	беше	написал	как	един	американец,	който	никога	не	е	
мислел,	че	ще	стане	президент	и	обичал	да	казва	за	себе	си,	че	такава	зелка	
като	него	никога	няма	да	поникне,	произнася	реч,	която	става	символ	на	
демокрацията.	В	нея	той	се	връща	в	миналото,	за	да	отдаде	значимото	
на	предците,	сътворили	нова	нация,	зачената	в	свобода;	посветили	се	на	
вярата,	че	всички	хора	са	създадени	равни.	Алтай	обърна	внимание	на	ми-
сълта,	че	ако	само	веднъж	бъде	изгубено	доверието	на	хората,	то	никога	
няма	да	бъде	спечелено	повече.	Те	могат	да	бъдат	лъгани	известно	време,	
може	дори	някои	да	бъдат	лъгани	винаги,	но	не	могат	да	бъдат	мамени	
всички	хора	през	цялото	време.	Имаше	бурни	аплодисменти,	но	само	той	
забеляза	ехидните	усмивки	на	няколкото	души	на	първите	банки,	които	
скришом	пиеха	водка	в	пластмасови	чаши...	Тогава	го	нарекоха	Ейб	и	това	
прозвище	така	се	лепна	за	него,	че	повече	не	се	отлепи.

Като	студент	Алтай	се	справяше	добре.	Живееше	в	студентските	
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общежития;	 често	 с	 колегите	 се	 събираха	 в	неговата	 стая,	по	 чиито	
стени	се	усмихваха	няколко	броя	на	издавания	от	него	вестник	„Гъдел“.	
Изданието	беше	популярно	сред	студентите,	 защото	осмиваше	много	
от	недъзите	на	обществото.	При	гостуванията	си	едни	от	студентите	
седяха	на	леглата,	други	направо	на	пода.	Обсъждаха	поредния	брой	на	
вестника;	водеха	приятни	и	увлекателни	разговори,	в	които	Алтай	участ-
ваше	активно.	По	свой	начин	се	вълнуваха;	не	знаеха	как	да	възприемат	
съвременното	устройство	на	света	и	обществото;	говореха	за	универ-
ситета,	професионалната	реализация,	изкуството	да	се	живее	и	обича,	
литературата,	философията;	спореха	за	поети,	писатели,	художници...	
Кое	е	добро	и	зло,	кое	—	човечно,	кое	—	истина	и	лъжа?	Вечните	въпроси,	на	
които	никое	време	не	е	намерило	отговор.	Годините	бяха	ли	лекокрили...!?	
Слушаха	Рей	Чарлз,	Том	Джоунс	и	най	вече	Пинк	Флойд	и	„Стената“...	

—	Кое	е	зло	и	кое	е	добро?	Можем	ли	спокойно	да	твърдим,	че	знаем	
отговора?	—	попита	Панчо,	барабанист	на	университетския	оркестър,	
който	след	години	щеше	да	стане	издател	на	многотиражката	„Подем“	
в	гр.	Джебел.

—	Смятам,	че	ние	винаги	сме	в	ситуация	на	избор.	Доброто	в	човека	
воюва	със	злото	в	него.	От	живота	си	досега	и	от	философската	лите-
ратура,	която	съм	чел,	стигам	до	извода,	че	противоречието	не	е	между	
добрите	и	лошите.	То	е	вътре	в	нас	—	отвърна	Алтай	и	си	припомни	ду-
мите	на	баща	си,	които	никога	не	гладуваха.

—	Колкото	и	да	ни	е	трудно	да	го	повярваме,	зло	има.	Вижте,	не	мисля,	
че	злото	е	изначално.	Убийството	не	е	ли	зло?	А	изнасилването?	—	включи	
се	 в	 разговора	Мишона,	 който	по-късно	 стана	директор	на	 основното	
училище	в	Рогозка.

Много	често	присъстваше	Светла	от	Брезник,	която	често	се	изтя-
гаше	на	леглото	на	Алтай,	кръстосала	дългите	си,	много	хубави	крака	и	
рядко	се	намесваше	в	разговорите.	Но	обичаше	често	да	повтаря:

—	Миналото	лято	с	Алтай	бяхме	на	експедиция	по	топонимия	в	Ро-
допите.	Изкарахме	великолепно.	—	Светла	привличаше	мъжките	погледи	
—	хармонично	тяло,	очи	—	светлозелени,	коса	—	кестенява,	устни	—	плътни.	
На	срещите	идваха	Мехмед,	Вълчо	и	Хари	от	Биологическия	факултет	—	
скромни	и	симпатични	момчета	от	родопските	села,	с	абитуриентски	
костюми	—	слушаха	внимателно,	без	да	се	намесват	активно	в	дискусиите,	
затова	тяхното	присъствие	не	се	забелязваше.	Затова	пък	Демир	Ахмед	
от	Медицинската	академия	не	си	затваряше	очите	и	ушите.

—	Да	приемем,	че	злото	не	е	изначално	—	Алтай	запали	цигара.	—	Съ-
гласете	 се,	 казват,	 че	 дяволът	подтиквал	 към	 зло,	 обаче	ние	не	 се	 ли	
навиваме	да	го	извършваме	сами?	Преди	малко	казах,	че	ние	се	намираме	
постоянно	в	състояние	на	избор,	който	предполага	свободата	да	избираме	
между	различни	възможности.	Имам	един	въпрос	—	добро	или	зло	е	това,	
че	хората	в	нашия	край	не	могат	да	се	виждат	с	близките	си	от	другата	
страна	на	Родопите,	а	и	останалите	не	могат	да	излизат	в	чужбина?	И	
знаете	ли	колко	млади	хора	погинаха	край	границата?	Свободни	ли	сме	да	
избираме?	Мога	да	ви	разкажа	за	кльоновете	на	нашата	южна	граница.	
Кльонът	представлява	висока	телена	мрежа	наклонена	навътре,	пред	нея	
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има	широка	изорана	бразда.	Разправят,	че	между	браздата	и	кльона	имало	
изградени	минни	полета	—	обясни	Алтай	и	продължи.	—	Същността	на	
въпроса	е	как	и	какво	избираме?	Дори	и	робът	има	възможност	да	избира:	
между	пасивно	и	гордо	примирение;	между	примирение	и	съпротива.

—	А	ти,	Алтай,	смяташ	че	за	това	е	виновна	само	нашата	систе-
ма?	—	шумно	се	намеси	в	разговора	Демир	Ахмед,	онзи	от	Медицинската	
академия,	за	когото	се	шушукаше,	че	едно	има	на	ума	си,	а	в	уста	друго	
носи.	—	Вижте,	 злото	 зависи	от	гледната	точка.	Примерно,	ако	някой	
прави	зло	и	това	му	доставя	удоволствие,	какво	става	тогава?	Нали	сме	
гледали	филми,	в	които	серийни	убийци	се	наслаждават,	когато	насичат	
някого	на	парчета	и	го	заравят.	А	Господ	защо	ни	позволява,	защо	не	ни	
спира?	Значи,	има	хора	които	изпитват	наслада,	когато	извършват	зло?!

„Абе	какво	съм	се	хванал	с	този,	който	със	сигурност	ще	ми	докара	
беля	на	главата.	И	защо	ли	не	си	гледам	работата,	та	съм	седнал	да	водя	
разговор	с	него?“	—	си	помисли	Алтай,	но	все	пак	хладнокръвно	реши	да	
отговори:	

—	Светът	е	голямо	и	сложно	нещо.	И	той	едва	ли	някога	ще	бъде	разбран	
докрай,	тъй	като	в	него	има	такива	явления	и	събития,	че	храната	за	
творчество	е	повече	от	достатъчна.	Никой	не	знае	как	е	устроен	светът	
и	малцина	могат	да	предложат	дори	варианти	за	неговото	устройство.	
—	каза	спокойно	той	и	също	така	спокойно	продължи:

—	Миналото	и	настоящето	са	изпълнени	с	примери	на	вандализъм	на	
ума	и	на	гения	—	от	примитивните	оръдия	на	труда,	превърнати	в	сред-
ство	за	лов,	до	неутронната	бомба	и	други	още	по-чудовищни	средства	
за	масово	унищожение...	Интересува	ме	дали	е	възможно	красотата	да	
обуздае	разрушителните	човешки	страсти,	да	умъртви	егоизма,	злобата,	
омразата	или	изобщо	да	ликвидира	злото	в	неразумния,	безмилостния,	
ненаситния	 свят?	Ще	победи	 ли	 красотата	цинизма,	 егоизма,	 потре-
бителството,	хедонизма,	користолюбието,	агресивността,	корумпира-
ността,	коравосърдечието,	самочувствието	на	всепозволеност	и	т.н.?	
А	 любовта,	 доброто,	 истината	не	 са	 ли	по-способни	да	 спасят	света	
отколкото	красотата?	

Мълчанието	не	проговори.	Тогава	с	усмивка	Митрона	се	провикна:
—	Хайде	да	смажем	струните.	Дайте	малко	ноти!
Бутилката	водка	мълчаливо	премина	от	ръка	на	ръка.	А	течността	

като	изтърван	дух	щастливо	и	усмихвайки	се,	се	изпразни.	
Заговориха	за	изпита	по	литературознание,	летезе,	както	го	нари-

чаха	студентите.	
—	Доцент	Иванов	 отстранил	 от	конспекта	темата	 за	 класовост	

и	партийност	в	литературата.	Някой	докладвал	за	това	на	ректора	и	
здраво	му	стегнали	юздите	—	уморено	осведоми	Мишона.

—	Всеки	един	от	нас	носи	в	себе	си	по	един	Маккарти	—	със	сарказъм	
отбеляза	Алтай	и	погледна	в	ъгъла	на	стаята,	където	паяжините	очак-
ваха	своите	жертви...

—	Кой	е	пък	този?	И	ние	ли	носим	в	себе	си	по	един	такъв,	как	го	наре-
че,	Маак...	—	попита	троснато	Ахмед	Демир	като	куче,	което	души	през	
плет.	Алтай	го	изгледа	право	в	очите	и	го	прекъсна:
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—	Председател	на	Комисията	за	разследване	на	комунистическа	дей-
ност	в	конгреса	на	САЩ	през	50-те	години.	Тя	била	създадена,	за	да	бъде	
пречупен	духовният	гръбнак	на	американците.	Маккартистите	надни-
чали	във	всички	сфери	на	живота	—	в	училищата,	киното,	театъра,	поли-
тиката,	университети...,	съсипали	живота	на	хиляди	интелектуалци...	

Имдат	вдигна	глава	и	видя	как	нощните	мушици	кръжат	около	елек-
трическата	крушка	и	после	умират	и	падат	на	пода.	Очите	му	помръкнаха.

—	Ейб,	мълчи!	Нали	знаеш,	от	това	глава	не	боли.	Още	не	са	ти	прос-
тили	за	есето	за	Линкълн.	За	малко	да	те	изключат	от	университета.	Я,	
остави	всичко	и	разкажи	за	кервана	и	магарето	—	каза	с	благ	глас	Панчо,	
който	знаеше	да	държи	езика	си	зад	зъбите...	

—	Дядо	ми	е	участвал	в	няколко	войни;	там	се	е	срещнал	с	разни	хора	и	
знаеше	куп	неща	—	поде	Алтай,	който	имаше	таланта	да	разказва.	—	Вед-
нъж	ми	разказа	как	един	стопанин	искал	прошка	от	камилата	си,	като	
се	обърнал	към	нея:

—	Камило,	прости	ми	за	всичко.	Много	те	товарих,	слагах	ти	повече	
багаж,	отколкото	можеш	да	носиш,	държах	те	жадна,	малко	храна	ти	да-
вах,	биех	те	много	често.	Зле	се	отнасях	с	теб,	съзнавам	го	и	се	чувствам	
виновен.	Преди	да	си	отидеш	от	този	свят,	ще	ми	простиш	ли	всичко	това?

—	Камилата	отговорила:	
—	Вярно	е	всичко,	което	казваш,	стопанино.	Всичко	това	ще	ти	простя,	

но	едно	няма	да	мога	—	защо	отпред	за	водач	на	кервана	винаги	слагаше	
магарето!

За	миг	настъпи	суетене.
—	Искаш	да	кажеш,	че	ни	управляват	магарета!?	—	привидно,	с	безраз-

личие	измънка	Ахмед	Демир.	Настроението	на	Алтай	мигом	помръкна.	
—	Не	съм	казал	такова	нещо.	А	ти	накъде	биеш?	
—	Наникъде.	Искам	само	да	разбера	какво	имаш	предвид	—	нагло	отвър-

на	Демир	Ахмед.	Помисли,	но	не	каза:	„Тоя	Имдат	за	какъв	се	има,	та	се	
прави	на	всезнаещ.	Той	ли	ще	оправи	света?	Ще	го	оправи,	ама	друг	път.“	

—	Май	и	у	нас	има	подобни	симптоми.	Могат	да	ни	насолят	здраво	за	
това,	което	мислим	и	говорим	—	вмъкна	се	в	разговора	Мишона.

—	В	крайна	сметка	—	реши	да	сложи	край	на	спора	Алтай	—	ние	сме	
вкусили	плода	на	злото	и	доброто	не	само	да	ги	познаем	и	различим,	а	да	
направим	всичко	възможно	да	се	освободим	от	злото.

—	Прав	 си,	Алтай.	След	като	прочетох	 „Щилер“	от	Макс	Фриш,	аз	
станах	друг	човек:	в	живота	има	по-ценни	неща	—	обади	се	Светла	и	зам-
лъкна,	сякаш	отлетя	към	мечтания	живот.	Не	се	разбра	в	какъв	смисъл	
се	е	променила	тя	и	затова	никой	не	реагира	на	думите	£.	

Мехмед	рязко	стана	от	мястото	си	и	се	обърна	към	Демир:
—	Това,	че	баща	ти	е	голяма	клечка	в	окръжния	комитет	не	ти	дава	

право	да	се	държиш	нагло.	От	думите	ти	на	човек	му	настръхват	коси-
те.	—	И	привидно	ядосано	се	провикна:

—	Вълчо,	какво	я	цункаш	тази	бутилка	като	кокошка,	която	ще	снася,	
ама	не	знае	къде.	Дай	я	насам!	

Веселието	и	доброто	настроение	се	възстановиха.	Светла	обаче	не	
пропусна	подозрителния	тон	на	Демир	Ахмед,	когато	задаваше	въпроси-
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те	си.	Внимателните	£	зелени	очи	забелязаха	онова,	което	другите	не	
виждаха	сега,	а	тя	щеше	да	се	сети	за	него	с	горчивина	и	съжаление	чак,	
когато	щеше	да	е	невъзможно	да	се	направи	нещо...

						
III.  
В	 своя	 „Дневник“,	 който	 се	 съхранява	 при	 учителя	Йосиф,	 Алтай	

пише:	Дойдох да уча в столицата преди години. Студент съм четвърти 
курс. Следвам философия, а детската ми мечта беше да стана летец, 
но съдбата е решила друго... Исках да летя — не ми разрешиха... Бях на 
шест години, когато сънувах, че под леглото ми има подарък — самолет. 
Събудих се, потърсих го и като разбрах, че го няма, се разплаках, питах 
къде са го скрили, напразно... Пак се разплаках...

Сега в паметта ми изплуваха спомени... Един ден отидох на село, 
където ме срещна селският учител Йосиф, когото в околията наричаха 
Учителя. Не само, защото беше учителствал дълги години по тези мес-
та, а е работил като агроном, зоотехник и председател на текезесето. 
Той бе се превърнал в част от историята на този край или история на 
самия край. На всички им се струваше, че този човек такъв си се е родил 
тук — благ, белобрад мъдрец. Само един-двама знаеха, че е дошъл тук от 
Ломско преди 40 години.

Учителят Йосиф ме хвана за ръката.
— Момчето ми, дойде ли си най-най сетне? — въодушевено ме попита 

той и продължи:
— Дойде време, изчакай малко.
С бързи за възрастта си крачки се отправи към къщата, в която 

живееше. След няколко минути се върна, като в ръцете си държеше книга 
с черна дебела подвързия. С треперещи ръце я разтвори и измежду пожъл-
телите £ страници извади още по-жълти листове:

— Това е неизпратено писмо на баща ти до централното ръководство 
на партията с молба да му бъде отменено наказанието, наложено му 
преди две години. Направих всичко възможно да разбера защо баща ти е 
бил изключен от партията. Търсих документи, разговарях с хората, но 
нищо не успях да науча. Пазя това писмо. Отдавна исках да ти го дам, 
но все не се решавах. Прочети го, добре е да се чете миналото. Баща ти 
беше малко дръпнат, но — правдолюбец и честен; стана жертва на за-
вистливи, некадърни и отмъстителни хора. В ония години най-голямото 
му нещастие беше, че нямаше сериозни противници, а само мъничета 
около него. И те не му простиха. Баща ти беше изключен от партията, 
лишен от правото да заема длъжности в партийните, стопанските и 
обществените работи; по едно време отиде в строителството, където 
една кофа с бетон падна на главата му и едвам го спасиха. А беше един 
от основните кадри на партията — първи председател на земеделското 
стопанство, първи партиен функционер, главен организатор на култур-
ната и образователната реформа. Впоследствие бе обявен за буржоазен 
националист. А той не знаеше какво е това да си националист.

Злобата и завистта, момчето ми, не са нещо ново. Има една притча, 
която се приписва на Ибн Фалдан, който след посещението си през Х век 
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във Волжска област пише, че когато видели, че някой е прекалено одарен 
и че се отличава премного от останалите по ум, по святост и земни 
подвизи, управниците казвали, че мястото му не е сред тях, а че трябва 
час по-скоро да отиде при Тангра, за да му помага да управлява света — и 
те му помагали да замине на оня свят, като го обесвали на някое високо 
дърво или го удушавали с въже... 

Учителят Йосиф млъкна, пое въздух и продължи:
— Казват, че въжето е хубаво, когато е дълго, а приказката — къса. Та, 

очевидно баща ти е писал няколко писма до централното ръководство на 
партията с молба да бъде възстановено членството му. За голямо съжа-
ление не открих никаква следа от тях. Последното, неизпратено, което 
намерих между страниците на повестта „Хаджи Мурат“, е в отговор на 
писмото на същото ръководство до него, както ти казах.

Със старческите си ръце разгърна писмото и го прочете:
 „Др. Захирев, наистина, от изключването Ви от партията досега 

са изминали повече от две години, но от потвърждаване наказанието ви 
от централното ръководство са изминали само осем месеца. Ето защо 
контролната комисия се занима с вашата молба и реши за сега да не 
удовлетвори желанието ви отново да кандидатствате за член на парти-
ята, понеже е още рано. Продължавайте да вземате активно участие в 
обществено-политическия живот и в изпълнение на стопанските задачи, 
с което ще ускорите приемането ви отново в нашите редици“.

Слушах безмълвно и блуждаещо се оглеждах наоколо. Учителят Йосиф 
млъкна, погледна и аз усетих и дори видях, че гледа през мене...

— Ето, синко — подаде ми лист хартия. — Сега ти прочети писмото 
на баща ти.

Поех жълтобелите страници и прочетох: 
— Другари, на...август 1962 г. получих писмо-отговор по повод ня-

колкото мои изложения във връзка с изключването ми от партията на 
... януари 1960 г., както и молбата ми до централното ръководство на 
партията относно възвръщането членството ми. В писмото си вие ми 
съобщавате, че от потвърждаването на наказанието ми са изминали само 
осем месеца. Държа да подчертая, че от изключването ми вече изминаха 
точно две години. 

В няколкото си изложения съм изтъквал причините за изключването 
ми, а в молбата си описах своята работа и резултатите от нея. Както 
и вие ме съветвате, аз и сега продължавам да работя активно както в 
службата си, така и в обществената сфера. Нямам намерение отново да 
описвам какво и как работя. Моля за това да се информирате от съот-
ветните ръководства и служби.“

Аз прекъсвах четенето, и докато четях често затварях очи и се уна-
сях; усещах тръпки по гърба си, после черпех незнайни сили и продължавах:

 „Изхождайки от всичко това заключавам: От датата на потвър-
ждаването на наказанието ми (тук искам за сетен път да заявя, че 
нямам никаква представа защо съм изключен) са изминали две години и 
осем месеца. Въпреки изключването ми от партията, аз продължавам да 
работя със същия ентусиазъм, както преди.
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Тъй като за мен винаги е било висока чест да бъда в редовете на пар-
тията, то аз моля да възвърнете членството ми в нея. Мисля, че имам 
достатъчно дела зад себе си и вяра в бъдещото, за да ми се дава право 
отново да бъда неин кандидат-член...“

Това беше писмото. Аз въздъхнах, но ме обзе душевна пустота, устата 
ми пресъхна, сърцето ми затуптя. Терзаех се, мислех... Защо баща ми е бил 
изключен от партията и освободен от всякаква работа; какво е направил, 
какво не е изпълнил, как са постъпили с него? Защо? Въпросите гъмжаха 
в главата ми, без да намерят отговор... В съзнанието ми изплуваха ду-
мите на баща ми „Карата и Топала ме предадоха. И най-вече околийския 
председател Саманджиев“. Тогава бях малък и не обърнах внимание на 
тези думи, а и не знаех какво означава някой да те предаде; не знаех, че 
предателството е най-голямото злодеяние... Сега знам, че територията 
на предателството е безкрайна...

Черният клюн на мъката има само един език и това е сълзата. Седнах 
върху гърба на горещия ден и две сълзи парнаха страните ми. Учителят 
Йосиф отново ме погали по голата глава:

— Момчето ми, нашето развитие след 50 и 60-те години на ХХ век се 
наричаше ускорено. Пробуждането за нов живот тогава се оказа в ръцете 
на ниско образовани хора. Изкарали краткотрайни партийни курсове 
в околийския център, те се връщаха по родните си места, за да бъдат 
избрани или назначени за партийни и стопански ръководители. Никога 
не са получавали нужната интелектуална и теоретична подготовка, за 
да ръководят дълбоките процеси в обществото. В интерес на истината 
трябва да кажа, че някои от тях се изградиха като компетентни ръко-
водители, сред които и баща ти.

В заревото на разсъжденията на дядо Йосиф видях отчетливо баща 
ми, облегнат на дънера на големия орех в двора на къщата ни, да гледа 
никъде... Мама каза, че не е бил на себе си, не знаел как да постъпи, дори 
бил загубил способността да мисли. Много вярвал в партията... 

Сега ви уверявам, че никога в живота си не съм виждал такъв празен 
поглед...

				
IV.
—	Ейб,	изпитът	приключи,	а	тебе	още	те	няма	—	провикна	се	колежка-

та	му	Еми	и	показа	снежнобелите	си	зъби.	Често	между	тях	преминаваше	
приятна,	галеща	душата	светлолилава	светкавица.	

—	Здравейте,	колеги!	—	Алтай	беше	с	черен	костюм,	бяла	риза	и	тъмна	
вратовръзка,	обувките	му	светеха;	обичаше	да	се	носи	така	—	от	уважение	
към	себе	си	и	другите.	Така	го	беше	възпитал	баща	му.

—	Абе,	в	този	чудесен	ден	ние	ще	се	изпотяваме,	вместо	да	отидем	в	
планината.	Няколко	дни	прекарах	на	село	—	беше	удивително!	—	с	широка	
усмивка	рече	той.	

В	това	време	от	другата	страна	на	коридора	се	появи	слабичко	русо-
ляво	момиче,	дръпна	Алтай	настрани	и	му	зашепна	на	ухо.	

Само	това	не	очакваше!	„За	какво	ли	точно	преди	изпит	ме	викат	в	
деканата?“	—	лека	въздишка	замрази	усмивката	му.				
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Обстановката	в	деканския	кабинет	му	бе	позната	—	беше	се	явявал	
на	изпит	по	литературознание.	Деканът	бе	същият	доцент,	който	бе	от-
странил	въпросите	за	партийност	и	класовост	от	конспекта	по	Теория	на	
литературата.	Беше	висок	мъж,	с	прошарена	коса,	широко	лице	с	брада	без	
мустаци.	Студентите	го	тачеха	не	само,	че	лекциите	му	бяха	интересни,	
а	от	време	на	време	пускаше	язвителни	критики	по	адрес	на	управляващи-
те.	Той	е	един	от	водещите	специалисти	в	областта	на	фантастичната	
литература.	Автор	е	на	множество	статии	по	проблемите	на	научната	
фантастика,	философията,	естетиката	и	киното.	Когато	Алтай	влезе	в	
кабинета	му,	го	видя	да	седи	зад	бюрото	си	и	подписва	някакви	документи;	
после	няколко	пъти	стана,	взе	някакви	книжа	от	лавицата	и	се	върна	на	мяс-
тото	си.	Изглеждаше,	че	се	бе	отнесъл	някъде	далеч	и	сякаш	не	забелязваше	
влезлия	Алтай,	който	стоеше	прикован	към	вратата.	Но	това	беше	само	
на	пръв	поглед.	След	цяла	вечност	мълчание,	без	да	вдигне	глава,	деканът	
намести	очилата	с	дебелите	рамки	и	мимоходом,	уж	между	другото,	попита:

—	Какви	са	тези	магарета	и	камили?	За	какво	ти	е	този	Маккарти?
Въпросът	го	блъсна	като	тесла	между	очите.	Коленете	му	омекнаха,	

сякаш	бяха	направени	от	желе.	Изведнъж	стаята	му	се	стори	тясна,	а	
таванът	толкова	нисък,	та	му	натежа	на	главата.	Лицето	му	придоби	
цвета	на	глината	от	Дрангос	дере,	от	която	с	баща	му,	след	изключването	
от	партията	и	изгонването	му	от	работа,	правеха	плочки	и	ги	продаваха	
на	селяните,	които	покриваха	подовете	на	новите	си	бани,	които	изграж-
даха	на	мястото	на	старите	хамами.	

—	Говорил	си,	че	нещата	у	нас	не	вървят...	—	изпитателно	го	погледна	
деканът.

—	Няма	такова	нещо,	другарю	декан.	Нищо	не	съм	приказвал.	—	С	из-
тънял	и	дрезгав	глас	отговори	Алтай,	прехапал	езика	си.			

—	Събирате	ли	се	в	твоята	стая	в	общежитието?	—	пак	тихо	попита	
деканът.

—	Да...	—	потръпна	Алтай.		
Тревожна	бръчка	набразди	челото	му,	за	сетен	път	поднесе	ръката	

си	към	устата	и	забеляза,	че	ноктите	му	са	изгризани	до	кръв...
Прозорецът	на	деканската	стая	беше	разтворен	широко;	а	стаята	се	

изпълваше	със	свеж	въздух,	който	вместо	да	го	ободри,	го	изпълни	с	ясно	
предчувствие	за	нещо	невъзвратимо.	По	слепоочията	му	избиха	капчици	
пот,	очите	му	роиха	сълзи,	които	бавно	изтекоха,	заобикаляйки	трапчин-
ката	на	лявата	му	буза;	в	гърлото	му	заседна	буца;	стомахът	му	се	сви	от	
нерви	и	се	превърна	в	тежка	бучка;	премреженият	му	поглед,	напомнящ	
онази	паяжина	в	ъгъла	на	стаята,	в	която	водеха	дебати,	губеше	силуета	
на	декана,	чието	лице	придоби	сериозен	и	притеснен	вид,	божем	искаше	
да	отхвърли	тежък	товар	от	гърба	си.

—	Животът	е	пълен	с	капани.	Не	мога	да	ти	помогна,	момчето	ми.	И	
нищо	повече	не	мога	да	ти	кажа.

Алтай	дочу	отчетливия	му	глас	и	не	видя	как	той	погледна	през	прозо-
реца	накацалите	по	чинарите	врабчета,	но	миг	след	това	долови	небрежния	
му	поглед,	отправен	към	отсрещния	ъгъл	на	стаята.	Не	можеше	дори	да	
подозира,	че	там	е	монтирана	микрокамера.
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V.  
Онзи ден препрочетох за пореден път „Степният вълк“ на Херман 

Хесе, пише в совя „Дневник“ Алтай. — Отбелязах следното:
Няколко пъти изразих мнението, че всеки народ и дори всеки отделен 

човек вместо да се приспива с измамни политически въпроси за вината“, 
е по-добре да се саморазследва доколко той лично поради грешки, пропуски 
и лоши привички е съвиновен за войните и за всички други беди на света, 
навярно този е единственият път да се избегне следващата война... Никой 
не може да се самоупрекне и в най-малкото, никой няма каквато и да е 
вина. Но,	две трети от моите съотечественици четат вестници, всяка 
сутрин и вечер четат дрънканици, всеки ден биват обработвани, преду-
преждавани, насъсквани, у тях подклаждат недоволство и озлобление, а 
целта и краят на всичко това е отново войната, следващата, идващата 
война, която положително ще бъде още по-ужасна, отколкото беше ми-
налата... Откакто го знам, това ме скова и доведе до отчаяние, за мене 
вече няма „отечество“ и никакъв идеал, всичко е просто декорация за гос-
подата, които подготвят следващото клане. Няма смисъл да разсъдиш, 
да кажеш, да напишеш нещо човешко, няма смисъл хубави съждения да 
вълнуват ума ти...

									
VI.
След	като	излезе	от	деканата,	Имдат	нито	можеше	да	мисли,	нито	

знаеше	накъде	да	тръгне.	Вече	знаеше,	че	чашата	никога	няма	да	се	на-
пълни.	Самотна	пейка	под	един	кестен	привлече	вниманието	му...	Когато	
стана,	 слънцето	уморено	 се	прощаваше	 със	 сенките,	 а	последните	му	
лъчи	струяха	между	клоните.	Като	се	съвзе,	първата	мисъл	беше	за	баща	
му.	Старецът,	който	не	криеше	гордостта	си	от	него,	беше	дал	обет,	че	
след	дипломирането	му	ще	заколи	коч	и	ще	раздаде	месото	на	комшиите.	
Имдат	отиде	в	пощата	и	на	бланката	написа:	„Тате,	сесията	приключи.	
Не	ме	чакай.	Скоро	няма	да	се	върна.	Изпращат	ме	на	бригада	в	Белене.	
Слана	попарила	реколтата.	Целуни	мама“...	Имдат	усети	неописуем	глад	
за	думите	на	баща	си,	които	винаги	засищат.	

Увисна	на	шията	на	вечерта,	която	го	отведе	в	бездънната	паст	на	
непрогледната	нощ.

														
VII.
В Белене бях в една килия с университетски преподавател по филосо-

фия — отбелязал в своя „Дневник“ Алтай. — Беседите с него затвърдиха в 
мен убеждението, че след като ме освободят от заточението, да се зани-
мавам с философия. От него разбрах, че Хегел въвежда категориите „идея 
в себе си“ и „идея за себе си“. Идея в себе си разглеждам и използвам във 
връзка със самоотъждествянето на личността със себе, предназначението 
£ в битието. А идея за себе си — като личност, която търси отговор на 
въпросите какво е предназначението на човека в света, откъде идваме и 
накъде отиваме, какъв е смисълът на живота, пътищата за реализация 
на целите, които си е поставил човекът. Да знаеш какво и как да го кажеш; 
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да разбираш това, което се казва, а често и това, което се премълчава; да 
знаеш да разказваш, да умееш да слушаш и да проявяваш разбиране, озна-
чава в общуването да търсиш красивото, възвишеното и стойностното.

Много мислих дали да продължавам да споделям мислите си, защото 
не исках да преча на повествованието. Повествователят очевидно така е 
решил. Това си е негова работа, но аз трябва да си кажа думите. И казвам. 
При определени условия индивидът, а нерядко и родът, прекарва реално-
то си битие в противоречие с предходно настоящето като неосмислено 
минало. Затова всяко послание да се върне към своята предистория съз-
нанието преживява като страх от истината и затова избягва мисълта 
за бъдещето. Това състояние на актуалното съзнание става възможно да 
се преодолее под формата на „проглеждане“, „просветление“ и смелост да 
се превърне във воля и осъзната необходимост от изследване на родовата 
предистория като генетична предпоставка за разбиране на корените 
на обективното съзнание. То е задръстено с множество предразсъдъци 
и предубеждения и поради това е лишено от енергия за възраждане на 
обективния дух, в който е закодирана предисторията като ключ към 
актуалната история. Желанието да се придобие този ключ чрез осмис-
ляне на обективната предистория и нейните проекции в просветеното 
индивидуално или родово съзнание предполага определена по-висока степен 
на духовно развитие.

Спомняте ли си репликата на онзи американски сенатор, който каз-
ва, че едно е да се бориш искрено срещу расовата дискриминация, а съвсем 
друго — да се зарадваш, когато дъщеря ти доведе негър в къщи. Едно е в 
нашия случай, когато се декларира на думи, че уважаваш човека и зачи-
таш неговото мнение, а съвсем друго — когато на дело поведението ти е 
на истински тоталитарист. 

Преди 1989 година имаше хора, които тихо и кротко си живееха „под 
крилото на партията“ и без да им трепне съвестта караха по прави-
лото на двойното морално счетоводство. Имаха две линии на поведение: 
една, по която отбиваха номера пред блюстителите на идеологическата 
правоверност и друга, която изразяваше тяхната истинска същност в 
тесен семеен или приятелски кръг. Но не бяха малко и онези, които убе-
дено работеха с мисълта, че участват в раждането на едно справедливо 
общество. Мнозина бяха и онези с верноподаническия слънчогледов поглед, 
чиято единствена цел беше да се уредят, да уредят децата и внуците, да 
се обзаведат с мечтания материален рай.

След промените някои от тях упорито се опитват да се превърнат 
в „активни борци“ срещу тоталитаризма, за да осребрят отново един-
ственото, на което са способни. За целта търсят предишните грешки на 
другите, калят и клеветят хората и се стремят да си изградят образа 
на правдоборци, разбирай — и жертви на дискредитираната система. 
Повечето успяха.

Наблюдавам възраждането на един пълзящ неосталинизъм, липсата 
на толерантност във взаимоотношенията между хората и политиче-
ските партии и движения, болезнената докачливост към всяка критика, 
дори когато тя е конструктивна. Издигнатите лозунги миришат на 
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хегемонизъм, реваншизъм, мъст... В голямата си част управляващите 
днес са водени от един-единствен стремеж, от пламенния инстинкт да се 
задържат колкото се може повече на власт. Използват всички възможни 
механизми, за да манипулират хората, да ги лъжат и мамят. А в наше 
време когато хората са бедни, живеят в мизерия и нищета и нямат са-
мочувствие, се поддават лесно на манипулиране. 

Най-благоразумното е никога да не изпадаме в положения, от които 
можем да се разочароваме и срамуваме. 

           	
VIII. 
Болницата	за	активно	лечение	е	висока	сграда	в	края	на	града,	близо	

до	някогашния	градски	парк.	Построена	е	през	80-те	години	на	миналия	
век.	Някога	може	и	да	е	приличала	на	лична	мома,	но	сега	видът	£	е	като	
на	стар	ерген.	Стените	са	набръчкани,	дограмите	—	избледнели,	вратите	
—	изкривени.	В	двора	амбулантни	търговци,	опънали	сергии,	предлагат	все-
възможни	лакомства	—	вафли,	закуски,	ябълки,	грозде,	шоколадови	бонбони,	
редом	с	ярки	платове,	шарени	забрадки...	Днес	изписваха	приятелката	му	
Елма.	Лицето	£	беше	с	цвят	на	светъл	пчелен	мед,	очите	—	сияещи	и	топ-
ли,	закриляни	отгоре	с	тънки	вежди	като	два	остри	сърпа;	седефените	
къдрици	и	гъстите	£	черни	коси	стигаха	до	кръста.	Тя	влезе	в	болницата	
с	 усложнено	 състояние	на	щитовидната	£	жлеза	и	развит	пролапс	на	
митралната	клапа.	Днес	я	изписваха	и	Алтай	дойде	да	я	прибере.	Но	преди	
да	влезе	в	сградата,	чу	някой	да	вика:

—	Ей,	Ейб,	ти	ли	си?	
Обърна	се	и	видя	към	него	да	се	приближава	мъж,	който	се	тресе	като	

малеби.	Едра	глава,	на	която	нямаше	нито	един	косъм,	кьосаво	подпухнало,	
сбръчкано	и	състарено	лице,	което	по-скоро	приличаше	на	гайда,	източен	
нос,	източил	се	и	виснал	над	устата	и	тънки	мустачки,	застана	пред	него:	

—	Позна	ли	ме?	—	многозначително	се	усмихна	оня	и	подаде	ръка.	Алтай	
се	вгледа	внимателно	и	на	баджа	прочете:	„Демир	Ахмед,	директор	на	МБАЛ“.	

Горещ	гняв	се	надигна	в	гърлото	му;	усети	как	лицето	му	изведнъж	
притупва,	онемява	и	ситна	пот	избива	по	челото	му.	Не	подаде	ръка	—	
само	избърса	с	другата	длан	влагата	по	нея.	Онзи	продължи	да	се	усмихва,	
вдигна	ръката	си	и	го	потупа	някак	предпазливо	по	рамото...

—	Ейб,	не	сме	се	виждали	толкова	време.	Ами,	откакто	завършихме...
—	Не,	Демир,	откакто	ти	завърши	—	прекъсна	го	Имдат	и	кръв	обагри	

лицето	му.	—	Аз	продължих	да	уча	в	Белене.
Възцари	се	неловка	тишина.	След	малко	Демир	каза,	сякаш	нищо	не	

се	е	случило:
—	Извинявай,	накараха	ме...	Аз	не	исках...
—	Нямам	право	да	съдя,	защото	само	Всевишният	е	съдник.	Справед-

ливи	са	неговите	присъди.	Аз	съм	вярващ	човек	и	съм	убеден,	че	това	е	
така	—	обърна	се	настрани	и	внезапно	тръгна.

—	Моля	те,	изслушай	ме	—	дръпна	го	за	ръката	Демир.	—	Знам,	че	нищо	
няма	да	се	промени,	но	ми	изпълни	молбата	—	завайка	се	той.	

—	Демир,	вече	знам,	че	на	този	свят	винаги	ще	се	намерят	слаби	хора,	
които	ще	реват	и	ще	ритат	—	рече	с	презрителна	гримаса	Имдат.	
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—	Моля	те,	изслушай	ме.	Знам	какво	ти	е.
—	Е,	добре	—	съгласи	се	той.	—	Хайде,	давай	по-бързо,	че	искам	да	се	

махна	оттук.
—	Само	който	не	е	бил	там,	не	знае	за	страха	и	напрежението	през	

първите	дни	и	месеци.	Като	това	например	да	отидеш	до	онова	място,	в	
което	никак	не	си	сам.	Но	това	е	друга	тема.	Ти	също	си	бил	в	казармата	
и	мен	нищо	не	ме	оправдава	—	поде	Демир.	—	Месеци	по-късно	разбрах	за	
системата.	С	мене	нещата	се	развиха	по	стандартния	и	не	съвсем	по	
този	начин.	Съседката	Румяна	беше	наша	семейна	приятелка	и	работеше	
като	телефонистка.	Чрез	нея	майка	ми	и	баща	ми	звъняха.	Естествено,	
се	обаждаха	на	дежурната.	На	третия	или	четвъртия	път,	когато	ме	
извикаха,	се	оказа,	че	този	път	няма	да	говоря	по	телефона,	а	със	стар-
шина-школник	Бутански	—	среден	на	ръст,	средно	симпатичен	момък	от	
Средногорие.	Та	той	директно	ми	каза:	

—	Проверихме	те.	Ставаш.	Притесних	се,	разтреперих	се,	идеше	ми	
да	повърна.	Никога	не	ми	идвало	да	докладвам	за	хората,	с	които	започнах	
да	свиквам	да	съм	заедно.	Бутански	ме	разбра,	така	ми	се	стори	тогава,	и	
великодушно	ми	даде	няколко	дни	да	помисля.	Три	дена	ходих	като	ударен	
с	желязо.	Нещото,	което	стана	през	този	период,	беше	комсомолското	
събрание	на	взвода.	Избраха	ме	за	секретар.	Това	е	шансът	ми,	казах	си	и	
отидох	при	Бутански.	Заявих	му	в	очите,	че	не	мога	хем	да	бъда	секретар	
на	комсомола,	хем	да	докладвам	за	колегите	си.	В	същото	време	деклари-
рах,	че	ако	видя	някакво	идеологическо	отклонение,	веднага	ще	дам	знак.

Демир	погали	 кьосавата	 си	 брада,	 избърса	 очите	 си	 с	 обратната	
страна	на	ръката	си	и	продължи:

—	Накрая	това,	което	ще	ти	кажа,	ще	бъде	за	мое	оправдание.	Кога-
то	станах	лекар,	после	и	директор	на	болницата,	един	ден	при	мен	дойде	
машинописката,	току-що	напуснала	работа,	беше	първокурсничка	в	учи-
телския	институт.	Разказа	как	един	офицер	от	службите	я	извикал	и	£	
предложил	да	докладва	за	настроенията	сред	студентите	около	възроди-
телния	процес,	който	вече	беше	започнал.	Девойката	със	сълзи	ме	молеше	
да	£	помогна.	Сетих	се	за	моята	история	в	школата	и	вдигнах	телефона	
на	въпросния	офицер.	Срещнахме	се	в	едно	заведение	и	направо	му	казах,	
че	работата	не	върви.	Той	силно	се	изненада.	Не	знам	какво	стана	по-на-
татък	—	момичето	повече	не	ми	се	обади.

					  
IX.
В	своя	„Дневник“	Алтай	е	отбелязал: Като студенти първи курс изу-

чавахме Теория на литературата, известна като Литературознание. 
Спомням си анализа на „Едип цар“ от Софокъл. И лекторът, и водещият 
семинарните занятия, ни говореха само за ирония на съдбата и за еди-
повия комплекс. Нищо за чувство на вина и носене на отговорност. Така 
съм запомнил „Едип цар“. До прочитането на	„Непосилната лекота на 
битието“: „Онова, което се случва само веднъж, все едно никога не се е 
случвало.“	

Но	се	случва: Проучването и атестирането на гражданите е главна 
и всекичасна социална дейност в комунистическите страни. За да се 
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разреши на художника да направи изложба, на гражданина — да получи 
виза, за да замине през отпуската си на море, на футболиста — да влезе 
в националния отбор, първо трябва да се съберат всички сведения и данни 
за него..., а после цялата тази информация да се сумира, да се претегли, 
да се резюмира от специално определени за тази цел служители. Но в до-
несенията не става и дума за способностите на гражданина в живописта 
или във футбола, нито пък за здравословното му състояние, което може 
би изисква той да прекара отпуска си на морския бряг. Сведенията се 
отнасят единствено до така наречената „политическа благонадеждност 
на гражданина“..., който трябва да се държи така, че да получи благопри-
ятна характеристика.

За онези, които безропотно изпълнявали разпоредбите на своите на-
чалници и предавали близки и приятели... „Съвестта ми е чиста, аз не 
знаех, аз вярвах.“ Та нали именно в това „Не знаех! Вярвах!“ се съдържа 
вината му, вина, която не може да бъде изкупена с нищо! —	пише	Милан	
Кундера.	

Не искам повече да разсъждавам върху вината и отговорността, а и 
не съм в състояние да отговарям на много от въпросите, които ме тре-
вожат — все пак съм литературен герой, художествен образ. Ще подчер-
тая обаче, че нарушените етически норми са в основата на трагедията 
на Едип. Знаел или не е знаел какво върши?! Има ли значение!? Но ето и 
интерпретацията на М. Кундера на Едип цар: Едип не знаел, че спи със 
собствената си майка, и въпреки това, когато узнал истината, не се 
чувствал невинен. Не могъл да гледа повече причиненото от неговото 
незнание нещастие, избол си очите и сляп, напуснал Тива.

												
X.
—	Аз	не	мога	да	опрощавам,	Демир.	Опрощава	Всевишния!	—	повтори	

Алтай.	—	Всъщност	човешко	е	да	се	греши.	Не	осъждам	никого,	но	искам	
да	ти	кажа,	че	отдавна	съм	ти	простил	и	сега	нека	бог	да	го	направи.	Да	
знаеш:	злото	не	прощавам,	защото	го	мразя.	—	Великодушно	вдигна	рамене	
и	продължи,	като	дълбока	въздишка	отпуши	гърдите	му:	

—	Демир,	няма	последен	удар	зад	гърба.	През	годините	съм	разбрал	
достатъчно	добре	цената	на	предателствата.	Познавам	много	задни	дво-
рове.	В	някои	не	препоръчвам	да	се	влиза,	в	други	без	да	си	поръчаш	можеш	
да	изпиеш	чаша	вино	заедно	със	стопанина,	който	надвечер	е	седнал	да	
пече	чушки	за	зимата.	Чувал	съм	да	казват,	че	най-голямото	отмъщение	
била	прошката.	Аз	не	искам	отмъщение.	Нямам	време	за	разчистване	на	
стари	сметки.	Бил	съм	вече	разселван.	И	ако	перфразираме	Шекспир,	бих-
ме	могли	да	кажем,	че	животът	е	едно	произведение	на	изкуството,	а	ние	
сме	само	персонажи,	създадени	от	Твореца.	А	и	намерих	каквото	търсех	
—	красотата.	Тя	ме	прави	по-добър	и	придава	смисъл	на	битието	ми.	Нали	
е	така?	—	обърна	се	той	към	Елма	и	я	прегърна.	Тя	нежно	му	отговори.	
Демир,	а	ти	трябва	да	знаеш,	че	загубеното	в	огъня	може	да	се	намери	в	
пепелта,	но	предадената	чест	—	никога.

Денят	се	оживи.



  Мюмюн Тахир  99

XI.
Селцето е сравнително малко, сгушено в полите на Карлък и разделено 

от криволичещата покрай него река Върбица. Дядовата къща е в края или 
в началото на селото — с голяма тераса, разположена над лятната кухня; 
със зелен и подреден двор, натежала от гроздове лозница, преплетена над 
кръглата маса. Застанл пред нея усещам аромата на рози и липи, чувам 
животинските ревове, идващи от съседния двор, безгрижния смях на лю-
леещи се деца, вдъхвам уханието на топъл хляб и вкусните гозби на баба.     

Малка къщурка, събрала цял свят в себе си. 
На село всеки сезон носи своето очарование и красота, които не из-

бледняват и оставят белег върху спомените: пролетта — новото начало, 
зеленината, мирисът на люляк, на цъфнали дръвчета, на джанки...; лято-
то — незабравимо, изпълнено с прекрасни мигове, реката — едновременно 
буйна и кротка, но винаги студена, неспирната кърска работа — толкова 
трудоемка, изморителна, но и сладка; есента със себе си; зимата такава, 
каквато е... 

Днес пълната преди къща е празна; сега тя излъчва едновременно смра-
зяваща студенина и горчива болка, която стяга гърлото — няма кой да те 
посрещне, няма животни на двора, лозницата е увиснала... Няма и деца...

Останала е тъгата и спомените по отминалото време, което няма 
да се върне никога вече. А и онзи проклет троскот, тръгнал от Красно 
бърце, вече е превзел живота по пътя си и стигнал до прага на малката 
къщурка. Никой и нищо не е в състояние да го спре.

Единствено Птицата неутешимо кръжи над къщата и вижда само 
някои, които не се върнаха...

Кàìеíеí íàäïèс îò ìàíàсòèрà 
êрàé с. Бàëшà (Гëàâèíèöà), 
Аëáàíèя (865)
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ВНЕЗАПНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Ксения Киселинчева

РАЗКАЗ

БЯГСТВОТО

Те	 вървяха	 бавно	през	 селското	 гробище	по	 здрач.	Опитваха	 се	 да	
останат	незабелязани,	 докато	пресекат	реката	и	изчезнат	в	 горите,	
покриващи	хълма.	Снегът	ставаше	все	по-дълбок	и	по-дълбок	и	тяхната	
крачка	се	забавяше.	Ема	си	помисли	„Ами	ако	се	изгубим	или	се	въртим	в	
кръг?“	и	за	първи	път	се	изплаши.	Какво	правеше	тя	с	двама	непознати	
мъже	в	този	зимен	студ,	който	беше	сковал	гората,	опитвайки	се	да	пре-
мине	нелегално	границата	с	Югославия.	Но,	уви,	вече	нямаше	път	назад	и	
тя	трябваше	за	добро	или	за	зло	да	върви	с	тях	към	неизвестното	бъде-
ще.	Беше	чувала	за	бялата	смърт	и	знаеше,	че	ако	спре,	това	ще	е	краят.	
Мъжете	зорко	я	следяха	и	едвам	прикриваха	недоверието	си.	Първо,	беше	
жена	и	второ,	едва	я	познаваха	от	няколко	срещи	в	кварталното	заведе-
ние.	Те	бяха	забелязали,	че	тя	можеше	да	пие	почти	наравно	с	мъжете	без	
да	се	напива	и	се	държеше	повече	като	приятел,	отколкото	като	жена,	
която	иска	да	бъде	ухажвана.	Дори,	ако	някой	се	опитваше	да	я	закача,	
тя	го	отрязваше	с	фразите	—	„Губиш	си	времето“	или	„Хайде	да	играем	на	
канадска“.	Тя	беше	мъжко	момиче	и	облеклото	£	беше	—	джинси,	кожено	
яке	и	тежки	ботуши	с	капси.	Косата	£	беше	късо	подстригана	като	на	
момче	и	не	носеше	никакви	бижута,	освен	верижка	на	врата	и	на	ръката.	
Общото	впечатление	беше,	че	е	фен	на	хеви	метал,	който	беше	на	мода	
през	70-те	години	на	20	век.	Ема	обичаше	компанията	на	хипитата,	кои-
то	също	бяха	извън	нормалните	стандарти	за	облекло	и	поведение.	Те	
слушаха	нелегални	записи	на	„Бийтълс“	„Ролинг	стоунс“	и	„Пинк	флойд“	и	
си	мечтаеха	за	живота	зад	желязната	завеса.	

Тя	не	 смееше	 да	 се	 оплаче,	 че	 краката	£	 ставаха	 все	 по-студени,	
усещаше	тръпки	по	гърба	си	и	мечтаеше	за	пламтящ	огън	в	камина,	но	
много	добре	съзнаваше,	че	това	беше	мираж	насред	заснежените	гори	през	
които	вървяха	от	часове.	Посред	нощ	най-накрая	спряха	и	запалиха	огън,	
за	да	се	стоплят	преди	да	продължат.	След	малко	обаче	го	загасиха,	за	да	
не	ги	забележат,	и	тя	започна	да	се	страхува,	че	ако	заспи	може	да	не	се	
събуди.	Затова	извади	шишето	с	коняк,	отпи	малко	и	веднага	почувства	
загряващата	топлина	на	алкохола	да	се	разлива	по	тялото	£.	Погледна	
към	небето	и	се	успокои,	че	няма	признаци	за	буря.	Ема	усещаше,	че	за-
почва	да	се	разболява,	но	не	смееше	да	им	каже,	за	да	не	я	изоставят	и	
да	продължат	без	нея.	На	зазоряване	мъжете	я	събудиха	грубо	и	веднага	
забелязаха,	че	очите	са	£	трескави.	Единият	от	тях,	с	прякора	Омбре,	£	
се	сопна:
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Ти	добре	ли	си?	Тя	побърза	да	отговори:	
Защо	ме	питаш?	Нищо	ми	няма.	
Другият	мъж	Бънди	изръмжа:
Така	става,	когато	водиш	жена	със	себе	си.	Ако	я	оставим	и	я	хванат,	

тя	веднага	ще	ни	издаде.	Тръгвай	пред	мен	малката,	за	да	те	държа	под	око!	
Тя	не	посмя	да	му	противоречи	и	се	опита	да	върви	по-бодро,	защо-

то	я	беше	страх,	че	може	да	я	убият.	Искаше	поне	да	върви	последна,	но	
Бънди	отсече:

Искам	да	те	виждам,	така	че	не	ми	хленчи!
Докато	се	придвижваше	с	мъка	в	дълбокия	сняг	Ема	все	по-натрапчиво	

рисуваше	картини	във	въображението	си	как	ще	я	ликвидира.	Можеше	да	
настрои	Омбре	срещу	нея,	да	я	изнасилят,	пребият	до	смърт	и	да	я	заро-
вят	в	гората,	където	никой	нямаше	да	открие	трупа	£.	Ако	Омбре	не	се	
съгласеше,	Бънди	можеше	да	я	удуши	докато	спи.	Най-лошият	сценарий	
беше	да	я	заколи	със	старинната	кама,	която	той	не	сваляше	от	колана	си.	

Ужасена	от	тия	мисли	тя	започна	да	си	прави	равносметка	на	жи-
вота	и	най-вече	как	стигна	дотук	—	да	върви	в	снежната	пустош	с	двама	
непознати	мъже,	опитвайки	се	да	избяга	на	Запад.	Ема	беше	в	разцвета	
на	живота	си,	само	на	20	години,	имаше	любящо	семейство	и	приятел,	
на	който	страшно	държеше.	Но	нещата	се	преобърнаха,	когато	той	£	
изневери	и	тя	не	можа	да	го	понесе.	Този	ден	тя	отиде	в	кафето	сама.	
Носеше	слънчеви	очила,	за	да	скрие	подпухналите	си	от	плач	очи.	Съдбата	
я	срещна	с	Омбре,	който	беше	забавен	и	я	разсмиваше,	въпреки	напира-
щите	сълзи	в	очите	£.	Те	изпиха	доста	коктейли	—	водка	с	доматен	сок	и	
накрая	се	озоваха	в	неговата	таванска	стая.	Той	£	призна,	че	я	харесва	
отдавна,	но	тя	не	го	беше	забелязала	заради	Пламен.	Естественият	край	
на	вечерта	беше	да	правят	секс,	силно	повлиян	от	алкохола.	Тя	се	отдаде	
на	страстта,	за	да	заглуши	болката	от	раздялата	с	Пламен...	Призори	
заспаха	блажени	с	преплетени	голи	тела.	На	нея	£	се	присъни	един	сън,	
който	често	я	спохождаше.	В	него	тя	беше	с	Пламен,	а	не	с	Омбре.	Те	
бяха	на	екскурзия	с	кораб,	който	спираше	в	Истанбул.	Двамата	влюбени	
слязоха	на	брега	и	тръгнаха	на	туристическа	обиколка.	В	Капалъ	чарши	
двамата	се	отделиха	от	групата	и	влязоха	в	магазин	за	килими,	където	
скрити	сред	безбройните	персийски	килими	се	почувстваха	в	безопасност.	
Щастлива,	че	са	успели,	тя	прегърна	Пламен	и	в	този	момент	се	събуди.	

Първоначално	идеята	да	избяга	зад	граница	се	зароди	след	като	се	
запозна	с	Пламен.	Те	планираха	да	съберат	пари	и	да	минат	границата	
нелегално.	Ема	много	ясно	си	даваше	сметка,	че	за	да	осъществят	плана	
си,	трябваше	да	имат	познати,	които	да	им	помогнат.	Първо	разчиташе	
най-много	на	Момчил,	който	беше	близък	приятел	на	брат	£.	Неговата	
сага	беше	типична	за	всички	българи,	които	бяха	избягали	успешно	през	
70-те	години	на	20	век.	Тези	българи	отиваха	на	работа	в	Либия	и	след	
изтичането	на	договора	„забравяха“	да	се	върнат.	Момчил	беше	електро-
инженер	с	отличен	немски	и	затова	започна	работа	в	Германия.	Когато	
това	се	случи,	тя	и	брат	£	бяха	разпитвани	многократно	от	полицията	и	
писмата	им	се	следяха	стриктно.	И	сега	тя	разчиташе	най-много	на	него.	

Но	нещата	не	се	развиха	както	тя	искаше.	Любовното	танго	свърши,	
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когато	разбра	за	изневярата	на	Пламен.	Той	настойчиво	£	звънеше	и	ис-
каше	да	се	срещнат.	Тя	отказваше	от	страх	да	не	прояви	слабост	като	
го	види.	Мечтата	£	да	избягат	заедно	в	един	по-хубав	свят	се	сринаха.	
Когато	най-после	събра	сили	да	се	срещнат	тя	носеше	тъмни	очила,	за-
щото	нямаше	сили	да	го	погледне	без	да	се	разплаче.	Пламен	отчаяно	се	
опитваше	да	омаловажи	изневярата	си.

Повярвай	ми,	това	беше	само	една	пиянска	история.	Дори	не	си	спом-
ням	името	£!	Казвайки	това,	той	 се	 опита	да	я	прегърне.	 За	минута	
останаха	така,	но	тя	успя	да	се	отдръпне	и	да	промълви:

Трябва	ми	време	да	помисля	и	да	реша	какво	да	правя!
Той	си	даваше	сметка,	че	трябва	да	е	търпелив,	защото	виждаше,	че	

я	беше	наранил	дълбоко.
Въпреки	че,	ще	ми	липсваш	всяка	минута,	няма	да	те	безпокоя,	до-

като	ти	не	ми	се	обадиш.	На	сбогуване	я	целуна	нежно	по	бузата	и	каза:
—	Не	забравяй,	че	ти	си	най-скъпото	ми	същество	и	не	си	представям	

живота	си	без	тебе!
Ема	се	усмихна	насила	и	си	тръгна.	Сълзите	£	рукнаха,	защото	зна-

еше,	че	го	вижда	за	последен	път.	Когато	излезе,	внезапно	я	обзе	чувство	
на	болезнена	празнота	и	сякаш	£	се	отвори	бездна	в	душата.	

Сега	тя	беше	обзета	от	желание	за	мъст	и	искаше	да	го	нарани,	как-
то	той	я	беше	наранил.	С	Омбре	вече	бяха	обмислили	плана	за	бягство	
и	нямаше	връщане	назад.	Ема	си	мислеше,	че	ако	умре,	докато	бяга	зад	
граница,	щеше	да	накара	Пламен	да	се	чувства	виновен	докато	е	жив.	

На	втората	вечер	вече	бяха	близо	до	границата	и	на	разсъмване	щяха	
да	се	опитат	да	я	преминат.	Каталясали	мъжете	веднага	захъркаха	и	
това	£	даде	кураж	да	избяга	от	тях	и	да	продължи	сама.	Ема	си	мислеше,	
че	дори	да	умре	от	студ	в	снежната	зима,	щеше	да	бъде	по-добре,	откол-
кото	да	бъде	убита	от	Бънди	—	този	противен	тип.	Очевидно	той	смята-
ше,	че	тя	става	сериозна	заплаха	за	плана	им	за	бягство.	Ема	реши	да	се	
подготви	за	последния	преход	към	мечтания	свят	и	взе	каквото	можеше	
без	да	я	усетят.	

Тя	изчака	да	се	увери,	че	мъжете	са	заспали	дълбоко,	и	с	откраднато-
то	фенерче	от	Омбре,	тръгна	сама	в	замръзналата	гора.	След	малко,	за	
неин	късмет,	започна	да	вали	тих	сняг,	който	заличаваше	стъпките	£.	
Не	знаеше	колко	време	е	минало,	но	се	почувства	уморена	и	все	по-трудно	
се	придвижваше	в	снежните	преспи.	Ема	реши,	че	може	да	спре	за	малко,	
колкото	да	събере	сили,	за	да	продължи.	Огледа	мястото	с	фенерчето	и	
видя	едно	вековно	дърво	с	нещо	като	хралупа	в	основата	му.	Успя	да	вле-
зе	донякъде	в	хралупата	на	завет.	Знаеше,	че	не	трябваше	да	допуска	да	
заспива.	Постепенно	£	стана	топло	и	започна	да	се	унася.	Не	чувстваше,	
нито	болка,	нито	страх	сякаш	си	беше	у	дома.	И	така	тя	не	усети,	че	
това	бяха	последните	мигове	от	живота	£.	Душата	£	блажено	се	движеше	
по	тунел	и	в	края	му	се	виждаше	ярка	светлина,	която	я	мамеше	с	красо-
тата	си.	Така	нейната	съкровена	мечта	да	отиде	в	един	по-добър	свят	
се	превърна	в	реалност.	

	



    103

Любомир Петров Пидов

РАЗКАЗИ

ОТРЕÆИ РЕМЪЦИТЕ

Когато	наближат	празници	на	армията	ни	и	по	време	на	самите	праз-
ници,	естествено,	се	отделя	време	по	радио,	телевизия,	както	и	място	
във	вестниците,	за	воините	герои.	За	тези,	които	с	цената	на	живота	
си	са	станали	герои.	И	това	е	напълно	заслужено!

В	нашата	фамилия	има	много	мъжка	челяд.	И	всички	са	минали	през	
казармата.	А	по-старите	са	участвали	и	във	войните.	Но	ни	един	не	е	
загинал	като	герой,	дори	нито	един	не	е	паднал	на	фронта,	поразен	от	
вражески	куршум.

Не,	не	искам	да	съм	като	оня	оскотял	от	бедност	шоп,	който	въз-
кликнал,	едва	ли	не	с	недоволство,	като	видял,	че	и	тримата	му	сина	се	
връщат	живи	след	Първата	световна	война:	„Е,	убаво,	ама	какъв	имот	
че	ви	деля	кога	се	зажените.“	Но	като	чета	имената	на	загиналите	във	
войните	от	квартала	ни,	изписани	на	паметника	в	градинката,	се	улавям,	
за	мой	срам,	че	търся	да	зърна	име	с	нашата	фамилия,	но	няма.	Не	сме	
герои,	не	сме...

Дори	не	са	ми	разказвани	спомени	от	казармените	години	или	войни-
те	от	по-старите	от	мен.	А	са	участвали.	Баща	ми,	след	редовната	си	
казарма,	е	бил	запас	и	преди	девети,	и	след	девети	септември.	Чичо	ми	
е	участвал	и	в	двете	фази	на	Отечествената	война.	А	дядо	ми	Пешо	е	
участвал	и	в	Балканската,	и	в	Първата.	Но	не	разказваха	спомени.	Дядо	
ми	не	би	могъл	—	починал	е	преди	да	се	родят	внуците	му,	а	баща	ми	и	чичо	
ми	бяха	мълчаливи	хора,		с	е	р	и	о	з	н	и,	отдадени	на	грижите	си	за	деня.	
Такива	бяха	и	другите	от	голямата	ни	фамилия.	Не	бяха	по	лакардиите.	
Дай	им	само	работа.

И	все	пак	знам	една	история.	Не	бих	могъл	да	я	чуя	от	действащите	
лица,	чух	я	от	мой	по-възрастен	роднина,	а	това	значи	и	сродник	на	дядо	
ми	Пешо	и	баща	му,	прадядо	ми	Георги,	участниците.

Разказвачът	бе	много	лаконичен.	Така	че	се	наложи	да	вляза	в	самата	
история,	да	я	доразкажа	и	допълня	или	доизмисля	или	може	би	тя	си	е	била	
у	мен,	лежала	в	някое	далечно	чекмедже	на	родовата	ми	памет,	а	чак	сега	
отворена,	е	проговорила.

Впрочем,	нищо	особено.	Може	би	само	в	моите	очи	случката	е	инте-
ресна	и	заслужава	да	се	разказва,	а	пък	и	звучи	някак...	пораженски.	Осо-
бено	ако	погледна	на	нея	през	очите	на	един	съвременен	историк,	който,	
анализирайки	една	загубена	наша	война	от	новата	ни	история,	каза,	че	
въпреки	поражението	ни	в	нея,	ние	сме	увеличили	територията	си.	За	
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жертвите	не	каза	нищо.	А	пък	аз	си	помислих	дали	„увеличението“	не	е	
равно	на	войншките	гробища.

Било	септември	1918	г.,	към	края	на	нашето	участие	в	Първата	све-
товна.	Дядо	ми	Пешо	бил	на	фронта	при	Добро	поле.	Англичани,	французи	
и	колониалните	им	войски	пробили	фронта	ни.	Не,	не	пробили,	а	разбили,	
смазали.	Погром.	Започнало	отстъпление	на	войската	ни.	И	пак	ще	се	по-
правя	—	не	отстъпление	по	каноните	на	военната	наука,	а	урбулешката,	
безредно,	хаотично	и	бягство	за	оцеляване	на	живата	сила.	Няма	офицери,	
старшини,	войници,	а	маса	хора,	спасяваща	се	от	неизбежна	смърт.	Па-
ника.	Многократно	превъзхождащият	по	численост	враг	бил	на	изстрел	
разстояние,	виждала	се	физиономията	му,	чувала	се	речта	му.	Бягане	—	
само	това	спасявало	живота.	И	всички	препуснали	назад	като	побесняло	
хергеле,	останало	без	стопанин.	Няма	спиране.	Който	—	не	спре,	а	само	
да	изостане	—	смърт.

И	дядо	Пешо	бил	сред	спасяващите	се.	Млад,	краката	му	здрави,	а	
сърцето	не	мислел	дали	ще	изскочи	от	гърдите.	Само	назад,	по-далеч	от	
врага,	 по-далеч	 от	смъртта.	Всичко,	 всичко	 е	 загубено.	Само	 собстве-
ният	живот	сега	може	да	се	спаси.	Тичай,	тичай!	Всички	бягат,	бягай	и	
ти.	По-бързо.	Не	се	срамувай,	ако	изпревариш	някой	твой.	Той	не	ти	се	
сърди.	Внимавай	да	се	не	спънеш,	да	не	паднеш	и	да	загубиш	секунди	да	
се	изправяш.	Зарад	някоя	коварна	бабуна	или	дупка	напусто	да	загинеш.	
Пази	и	пушката,	за	краен	случай.	Тичай!	Още	по-бързо.	Един	те	изпревари.	
Настигни	го.	Тичай!	Не	се	жали.	Спасяваш	живота	си,	ей...

И	в	този	безумен,	безмилостен	миг	дядо	ми	Пешо	вижда	срещу	себе	
си...	баща	си.

О	не,	Господи,	защо	ми	го	пращаш,	защо	сега	ни	срещаш.	Баща	му,	
натоварен	с	огромна	раница,	с	пушка	в	ръце,	се	клатушкал	срещу	него.	
Около	му	други	старци	от	обоза	на	войската,	натоварени	като	волове,	
носят	към	фронта	муниции,	за	младите,	за	синовете	си.	А	никой	не	им	е	
казал,	фронт	вече	няма!	Има	отстъпление.	Спасяване	на	живите.	Всичко	
друго	сега	е	от	лукавия.

—	Тате,	какво	да	правим...
Само	това	могъл	 да	попита	дядо	ми	Пешо	баща	 си.	Нищо	повече.	

Каквото	му	кажел	баща	му	—	това	ще	е!	Така	е	било	винаги.	За	всичко	ва-
жно	е	питал	баща	си.	За	всичко	го	е	слушал,	откакто	се	помни.	Запали	се	
къщата,	понечи	да	влезе	под	горящия	£	покрив	да	спасява	каквото	може,	
а	баща	му	само	рече:	„Спри.	Всичко	е	загубено.“	Послуша	го.	След	секунда	
покривът	рухна.

И	още	колко	пъти	баща	му	е	казвал	как	да	постъпи	и	не	е	грешал.	
Когато	реши	да	се	жени,	пита	най-напред	майка	си.	Тя	не	одобри	избора	
му.	Нямаше	как	без	родителска	благословия	да	се	ожени,	та	пита	и	баща	
си.	Старият	разбра	коя	е	изгората	му,	помисли	малко	и	рече:	„Жени	се“.	
Само	две	думи,	а	важат	за	цял	живот.	Така,	кратко,	с	две-три	думи	баща	
му	казваше	най-важните	си	решения.	Майка	му	повече	нямаше	думата.	
„Тате,	какво	да	правим...“	Само	това	могъл	да	попита	дядо	ми	Пешо	баща	
си.	Нищо	повече.	Каквото	и	да	му	бил	рекъл,	щял	да	го	изпълни.	Да	стои	
при	него	—	ще	стои.	Да	тръгнат	заедно	назад	—	ще	го	подкрепя	и	заедно	
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ще	вървят.	Да,	ще	вървят,	защото	старият	не	може	да	тича,	това	било	
ясно	и	за	двамата.	Край	тях	профучавали	последните	наши	войници.	Зад	
гърба	им	идвал	вече	само	противникът	—	нахъсан,	настървен,	накървен	и	
опиянен	да	мъсти,	и	има	за	какво...	Но	на	война	—	като	на	война	—	милост	
няма,	само	„мървият	не	ни	е	враг“.

—	Пешо,	отрежи	ремъците	и...	бегай1,	мърцина	те	не	ща!...
Хряс	—	единият	ремък	увиснал.	Хряс	още	веднъж	—	раницата	паднала	

от	гърба	на	прадядо	ми	Георги.	Един	въпрос,	един	отговор	и	два	отрязани	
ремъка.	Всичко	на	всичко	пет-шест	секунди.	Толкова	продължила	фронто-
вата	среща	между	бащата	и	сина.	Какво	е	чувствал	дядо	ми	Пешо,	когато	
извадил	ножа	си	от	канията	зад	гърба	на	баща	си	—	не	искам	да	мисля	или	
анализирам,	и	íяìàì ïрàâî, не	съм	участник,	не	съм	изпадал	в	такава	
ситуация,	и	слава	Богу.

Дядо	ми	Пешо	продължил	с	другите	назад.	Баща	му	останал.	Знае,	усе-
ща,	вижда	той,	че	войната	е	загубена,	ама	битките	за	живот	—	не:	Изгоря	
къщата	им,	хванаха	се	яко	за	работа	и	върху	старите	основи	построиха	
нова.	Син	му	се	ожени	за	парясница,	майка	му	побесня,	ама	снахата,	гор-
ката,	като	се	напъна,	та	за	две	години	две	деца	роди,	запуши	устата	и	на	
свекърва,	и	на	разни	зевзеци	и	мурдали.	И	щеше	още	да	роди,	но	войната	
попречи	—	дели	хората,	често	и	завинаги.

Бащата	останал.	Останал	на	място	и	целият	отряд	от	обоза	—	не	
çàä	гърбовете	на	синовете	си,	а	ïреä	тях.	Някои	залегнали	с	раници	върху	
гърбовете	си,	други	успели	да	ги	свалят	и	започнали.	Какво?	Започнали	да	
стрелят,	дявол	да	го	вземе...	и	живот!

Тряс,	тряс,	тряс,	тряс...	и	още,	и	още,	и	още.	Мишените	били	пред	
дулата	на	пушките	им.	Много	мишени,	приближаващи	и	падащи	под	огъня	
на	старите.	Не	виждали	надалеч,	а	и	не	се	налагало	—	стреляли	почти	в	
упор.	Празно	нямало.	Били	спокойни	като	легнали	в	топъл	гьол	преживящи	
биволи.	Спокоен	бил	и	прадяда	ми	Георги	—	синът	му	назад.	Страхувал	се	
преди	това,	когато	син	му	бил	пред	него.	И	другите	му	набори	са	рахат	
—	младите	са	спасени,	семето	е	запазено	—	ще	има	род;	ще	има	кой	да	оре,	
сее	и	жъне.	Ще	ни	има...

И	си	спомням	библейската	история	за	Авраам,	който	трябвало	да	
жертва	сина	си	в	дълг	към	Бога.	Но	в	последния	момент	Бог	се	смилил	и	
му	наредил	да	замени	момчето	си	с	козел.	Тук	козел	нямало.	Но	пък	опъл-
ченците	от	обоза	обърнали	легендата	наопаки	—	синовете	—	спасени,	а	
бащите	—	готови	да	станат	курбан.

Сега	те	само	трябва	да	стрелят,	да	стрелят,	да	стрелят	почти	
в	мутрите	на	подивели	за	кръв	французи,	англичани,	сенегалци	и	друга	
паплач.	И	стрелят	старите	кримки,	имат	си	те	опита	от	85-а	(1885	г.).	
Негованецът	е	късметлия,	той	не	стреля,	че	защо	да	стреля	като	има	
цяла	раница	с	гранати.	Мята	ги.	Ама	лошо	прави,	че	ги	хвърля	наблизо,	
че	утрепе	и	него	си,	и	назе,	мислят	си	залегналите	наблизо.	Но	и	при	него	
празно	няма.	А	пък	чепинчанинът	се	мери,	като	че	е	на	лов	за	зайци.	Пуцай	
бе!	И	с	вързани	очи	па	че	улучиш...

По	 едно	 време	 старите	 започват	да	 оглеждт	наляво,	 надясно.	Да	
1 В шопския диалект „бегай“ се употребява и всмисъл на: махай се, че ми пречиш.
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видят	какво	прави	комшията	им,	кой	как	е,	жив	ли	е.	Бре,	нещо	става.	
Абе,	тия	срещу	назе	оредяха.	Запреха	ли	се?	Свършия	ли	се?	Старците	
поглеждат	в	почуда.	Няма	жива	душа	пред	тях.	И	докога	така,	се	питат.	
Един	господ	знае...

Дядо	ми	и	прадядо	ми	се	прибират	у	дома	си	след	края	на	войната.	Не	
остават	в	летописите	на	военната	ни	история	—	остават	живи.

ИЗПОВЕДТА НА ЕДНА СОЛНИЦА

Аз	 съм	обикновена	 солница.	Тялото	ми	 е	 стъклено,	 а	 капачката	—	
пластмасова,	 като	малко	бяло	дамско	боне.	Малка	 съм	—	побирам	се	 в	
шепата	на	дете.	Като	мен	има	с	хиляди	в	света.	И	сме	навсякъде	—	на	
масите	в	ресторанти,	столове,	домашни	кухни.	Поради	малкия	си	размер	
и	ниска	цена	ни	носят	къде	ли	не	—	на	полето,	в	планината,	на	екскурзии	
и	пътувания.	Има	наши	сестри	с	претенциозна	външност,	с	фасон,	но	в	
края	на	краищата	всички	имаме	едно	и	също	съдържание	—	сол,	и	служим	за	
едно	и	също	нещо	—	осоляваме	храната.	Така	че	въобще	не	се	притеснявам	
от	семплия	си	вид	и	не	страдам	от	понижено	самочувствие.

Преди	много	пътувах.	Моят	собственик,	този	който	ме	купи,	млад	
човек,	ходеше	често	на	екскурзии	в	планината.	И	аз	обезателно	с	него.	
Зарежда	ме	със	сол	до	шапката	и	ме	метне	в	раницата,	впрочем,	там	бе	
обичайното	ми	обиталище.	Чувствах	се	уютно.	Понякога	ми	доскучаваше,	
раницата	не	бе	от	приказливите,	обичаше	да	спи,	отпусната	и	празна.	
Казваше,	че	си	почивала,	защото	скоро	я	чакал	дълъг	и	тежък	път.	И	наис-
тина,	мине	се	—	не	мине	се	седмица	и	я	изпълнят	до	скъсване	и	хайде	в	пла-
нината	на	път.	И	мен	носи	само	че	аз	съм	лека	и	не	£	създавах	трудности.

Когато	групата	туристи	спираше,	за	да	хапнат,	аз	веднага	заемах	
централно	място	на	софрата.	Понякога	там	срещах	мои	сестрици.	Но	
е	имало	случаи	и	когато	съм	била	единствена.	Тогава	съм	се	чудела	как	
може	някой	уважаващ	се	турист	да	си	подготви	раницата	без	да	си	вземе	
солница.	Мисля,	че	единствено	хлябът	може	да	е	с	предимство	пред	мен.

Една	госпожица,	която	се	оплакваше,	че	парите	£	свършили,	но	щяла	
да	изкара	до	заплата,	ако	трябва	на	хляб и сол,	но	заем	нямало	да	вземе,	
и	в	същото	време	не	носеше	солница.	Учуди	ме.

Не,	 нямах	нищо	против	да	ме	използват	всички.	Даже	много	ми	 е	
приятно	да	съм	център	на	вниманието.	Да	минавам	от	ръка	на	ръка.	Да	
ме	тръскат	и	да	овкусявам	доматчета,	варени	яйца,	гъби	и	разни	други	
кулинарии.	Проблемът	ми	е	в	това,	че	трябва	винаги	да	имам	съдържа-
ние.	Усетя	ли,	че	солта	намалява	—	ставам	стисната	и	колкото	и	да	ме	
тръскат,	 дори	 да	ме	 удрят	по	 дъното,	 аз	 съвсем	пестеливо	 отдавам	
бялото	си	съдържание.	За	да	има	за	всички,	а	същевременно	и	да	остана	
на	трапезата.

Интересни	са	ми	хората.	По	начина,	по	който	ме	използват,	разби-
рам	много	за	човека.	Едни	ме	хващат	силно	и	грубо	и	така	ме	тръскат,	
че	направо	ми	обръщат	вътрешностите.	Други	ме	държат	деликатно,	
само	с	два	пръста,	сякаш	се	страхуват	да	не	ми	причинят	болка.
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Начинът,	по	който	ме	подават	един	на	друг,	също	разкрива	много	
за	характера	на	хората	и	за	техните	отношения,	а	дори	за	йерархията	
между	тях.	Ако	на	софрата	има	някакъв	шеф,	когато	ме	подават	към	него,	
съм	чувала	какви	ли	не	бисери	от	уважително	красноречие:	„Заповядайте,	
заповядайте	и	простете,	че	задържах	солничката“	или	„Извинете,	много	
извинете,	не	видях,	че	ви	е	необходима	солничката“	и	винаги	в	умалителна,	
гальовна	форма.	Приятно	ми	е	така	да	ме	назовават	и	да	ме	подават	на	
съответния	авторитет	изправен,	като	стръкче	цвят,	но	въпреки	това	
аз	към	всички	имам	еднакво	отношение	—	никого	не	поставям	в	привили-
гировано	положение	и	отдавам	сол	еднакво	на	всички.

В	други	случаи	съм	била	подхвърляна	от	единия	край	към	другия	край	
на	софрата.	Това	е	страшничко	—	да	летя	във	въздуха	—	ами	ако	падна	
върху	нещо	твърдо	и	моето	стъклено	тяло	се	пропука,	дори	може	да	се	
счупи	—	умирам.	Слава	Богу,	не	ми	се	случи	да	не	ме	уловят	още	в	летеж	
и	още	съм	жива.

Когато	си	ме	подават	от	ръка	на	ръка	съм	успявала	да	разгадая	и	
личните	им	отношения.	Момиче	ме	иска	от	младежа	до	нея.	Той	ме	подава,	
ръцете	им	леко	се	допират	и	аз	усещам	топлината,	тръпката,	която	си	
разменят	при	досега	на	пръстите	им.	После	обратното	—	той	ме	иска,	
а	момичето	ме	подава.	Това	им	харесваше	и	много	сол	изядоха,	милите,	
ухажвайки	се.	А	още	колко	щяха	да	изядат	заедно	—	никой	на	знаеше.

По-голямо	изпитание	за	мен	се	оказа	не	летежа	по	диагонала	над	соф-
рата,	а	когато	ме	забравиха	на	една	поляна.	Това	направо	обърна	живота	
ми,	макар	че	в	началото	не	знаех	какво	ме	чака.	Но	така	се	случи	и	с	хора-
та	—	една	чиста	случайност	някой	път	—	нито	търсена,	нито	очаквана,	
дошла	изневиделица,	а	така	променя	съдбата	на	даден	човек,	че	докрая	
на	живота	му	дава	отражение.

Групата	тръгна	след	обяда	бързо,	били	окъснели,	събраха	багажа	си	
скорострелно,	а	мен	ме	забравиха	на	поляната	сред	тревата.	В	началото	
не	подозирах	какъв	ужас	е	да	си	изоставена,	забравена.	Въобразявах	си,	че	
скоро	ще	се	сетят	за	мен,	ще	се	върнат,	ще	ме	намерят	и	ще	ме	вземат.	
Но	не	би.	Времето	летеше,	а	никой	не	идваше.

Отнякъде	се	появиха	мравки,	които,	събирайки	останалите	трохи	
след	обяда,	ме	откриха.	Обкръжиха	ме.	Опитаха	да	се	покатерят	върху	
мен,	но	гладкото	ми	тяло	се	оказа	трудно	преодолимо	за	късите	им	кра-
чета.	Мравките	обаче	са	хитри	и	упорити	твари	—	използвайки	околните	
стръкчета	трева,	те	все	пак	успяха	да	се	възкачат	върху	тялото	ми.	И	
за	какво	ли	им	бе	тази	победа,	като	започнаха	да	падат,	хлъзгайки	се	по	
облата	ми	стъклена	снага.	Някои	се	опитаха	да	проникнат	в	мен	през	
отворите	на	капачката	ми.	Солта	обаче	не	се	оказа	по	вкуса	им	и	се	отка-
заха	от	тази	цел,	а	скоро	и	от	цялата	си	офанзива.	Разпиляха	се	нанякъде	
и	аз	останах	отново	сама.

Някъде	 в	 късния	 следобед	 една	ръка	ме	 вдигна.	Това	 бе	непозната	
ръка.	Някакъв	гъбар,	обикалял	планината,	ме	съзря	и	страшно	се	зарадва,	
че	няма	да	се	прибере	без	никакъв	улов.	Бе	възрастен	човек,	усетих	го	по	
сухата	и	леко	трепереща	ръка.	Все	пак	се	зарадвах,	че	ме	взе.	Макар	да	не	
знаех	какво	ще	бъде	бъдещето	ми.
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Вкъщи	 гъбарят	се	похвали	на	 бабето	 си	 с	 късмета	 си,	 а	тя	като	
видя,	че	освен	мен	няма	друго	в	торбата	му,	го	нахока,	че	само	си	е	изгу-
бил	времето,	а	мен,	сякаш	аз	съм	виновна,	че	е	нямало	гъби,	ме	хвърли	в	
чекмеджето	на	кухненската	им	маса.	Така	се	озовах	в	съвсем	нова	среда,	
сред	която	трябваше	да	живея.

В	чекмеджето	бе	тясно.	Пълно	бе	с	домакински	прибори.	Лъжици,	ви-
лици,	отварачка	за	консерви,	хаванче	с	бухалката	си,	отварачка	за	бира,	
тирбушон	и	разни	други	джаджи.	Теснотията	създаваше	дрязги	и	моето	
появяване	бе	посрещнато	на	нож,	казано	фигуративно.	Макар	че	в	чекме-
джето	наистина	имаше	и	нож,	който	бе	с	голямо	самочувствие,	считаше	
се	за	шеф,	защото	той	бил	разпределял	порциите.	Беше	тъп,	та	какво	и	
как	е	разпределял	порциите	—	знае	само	ръката,	която	го	е	държала.	Но	
самомнението	е	с	твърда	черупка,	която	трудно	се	разбива.

Много	неприятно	ми	бе	съседството	с	вилиците.	Макар	че	аз	се	
опитвах	да	се	дистанцирам	от	тях,	дето	не	са	напускали	кухнята	си,	
не	можех	 съвсем	да	 се	изолирам.	Бяхме	като	в	някаква	комуналка,	 в	
която	всеки	трябва	да	има	силите	да	търпи	всички,	е,	както	и	те	него.	
Та	вилиците	имаха	непоносим	език	—	остър	и	злобен.	Все	ще	се	опитат	
да	убодат	някого.	Да	го	завъртят	като	на	шиш	и	да	се	наслаждават	
на	причинената	му	болка.	Мен,	новата,	ме	задяваха	за	това,	че	не	съм	
нужна,	а	само	заемам	място	в	тясното	им	жилище.	И	бяха,	за	съжа-
ление,	прави.	На	двамата	стари	хора	лекарите	им	казали	да	избягват	
солта,	заради	кръвното	им.	И	те	стриктно	спазваха	съвета	—	нито	ме	
зареждаха	със	сол,	нито	ме	изваждаха	от	чекмеджето.	Имаше	и	други	
като	мен,	почти	неизползвани,	откакто	са	заточени	в	тъмното	чек-
медже,	но	те	бяха	обръгнали	на	ежедневните	гюрултии	и	се	включваха	
в	тях	повече	по	навик,	с	едни	и	същи	отработени	груби	изрази,	колкото	
да	изпуснат	парата	от	натрупаното	напрежение	от	скуката	и	без-
делието.	Не	влизах	в	разправия	с	никого.	Мълчах,	стоях	на	положение,	
та	аз	съм	обиколила	толкова	свят	и	само	нелепа	случайност	ме	нареди	
до	тях.	Еснафки!

До	мен	бяха	и	лъжиците,	широки	души,	но	ненаситни	и	в	непрестанна	
разправия	с	вилиците.	Разменяха	си	какви	ли	не	обиди.	Остроезичните	ви-
лици	наричаха	съседките	си	дебелани,	лакомни,	чорбарки	и	какви	ли	не	още.	
Лъжиците	не	им	оставаха	длъжни	и	ги	наричаха	хърби,	сушици,	злоядки	
и	т.н.	Всички	слушахме	караниците	им,	защото	и	двете	страни	не	жале-
ха	гърлата	си	както	и	остроумието	си	да	измислят	обиди	към	другата	
страна.	Някой	път	си	мислех,	че	го	правят	от	скука,	а	чрез	безсмислената	
кавга	някак	си	се	освежават,	а	това,	че	имаха	слушатели,	всички	прибори	
в	общия	ни	дом,	им	създаваше	импулс	и	въодушевление	да	измислят	нови	и	
нови	обиди.	Някой	път	така	се	разгорещяваха,	че	ругатните	им	ставаха	
достойни	за	кръчма	от	най-ниско	ниво.	И	други	дрязги	възникваха	между	
кухненските	прибори,	по-кратки,	но	все	така	груби	и	лишени	от	смисъл.	
Тогава	се	наскърбявах,	не	за	тях,	за	себе	си	—	къде	съм	попаднала,	що	за	
обноски	са	това,	какъв	език	съм	приндена	да	слушам...

Дървената	лъжица	пък	ми	бе	неприятна	заради	миризмите,	които	
излъчваше,	най-често	на	кромид	лук.	От	друга	страна	£	съчувствах,	че	
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трябва	да	издържа	горещината	на	олиото	в	запръжката,	от	която	бе	
потъмняла,	че	чак	почерняла	като	мулатка.

Другите	ми	съседи	почти	не	разговаряха	с	мен,	дали	защото	не	ме	
признаваха	за	своя	и	ми	нямаха	доверие,	или	така	си	придаваха	важност	
и	авторитет,	може	би	просто	нямаше	какво	да	кажат	—	всичко	е	казано.

Моето	цилиндрично	тяло	ми	даваше	възможност	да	се	придвижвам	
сама.	При	всяко	отваряне	и	следващо	затваряне,	аз	малко	по	малко	се	
придвижвах	към	задната	част	на	чекмеджето.	Исках	там	да	се	изолирам.	
Да	съм	сама,	доколкото	мога.	Там	щях	да	бъда	по-спокойна,	по-далеч	от	
злъчните	ухапвания	на	вилиците	и	от	тежките	миризми	на	дървената	
лъжица.	В	усамотението	си	можех	спокойно	да	изживявам	предишните	
си	щастливи	дни.	Спомнях	си	всичко	хубаво.	Миналото	ме	държеше	да	не	
се	пръсна	от	мъка	в	този	затвор,	в	който	бях	попаднала.	Единственият	
спомен,	по	право	липсата	на	спомен,	бе	за	ръката,	която	ме	остави	сред	
тревата.	Но	тогава	всички	около	софрата	бяха	весели,	обсъждаха	къде	
ще	минат	за	хижата,	а	там	щели	да	направят	големия	банкет	и	да	се	
напият	дори.	И	предвкусвайки	голямото	плюскане,	всички	се	разбързаха,	
а	нечия	ръка	ме	остави	в	тревата.	Не	можех	да	си	спомня	чия.	Десетки	
пъти	стигах	до	тези	моменти	нищо	—	бяло	петно	в	спомена.	Сигурно	и	
аз	съм	била	заразена	от	възторженото	очакване	на	голямата	трапеза	в	
хижата,	щом	не	помня	този	момент.	Какъв	жесток	парадокс	—	възторг,	
посечен	от	покруса.

В	тила	на	чекмеджето	най-близо	до	мен	бе	тирбушонът.	Неизползван	
от	години,	защото	освен	сол	на	стопаните	не	препоръчваха	и	вино,	той	
мълчеше	като	в	тежък	и	непреодолим	махмурлук.	От	дългото	 стоене	
без	работа	тялото	му	бе	потъмняло,	дори	капки	ръжда	бяха	избили	тук-
там.	Имаше	широки	рамене,	но	отпуснати,	изпосталели	от	бездействие.	
От	време	на	време	въздъхваше	като	тежко	болен.	Пиеше	му	се,	страшно	
много	му	се	пиеше,	всичко	би	дал	само	да	вкуси,	дори	с	върха	на	спирало-
видното	си	тяло	малко	вино,	та	дори	и	виното	да	е	само	от	боя	и	спирт.	
Но	нямаше	—	и	немееше.

От	отварачката	на	консерви,	която	си	пъхаше	острия	като	клюн	нос	
навсякде	и	все	се	хвалеше,	че	знае	истината	за	всеки,	разбрах,	ако	е	вярно,	
разбира	се,	житие-битието	на	мълчаливеца	до	мен:	Служел	в	богат	дом	
и	бил	на	лично	място	на	масата,	защото	стопанинът	му	бил	страстен	
любител	на	хубавите	вина.	Не	жалел	парите	и	всеки	ден	пиел	скъпи	вина	
в	компания	на	луксозни	дами	и	важни	приятели.	Тирбушонът	не	спирал	
да	работи	от	сутрин	до	среднощ.	И	така	свикнал	с	алкохола,	че	станал	
по-голям	пияница	от	господаря	си.	Разпуснатият	живот	в	богатия	дом	
един	ден	обаче	пресекнал.	Всичко,	до	последната	чаша,	било	разпродадено	
от	съдия-изпълнител.	Тирбушонът	го	купила	за	жълти	стотинки	стопан-
ката	ни,	не	че	£	трябвал	толкова,	колкото	заради	нищожната	му	цена.	И	
него,	както	и	мен,	го	захвърлила	в	чекмеджето	на	кухненската	маса.	Сега	
бе	като	онемял.	Аз	не	му	пречех	в	мълчанието.	Бях	в	същото	положение	—	
тялото	ми	бавно	се	покриваше	със	сивота,	вътрешността	ми	изсъхваше	
и	се	вкоравяваше	и	малкото	сол	в	тялото	ми	се	втвърди	като	камък.

Един	ден	бабето	извади	цялото	чекмедже	от	масата	и	го	постави	
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върху	нея.	Огледа	всичките	му	обитатели	с	критичен	поглед.	Усетихме,	
че	нещо	ще	се	случи.	Дали	няма	да	е	най-лошото	—	металните	пибори	—	за	
вторични	суровини,	а	после	претопяване,	а	другите	—	в	кофата	за	боклук.	
Цялата	комуналка	настръхна,	взаимните	дрязги	бяха	прекратени	и	всички	
се	обединихме	пред	неизвестното,	бързо	забравили	предишните	си	вражди.	
Добро	или	лошо	нещо	щеше	да	се	случи?	Стопанката	беше	явно	недоволна	
от	вида	ни	и	започна	поголовно	миене,	лъскане,	подсушаване.	Мен	също	
ме	изми	като	преди	това	изчегърта	коравата	сол,	а	после	постави	нова.	

Рзбрахме	с	облекчение	какво	ще	става	—	очакваха	семейството	на	сина	
си,	за	да	се	чества	кръгла	годишнина	на	стария	домакин.	Това	трябваше	
да	 бъде	празник	и	 за	нас.	 Затова	 всички	прибори	понесоха	 с	 разбиране	
миенето	с	гореща	вода	и	лютиви	миещи	препарати.	След	това	основно	
хигиенизиране	лъжиците,	вилиците,	малките	ножчета,	моя	милост	и	тир-
бушонът	бяхме	преместени	в	хола	върху	голяма	разтегателна	маса.	Там,	
пред	всеки	стол,	върху	бяла	салфетка	домакинята	подреди	ножче,	лъжица,	
вилица.	Първите	—	отдясно	на	чинията,	вилицата	—	отляво.	Етикеция!	
Големият	нож,	шефът,	най-сетне	го	заточиха,	но	си	остана	в	кухнята,	
сигурно	да	разпределя	порциите,	ха,	ха...

Отнякъде	се	появиха	две	кокетки,	шишенца	с	олио	и	оцет,	и	заедно	
с	тях	ме	поставиха	в	средата	на	масата.	Почувствах	се	смутена,	пред-
стоеше	празнична	вечеря,	на	каквато	аз	не	бях	присъствала.	Вярно,	че	по	
време	на	излетите,	около	импровизираната	софра	на	някоя	поляна,	е	имало	
много	хора.	Но	условията,	атмосферата	там	бе	съвсем	друга.	Сега	обаче	
имаше	нещо	друго.	Може	би	старата	свекърва	искаше	да	демонстрира	из-
искан	вкус	пред	снаха	си,	а	и	внукът,	двайсет	и	няколко	годишно	момче,	бе	
дошло	с	приятелката	си,	годеницата	му,	а	и	пред	нея	старата	стопанка	
държеше	да	покаже	стил	на	безупречна	домакиня.	Защото	родителите	
на	момичето	били	хора	от	високите	етажи.	Напрежението	на	домакиня-
та	се	предаде	на	всички.	Вилиците	и	лъжиците,	блестящи	от	чистота,	
чинно	и	дисциплинирано	стояха	по	местата	си	и	спазваха	етикета.	Бях	
изненадана	от	изисканото	им	поведение	и	си	зададох	въпроса	—	сега	ли	са	
истински,	или	в	комуналката,	където	се	ругаеха	за	нищо	като	най-нис-
коразрядни	кашаварки.	Трябваше	да	внимавам	много,	да	съм	на	висота.

По	време	на	вечерята	старите	домакини	нарушиха	една	от	препоръ-
ките	на	лекаря	си	—	да	се	предпазват	от	употреба	на	червено	вино	и	пиха,	
макарколкото	да	се	чукнат	за	наздраве.	Тирбушонът	преди	това	тряб-
ваше	да	извади	корковата	тапа,	която	се	оказа	яко	пресована	в	гърлото	
на	бутилката.	Страхувах	се	за	него	дали	ще	успее	да	извърши	прецизно	
операцията	—	та	от	години	не	бе	отварял	бутилка.	Но	той	напрегна	ця-
лата	си	сила	и	здравина,	свределът	му	проникна	дълбоко	в	девствената	
плът	на	тапата;	после	разпери	рамена,	дори	изскърца	от	усилие,	но	успя	
да	измъкне	тапата	цяла.	Той	бе	щастлив	—	успя	да	вкуси	след	години	суша	
алкохолен	аромат,	но	въобще	не	се	поддаде	на	опиянението	и	остана	ме-
тално	мълчалив.

Звънът	на	винените	чаши	беше	нещо	абсолютно	нечувано	от	мен.	На	
вечерите	в	планината	винаги	е	имало	и	някоя	и	друга	бутилка	алкохол,	
наздравици,	тостове,	но	такъв	чист	кристален	звън	не	бях	чувала.	Горе	
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в	планината	туристите	носеха	алуминиеви	или	пластмасови	чаши,	а	зву-
кът	от	тях,	доколкото	го	имаше,	излизаше	съвсем	прост,	немелодичен,	
безвкусен.	Докато	винените	чаши	бяха	не	само	елегантни	като	балерини,	
но	и	с	музикални	дарби.	Всичко	това	бе	нещо	съвсем	ново	за	мен.	И	въобще	
цялата	тази	официалност	на	вечерята,	при	това	на	съвсем	близки	хора,	
ми	бе	непонятна	и	чужда	на	досегашното	ми	битие.	Най-трудно	се	про-
меня	навикът	на	живот.	Не	можех	да	разбера	от	кое	бях	по-далеч	—	от	
дивотията	на	обноските	в	кухненското	чекмедже	или	от	преднамерения	
аристократизъм	на	тази	семейна	вечеря.

Виното	не	повлия	видимо	на	тирбушона,	той,	разбира	се,	бе	профе-
сионалист,	 но	пък	 развърза	 езика	на	 вечерящите.	Далечни	 спомени	 се	
преплитаха	с	бъдещи	планове,	скачаше	се	от	тема	на	тема,	монологът	
се	редуваше	с	многогласие,	когато	чух	две	любими	думи	от	моето	минало:	
планина,	туризъм.

Оказа	се,	че	младият	господин	и	неговата	годеница	ще	участват	в	
няколкодневен	туристически	поход,	но	още	нямали	нужните	такъми.	Юби-
лярът	пък	се	разпали	защото	неволно	го	върнаха	в	младините	му	и	каза,	
че	има	всичко,	необходимо	за	дълъг	поход,	а	пък	раницата	му	е	толкова	
здрава,	че	с	камъни	да	я	напълниш	—	няма	да	се	скъса.	И	заразказва	случки	
от	миналото	си	на	планинар,	когато	бил	млад	и	силен.	Старата	госпожа	
го	гледаше	с	благоговение,	с	очи,	изпълнени	с	томителна	влага,	пренесла	
се	и	тя	в	младостта	си,	защото	и	тя	бе	вървяла	редом	с	младия	и	силен	
елен,	днешния	доста	възрастен	домакин	и	юбиляр.

Аз	тръпнех	в	очакване	да	споменат,	че	сред	най-необходимите	неща	
в	раницата	е	солницата,	но	не	бутикова,	а	обикновена,	съвсем	семпла	да	
е	—	като	мен.	Не	стана	дума.	Но	съм	уверена,	че	истинският	планинар,	за	
какъвто	се	обяви	старият	човек,	няма	начин,	когато	подготвя	раницата	
за	внук	си,	да	не	се	сети	за	мен,	с	о	л	н	и	ц	а	т	а.

Неèçâесòеí сâеòеö. 
Керàìè÷íà èêîíà îò 
Веëèêè Пресëàâ (Х â.)
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Алекси Дамянов

БРАТ 
Разказ

След	няколко	дни	в	пустинята	вече	се	бяхме	преместили	на	север	—	в	
Танжер.	Пристанищен	 град,	пропит	с	 европейско	 влияние	и	неизбежно	
изменен	от	европейското	разбиране	за	добри	маниери.	Средновековната	
крепост	на	Танжер	(касба)	беше	далеч	по-тиха	и	ненатрапчива	от	мара-
кешката	медина.	Никак	не	ни	липсваха	подвикванията	от	всеки	ъгъл	на	
берберските	търговци	от	Маракеш,	които	все	ни	убеждаваха,	че	най-ху-
бавото	е	само	при	тях	и	на	най-добрата	цена.	В	новият	град	на	Танжер,	
отново	за	разлика	от	Маракеш,	като	цяло	се	спазваха	правилата	за	дви-
жение.	Имам	предвид,	че	се	спираше	на	червен	светофар.

Излязохме	от	вкъщи,	за	да	вечеряме.	
—	Харесва	ли	ви	къщата?	—	дочу	се	отнякъде	дружелюбен	глас.	
От	другата	страна	на	улицата	седеше	мъж	с	прошарени	коси,	облечен	

в	традиционна	арабска	туника.
—	Да	—	сухо	отвърнахме	в	един	глас	ние	и	се	упътихме	по	пътя	си.	
Бяхме	се	научили	да	страним	от	спонтанни	познанства	по	марокан-

ските	улици.
—	Не	се	притеснявайте,	нищо	не	искам	да	ви	продавам.	Само	искам	да	

сте	доволни.	Вие	спите	при	Рашид,	нали?	Аз	съм	брат	му.
Хазяинът	ни	—	Рашид,	беше	невероятно	честен	човек,	който	не	взе	и	

стотинка	повече	от	договореното,	а	ни	даде	куп	полезни	съвети	и	упът-
вания.

—	При	него	сме,	да.
—	Благодаря	ви,	че	сте	гости	на	нашето	семейство.	Дайте	да	се	за-

познаем.	Аз	съм	Абдула,	големият	брат	на	Рашид.
Беше	приятно,	след	толкова	бутане	и	дърпане	по	тесните	пазарски	

улички	най-сетне	да	се	срещнем	с	някого,	който	просто	иска	да	си	по-
общуваме.

—	Ако	искате,	мога	да	ви	разкажа	какво	и	къде	да	разгледате,	докато	
сте	тук	—	продължи	той	на	отличен	английски	с	акцент,	като	изваден	
от	холивудски	филм.

—	Ами,	да,	интересно	ще	ни	е...
—	Танжер	е	бил	убежище	на	много	европейски	и	американски	интелек-

туалци,	които	са	се	чувствали	потиснати	от	средата	си.	Знаете	ли	кой	
е	Джим	Морисън?	Вокалистът	на	 „Доорс“.	Мога	да	ви	покажа	къщата,	
където	е	спал.	Има	къща	и	на	Ролинг	Стоунс.	Бях	им	голям	почитател	
навремето,	имам	им	всичките	плочи.	Колкото	концерти	са	правили	за	
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нас,	своеобразните	им	домакини	от	Мароко,	все	съм	ходил.	А	и	иначе	кога	
ще	ида	—	мароканците	никъде	не	могат	да	пътуват	свободно,	навсякъде	
имаме	нужда	от	виза.	

Продължи	още	малко	на	тема	рок	от	70-те	и	80-те	години.	После	спря	
за	миг,	преглътна	и	каза	развълнуван,	сякаш	с	леко	навлажнени	очи:

—	Ще	ви	покажа	нещо.
Пъхна	кокалестите	си	пръсти	в	туниката	си	и	извади	оттам	избеляла	

цветна	снимка.	На	нея	беше,	в	характерни	панталони	тип	суинг,	самият	
Джим	Морисън.	А	до	него	—	арабско	момче.	Същите	по	детски	наивни	очи,	
които	сега	ни	гледаха	изпод	купчина	усмихнати	бръчици.	

—	На	една	възраст	бяхме,	когато	се	снимахме	тук.	Само	че,	добре	
знаете,	него	отдавна	го	няма.	Умря,	преди	да	навърши	27	години.	Нарко-
тиците	са	страшно	проклятие...	Аз	не	взимам	наркотици,	не	пия	и	съм	
се	женил	само	веднъж,	за	любовта	на	живота	си.

Разговорът	се	завъртя	на	житейски	теми	и	ние	за	малко	да	забравим,	
че	стомасите	ни	пристъргваха.	

—	Ние	трябва	да	ходим	да	вечеряме	—	с	неохота	казах	аз.	Беше	страшно	
интересен	тип	и	можехме	да	го	слушаме	вечно.

—	Разбира	се	—	каза	Абдула.	—	Няма	гладни	да	стоите	заради	мен.	Ис-
кате	ли	да	ви	препоръчам	ресторант?

—	Да,	защо	не...
Нямаше	друга	работа	и	предложи	направо	да	ни	 заведе	дотам.	По	

пътя	ни	разказа	много	други	неща	за	забележителностите	на	Мароко,	
чудодейните	свойства	на	аргановото	масло,	племенните	татуировки	на	
берберите	и	т.н.

—	Ето	го.	Най-добрият	ресторант	в	цялата	касба	—	каза	Абдула	и	с	
бързи	стъпки	влезе	вътре.

В	 залата	на	първия	 етаж	нямаше	никого,	 освен	 двойка	 китайски	
туристи.

—	Елате	на	втория	етаж,	там	е	по-готино	—	каза	Абдула	и	бързо	се	
упъти	нагоре	по	стълбите,	а	ние	след	него.

На	вторият	етаж	нямаше	дори	китайци.	
—	Късно	е	и	са	пред	затваряне,	но	ще	ви	обслужат,	не	се	притеснявай-

те	—	каза	Абдула.	—	Седнете,	чувствайте	се	като	у	дома	си,	собственикът	
ми	е	приятел.	Гладни	няма	да	останете.

Собственикът	се	появи	мълниеносно,	 сякаш	излезе	 като	вълшебен	
пушек	от	лампата	на	Аладин.	

—	Гладни	ли	сте?	Сега	ще	ви	обясня	с	какво	ще	ви	нахраним	—	подкара	
той	с	напевен	глас.	

Изреди	ястия,	които	можеха	да	нахранят	цяла	рота	от	гвардията	
на	мароканския	крал.

Абдула	се	беше	прилепил	до	нас	със	загрижен	вид.	Вече	течеше	проце-
сът,	от	който	зависеше	каква	премия	ще	получи	за	любезните	си	услуги.

—	Може	ли	да	видя	менюто?	Искаме	да	си	изберем	—	казах	аз.	Естест-
вено,	че	просто	исках	да	видя	цените	и	колко	кожи	искат	да	ни	одерат.

—	Традиционно,	в	мароканските	ресторанти	няма	меню	—	притрепера	
Абдула.
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Както	често	става,	понякога	просто	трябва	да	помълчиш,	за	да	забе-
лежат	какво	си	казал.	И	ние	така	—	помълчахме,	докато	собственикът	не	
ни	подаде	менюто.	При	това	без	да	сваля	очи	от	Абдула,	който	все	повече	
придобиваше	вид	на	провинил	се	служител.

Пустинята	 беше	 съхранила	 дивото	 в	търговците	на	Маракеш	и	
всичко,	което	те	умееха,	беше	да	преследват	туриста	като	плячка	по	
тесните	улички	на	медината	и	да	му	мърморят,	докато	не	му	писне	и	
не	купи	нещо.	Танжер	обаче	беше	почти	Европа	и	беше	попил	от	нейното	
лицемерие	и	добри	обноски.	Измъкването	на	банкноти	от	джоба	на	госте-
нина	беше	на	съвсем	друго	ниво	—	със	сладкодумие,	приказки	за	звезди	от	
небето	и	от	Холивуд,	хитринки	с	избелели	снимки,	клетви	в	целомъдрие	
и	здравословен	начин	на	живот.	В	сравнение	с	медоносния	език	на	Абдула,	
търгашите	от	Маракеш	бяха	като	недодялани	средношколци.

В	крайна	сметка	се	оказа,	че	цените	в	ресторанта	не	бяха	чак	тол-
кова	високи.	Все	пак	си	поръчахме	по	нещо,	но	далеч	от	ненужния	банкет,	
който	се	опитаха	да	ни	пробутат.

Веднага	след	това,	Абдула	смънка,	че	си	имал	работа	и	се	изпари	така	
бързо,	както	се	беше	появил	собственикът.	Преди	да	тръгне,	каза:	„За	да	
се	приберете	после,	излизате	от	ресторанта,	завивате	надясно	и	вър-
вите	само	направо.“	Вече	бях	проверил	маршрута	и	нямаше	нищо	общо	с	
това.	Абдула	слезе	на	първия	етаж,	за	да	получи	премията	си	(вероятно	
неголяма,	съдейки	по	погледа	на	собственика	по-рано).	

На	другата	сутрин	Рашид	ни	чакаше	пред	къщи.
—	Как	е?	Някакви	проблеми?
—	Познаваш	ли	Абдула?	Седеше	ей-там	снощи	и	нещо	ни	мътеше	гла-

вите.	Най-сладкодумният	измамник,	който	сме	виждали	досега.
—	Знам	го.	Долен	наркоман	—	разправя,	че	ми	е	брат.	Само	гледа	да	

изкара	за	хашиш.	Не	се	доверявайте	на	никого...

Сèìеîí 
Сïèрèäîíîâ. 
Бяã
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НОВА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Коста Качев

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДЕЛФИНИТЕ

Вяòúрúò рàçìяòàë áе âîäàòà,
áяõà ëóííè êрàòерè — âúëíèòе...
Ожèâеëè сяêàш è îò äàëíèíàòà
áяõà çàëþëеíè ÷àê ãúрäèòе:
— мощните гърди на Океана...

... Гîíеõà се ãúâêàâè äеëфèíè,
ïрúсêàõà, îáëèâàõà се с ïяíà:
ãîрäèòе äеöà íà òèя сèíè,
âе÷íî âсе рàçìяòàíè ïрîсòîрè...

... Сêрèяò се çà ìàëêî âúâ âîäàòà,
сâреäеëíî îáúрíàò се íàãîре
è òàêà ïîäсêà÷àò, ÷е äúãàòà
äеòî ïëàâíî, ïàëàâî îïèшàò,
òîëêîâà ïî äеòсêè е áеçãрèжíà,
òúé — íàèâíî рàäâàò се ÷е äèшàò
ëеêè âúâ èãрàòà è ïîäâèжíè,
÷е íеâîëíî: просто им завидиш!..
... Деòсêàòà сè âúçрàсò ïîжеëàеш,
àëà сõâàíеш с áîëêà, ÷е çàâèíàãè:
— си забравил детски да играеш!...

Някога в Океана

В НОЩТА НА ИДВАЩАТА БУРЯ...

Оáëàöè çâеçäèòе сêрèõà,
à â î÷àêâàíе íà áóря
äàже âеòрîâеòе сâèõà
ïëàõàòà сè óâерòþрà.
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В ìрàêà, êîéòî се сãúсòяâà
õîрèçîíòà íеéäе ÷еçíе,
à сâеòúò ïî-ìàëúê сòàâà,
сяêàш âúâ íîщòà áеççâеçäíà...

Тúжíà е íîщòà сàìîòíà,
âяòúрúò я çàáàâëяâà,
íî îòòàòúê õîрèçîíòà
òежêà áóря се çàäàâà,

с âеòрîâе â íеáеòî òè÷à
íàòежàëî îò òреâîãà,
à еäíà çâеçäà íàäíè÷à
òàì êàòî îêî íà Бîãà...

Оáëàöèòе се сúáèрàò
ìúëíèè ãè î÷ерòàâàò,
âеòрîâеòе ìàëêî сïèрàò,
ïîсëе ïàê се рàçèãрàâàò...

Всè÷êî се ïреîáрàçяâà —
òèшèíàòà се çàäúõâà,
áóряòà я îáëàäàâà
è êîâàрíî я îòìúêâà...

Нî: след миг ли, два ли, три ли
се çàâрúщà òрèóìфàëíî
Бóряòà, íàáрàëà сèëè,
с öяëàòà сè ìîщ áрóòàëíî...

А îò ìúëíèè ïîäïàëеí
âúçäóõúò ãîрè èçöяëî,
êàòî сïîìеí íеçàáрàâеí
÷àê îò Взривното начало...

Мèãîâеòе îòáрîеíè
è çàêàíèòе íе êрèяò,
êàòî çâерîâе рàíеíè
âеòрîâе сòèõèéíè âèяò...

... Няìà âрúщàíе îáрàòíî
è сúс Деìîíè ïîçíàòè,
Бóряòà èçâè âíеçàïíî
è Пëàíеòàòà рàçêëàòè...

05.06.2016
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ПОЛИГЛОТНО...
  на внуците ми...

Еäíè òàêèâà Вреìеíà äîéäîõà,
÷е ïëúçíàõà ïî öяëàòà Дúржàâà
ìîшеíèöè, à êîé ëè íе ïрîéäîõà
íе се íàïúíà äà я óïрàâëяâà!...

Оáó÷еíè еäèíсòâеíî äà ìрàçяò:
òе с Новата религия на Джоба
è с íяêîëêî âèсîêîïàрíè фрàçè
Дúржàâàòà óсïяõà äà çàãрîáяò...

Нàрîäà ïúê íàèâíî се ïîäëúãà
с ìèòèíãè â áèòèеòî сè сеãàшíî...
Уâè „пиянството“ íе òрàя äúëãî,
à „изтрезняването“ áеше сòрàшíî!...

... Не ìе ïîäìèíà îáщàòà рàçрóõà:
еäíàòà äúщеря íàâúí çàìèíà,
íî äрóãàòà решè äà сè е òóêà,
çàïàçèëà ìе÷òàòà çà Рîäèíà...

В Иòàëèя íàìерè äîì еäíàòà
è âíóê èòàëèàíеö èìàì âе÷е,
äîрè íà Гàрèáàëäè îò рîäàòà
е ìîяò âíóê — è íеìó е íàре÷еí...

Есòесòâеíî òîé áúëãàрсêè íе çíàе
è íèщî, ÷е êрúâòà âîäà íе сòàâà,
è àç рàçáèрàì äàже, ÷е òîâà е —
âсе ïàê îò ïрîâàëеíàòà äúржàâà...

Аíãëèéсêè ó÷èë — ïрîсòî çàäúëжèòеëíî,
еçèêúò е âсе ïàê ìежäóíàрîäеí...
Дîòóê íе âèжäàì íèщî ïрèòесíèòеëíî
îсâеí òîâà, ÷е ïрîсòî е: безр¥ден! ...

... И âíó÷êàòà ìè, Бúëãàрêàòà, ìèëàòà
с àíãëèéсêè е îò äеòсêàòà ãрàäèíà,
òя êàêòî ìàé÷èí — ãî е óсâîèëà...
И ще Ј търсим може би — Родина!...
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... Тàêà ÷е äíес ëþáèìèòе ìè âíóöè —
òе ìîя êрúâ, íà „инглиш“ сè îáщóâàò,
íî сëóшàéêè íеâíяòíèòе èì çâóöè:
все песни от гайдари ми се счуват...

08.07.2017

ТРАМВАЙ ÆЕЛАНИЕ

... И беше утро...	Тúïêàí áе òрàìâàя...
А ïúòíèöèòе сúíеíè, сúрäèòè,
íî íà êîãî è çà êàêâî —	не знаят,
âсе îще âúâ êîшìàрà íà íîщЈòе...

И áëúсêàò се, рóãàяò è ïрîêëèíàò,
è êрèâ èì е сâеòúò сеãà ïî ïрàâî —
îïèòâàéêè се ïî-íàïреä äà ìèíàò,
èëè çà íещî äà се õâàíàò çäрàâî.

А íяêàêâà	тревожност	âúâ òрàìâàя
с íеâèäèìè ïîсëàíèя рàçëú÷âà
è áàâíî íàãíеòяâà се â îíàя
âрàжäеáíîсò, сúс êîяòî ãè îáëú÷âà...

И òîé ще е íàïреãíàòî äîêрàя,
è âсе òàêà ще ïúïëяò ïî ìàршрóòà,
но ето: Тя êà÷è се âúâ òрàìâàя
è âсè÷êî ïрîìеíè се çà ìèíóòà...

... Еäíà Жена:	è ìëàäà, è êрàсèâà
äîшëà êàòî îò ïрèêàçêà âúëшеáíà,
íî èсòèíсêà	Жена, сúс ïëúò èãрèâà,
îò òîçè Сâяò,	а с образ от легенда.

Тя áе îò òèя, äеòî íеèçáежíî
îò ïúрâè ïîãëеä ãрàáâàò òе èçöяëî
è áеше àëàрìèрàщî íеáрежíî
ïîêрèëà с äреõè çíîéíîòî сè òяëî:

сúс êúсà áëóçêà, ãîë Ј áе êîреìà,
с êрàсèâ çàãàр íà áрîíçîâà ìîíеòà,
à ïúïúò Ј áе öеíòúр íà	Вселена —
çàãàäú÷íî — ïрèìàìíà çà ìúжеòе!...
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И âсеêè, êîéòî îò жеíè рàçáèрà,
è èìàë шàíс äà áúäе âúâ òрàìâàя —
òàì ïúрâî жàäíî ïîãëеäà сè сïèрà
è äúëãî, òúé ïî ìúжêè, сè ìе÷òàе...

... А ïîсëе ïрîäúëжàâà è íàäîëó
êúì çîíàòà çà íеãî çàáрàíеíà,
íî âúâ фàíòàçèяòà сè: íà ãîëî
îòèâà ÷àê äî êрàя íà êîреìà...

С ïîíяòíà çàâèсò ãëеäàõà жеíèòе
(такава хубост — да ти окривее!),
íî âсяêà сè ïреäсòàâяше â ìе÷òèòе:
êàê âëèçà âúâ òрàìâàя êàòî íея...

... И се сìеíè òреâîâжíîòî ïîсëàíèе
îáëú÷âàщî íеîáясíèìî õîрàòà,
è ïрîäúëжèõà òе: с	Трамвай желание,
çàáрàâèëè — äîсàäàòà, óìîрàòà...

15.02.2014

Оëîâеí ïе÷àò 
íà öàр Сèìеîí
(Х â.)
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Василка Петрова Хаджипапа — Никозия

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЕСЕННИЯТ ТИ ПОГЛЕД

Есеííèяò òè ïîãëеä
ще ïî÷óêà íà âрàòàòà
äà âëеçе ще ïîèсêà
è äà сеäíе íà äëàíòà —
íà ëþëêàòà
íà ëèíèяòà ïîсëеäíà
íà жèâîòà
äà ïîсеäè çàäúëãî 
â òóïòящàòà òîïëèíà.

ÆЕНИТЕ В НАШЕТО СЕМЕЙСТВО

Æеíèòе â íàшеòî сеìеéсòâî
сè îòèâàõà âèíàãè ïúрâè,
áàâíî íàãàçâàõà òреâàòà
íà сâîеòî ìúë÷àíèе.
Осòàâяõà ãрèжèòе сè
êàòî äреõè сâàëеíè
èçìà÷êàíè è óìîреíè.
Нàãàçâàõà â íеâèäèìîòî еçерî
íà сâеòëèíàòà è ïîêîя.
Зàä сеáе сè
îсòàâяõà íàс.
Дà ãëеäàìе äúëãî 
â îíàçè ïîсîêà.
Оò íея íе се âрúщàõà
äîрè è сеíêèòе
íà òеõíèòе сïîìеíè.



  Василка Петрова Хаджипапа — Никозия  121

СЯНКА

Оòсêîрî óсещàì
çàä ãúрáà сè
сяíêà òúìíà. 
Не, íе ìе е çàсеí÷èëà. 
Трúãâàì ïî-áúрçî...
Дèõàíèеòî Ј èçîсòàâà.
Не, íе е ïî ïеòèòе ìè. 

Осòàâà ìè áяãсòâîòî 
сàìî íàïреä
êúì íîâèя äеí
êúì íîâèя сòèõ
êúì íîâàòà ìèëóâêà 
è íîâàòà óсìèâêà..
Кúì äеòеòî íà èäâàщîòî.
Тî ïúëçè êúì ìеí
è àç êúì íеãî òè÷àì.

27.02.2018

  На Лилето

Несïрàâеäëèâà е.
Дúëãàòà àãîíèя. 
Дúëãîòî ãàсíеíе.
Пîсëеäíèòе ìúíèсòà íà äíèòе.
Кеõëèáàреíèòе ïрúсòè íà сëúíöеòî.

И сúáóжäàщèя се сòрàõ —
íàïèòêà с âêóс íà ãîр÷èâè áàäеìè.

Аêî ìèсúëòà ìè 
êàòî ëàçереí ëú÷
ïîрàçè
сòîòèöèòе çëè сâеòëèíêè,
î÷èòе íà сòîòèöè
ìèíèaòþрíè çìèè,
ïëúçíàëè èç êëеòêèòе,
ìîже áè òîãàâà
ще ïîеìеì çàеäíî
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ïî áяëàòà ïúòеêà íà сïîìеíà
êúì çеëеíèòе äâîрîâе 
íà íàшеòî ìèíàëî.
Кúì íàшеòî âе÷íî äúрâî, 
рîäîâîòî
с âеêîâíèòе êîреíè
сúс сòàрèòе è íîâè êëîíè.
Еäíà äî äрóãà íà ïîëяíàòà
ïîä сèíьîòî íеáе
â рàçãîâîр áеçòреâîжеí
çà äúëãè, äúëãè äíè.

НОЩНО УПОВАНИЕ

Вúâ ìрежà òúìíè êëîíè
îïëеòе се ëóíàòà —
сúрöе îò âîсúê çëàòеí
â сâещеííîòî äúрâî.
А äîëó —
âúâ êúëáîòî 
îò âêàìеíеíè êîреíè
çеìяòà ìе ëþëее
с рàçïëàêàíî îêî.

ПЪСТРО ВРАБЧЕ

Вреìеòî —
ïúсòрî âрàá÷е —
íà ìîя ïрîçîреö
сúс ÷îâêàòà сè ÷óêà...

Кúëâе. Чóê.Чóê.
Трîõè÷êèòе íà ìîèòе ìèíóòè.

УТОПИЯ

Веëèêèяò ÷àсîâíèêàр
êàòî рàçяреí сëîí
óáè ïàçà÷à íà âреìеòî
è ãî îсâîáîäè.
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ЗАКЪСНЯЛА НЕÆНОСТ

Зàêúсíяëàòà íежíîсò
êàöíà íà äëàíòà ìè —
ìíîãîöâеòíà ïеïерóäà
с ïúрõàщè êрèëà.

Не я äîêîсâàõ.
Бîяõ се 
äà íе îòëеòè,
óïëàшеíà.

Дà íе èçòрèя íежíèя ïрàшеö
îò ïëàõèòе êрèëà.

Пîсëе íîщòà се сïóсíà.
è çàòâîрè äëàíòà ìè ëеêî
âúâ ÷ерíàòà сè шеïà.

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ. Рèáàрсêè ìрежè
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Ненчо Славчев

СТИХОТВОРЕНИЯ

КВАРТАЛНА КРЪЧМА

Еäíî е äà èсêàш, à äрóãî — äà èìàш, òîãàâà
çà òрèéсеò сòîòèíêè êàфеòî е âе÷е ãîòîâî.
Уõàе íà óòрèí, à â ïе÷êàòà òëее жàрàâà —
â êâàрòàëíàòà êрú÷ìà жèâîòúò çàïî÷âà îòíîâî.

Цèãàрàòà îще ãîр÷è, íî я щèïâà êàфеòî.
Бàé Сàшî î÷àêâà ÷îрáà íà сúсеäíàòà ìàсà
è ÷есúí с îöеò се èçсèïâà íàïрàâî â шêеìáеòî...
Тàêà се сúáóжäà êëàрòàëúò, сúс òèõà ïрîçяâêà.

Неâерíèöè — âерíè íà сâîèòе òúìíè ïрèâè÷êè,
êâàрòàëíèòе õîрà îòõëîïâàò âрàòè è êеïеíöè:
òó íяêîя êúщà сìèрèше íà òîïëè ìеêè÷êè,
òó ïрèïíе â ïúрòèíàòà с рàíè÷êà ìàëêî ìîì÷еíöе...

А áàе òè Сàшî сè сúрáà óсúрäíî ÷îрáàòà.
Врàòàòà се òрúшâà è íяêîé ïрèсяäà íà áèрà.
Вúâ âесòíèêà ïèше êàê òàì Цесеêàòî,
çàòèсíàò îò „Леâсêè“ çà ãóшàòà áàâíî óìèрà...

Еäíî е äà èсêàш, à äрóãî — äà áóäèш êâàрòàëà.
Чеòâúрòèяò öèãàíèí рîâè â êâàрòàëíàòà êîфà
è âсе се íàìèрà ïî íещî. Нî áеç àëà-áàëà,
çàщîòî è áàáà òè Мàрãà с òîрáè÷êà áîêëóêà сè íîсè.

Тàêà е êúì îсеì: êàфеòî òè âе÷е èçсòèâà,
öèãàрàòà ãàсíе, à Сàшî сúáèрà òрîõèòе.
Нàâúí е... íàâúí, äà íе êàçâàìе çèìà,
çàщîòî сíеãúò е îáúрêàë äîрè è ïеòëèòе.
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ПО ОБЕД В ДВА

Пîíяêîãà се сëó÷âà è òàêà:
êúì äâà ãрàä÷еòî âе÷е е çàäряìàëî,
íàä õрèçàíòеìèòе жóжè ï÷еëà,
шîфьîрúò ïèе â êрú÷ìàòà îòсрещà
è êàòàфàëêàòà îòíîâî е áеç рàáîòà.
Пîíяêîãà...
Оòòàòúê, çàä рàêèòèòе,
реêàòà срещó сëúíöеòî жóìè,
âèрúò сúíóâà сâîèòе óäàâíèöè,
àëà âîäàòà âе÷е е сòóäеíà...
Пîíяêîãà... Нî äíес íе е òàêà:
â яêèòе äèшà ïîëúõúò íà çèìàòà
è çàä áреãà âîäàòà е èçöúêëеíà,
à õîрàòà сà ëîшè è íàсòрúõíàëè —
íîеìâрè, âе÷е â сêреж, áере äóшà...
Зàщî òàêà?
Зàщî ëè се е сëó÷âàëî
äà èçãîрè â ãúрäèòе òрúïêà âесеëà,
äà öúфíе â êëîíêà íяêàêâà èëþçèя
è äà ïреïóсíеш с íея — ëóä è ìëàä?
Пîíяêîãà... И âе÷íî е áèëî
äà се çàäúõà ìрàêúò îò èсòîрèя,
èсêрà îò êреìúê äà ïрîреже êàìúêà
è сàìî òè — îáúрêàí è ó÷óäеí,
äà âèжäàш êàê се сêëàíя áàâíî сëúíöеòî,
шîфьîрúò êàê ìúë÷è äî êàòàфàëêàòà
è êàê ïресìяòà, ÷е ïесòè áеíçèíà сè;
ï÷еëàòà êàê çàсïèâà â õрèçàíòеìèòе
è êàê жеíèòе (âсè÷êèòе сà õóáàâè!)
ïî îáеä â äâà, ïî äреìещèòе óëèöè...
Пîíяêîãà... А ìîже áè сеãà?

РИСУНКА

Нàêúсàíî íà õèëяäè ïàр÷еíöà,
ïрîáëясâà сëúíöеòî îò äеòсêàòà рèсóíêà,
êîяòî àç âеäíúж îòêрèõ íà сòúëáèòе
íà íяêàêâà ãîëяìà сòàрà êúщà,
êúäеòî сà èãрàеëè äеöà.
Дîрè è íе ïîìèсëèõ çà çëîсòîрíèêà,
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à áàâíî è âíèìàòеëíî çàïî÷íàõ
äà ãè сúáèрàì. И ãè íîсèõ âêúщè,
à ïîсëе ãè çàëеïâàõ íà ïрîçîреöà,
çà äà се âèäè öяëàòà рèсóíêà.
И сòàяòà ïîëеêà-ëеêà сâеòâàше
с íеïрàâèëíîòî êрúã÷е è íесрú÷íèòе,
ïрîòеãíàòè íàíяêúäе ëú÷è.
Нî íе óсïяõ äîêрàé, çàщîòî âяòúрúò 
îãрàáèë áеше ÷àсòè îò рèсóíêàòà
è òúé è íе ïîèсêà äà ãè âúрíе
â äóшàòà íà еäíî äеòе.

СТИХОТВОРЕНИЕ БЕЗ ДЪÆДОБРАН

Иçêóсòâîòî äà òрúãíеш ïîä äúжäà...
Дà áúäе есеí,
òèõî äà се сèïе
ïрîõëàäàòà íà èäâàщèя äеí.
Иçêóсòâîòî äà ìîжеш äà çàïееш
â äóшàòà сè
áеç äóìè è áеç çâóê
â еäíà рîäèíà îò еëè è êесòеíè,
â êîяòî сè жèâяë è сè îáè÷àë...
Нàâярíî òîçè äúжä ще áúäе òîïúë.
И òîïëè ще сà èäâàщèòе äíè.
Нî ìîже áè ще áúäеш èçìîреí
äà ãè ïîсрещíеш сàì
è äà çàïее
äóшàòà òè, áеç äúжäîáрàí â äúжäà.
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Ива Венкова

СТИХОТВОРЕНИЯ

НЕОБЯТНАТА

Не ще ïîсëóшàì íè÷èè сúâеòè.
Преïóсêàò â ìеí рàçþçäàíè çâеçäè
è íеîáяçäеíè îò íèêîãî êîìеòè
ïî íеïрîïрàâеíè îò íèêîãî áрàçäè.

Оò ìеíе âсè÷êî âêóïîì ще ïîëó÷èш.
Прîсòîрèòе ìè. Грàíèöèòе ìè рàçïëеòеíè.
Преëеëèòе îò рàäîсò сòрúìíè рó÷еè
è âсè÷êè сòрàíèöè, èçïèсàíè è íеèç÷еòеíè.

Нî çíàé: Вîäàòà â ìеí е â ïîâе÷е. И âяòúрúò.
И äóìèòе, áеçêрàéíè êàòî îáîжàíèе.
Нèìà ще òúрсèш î÷ерòàíèя íà íеîáяòíîòî?
Нà ìеí äóшàòà ìè е Сеâерíî сèяíèе.

НОВОГОДИШНА ЛЕТОПИС

В ïîсëеäíèя рàçäúрïàí äеí
íà сúõíещàòà êàòî ãрîõíàë äúá ãîäèíà
÷ерòàя с ïîãëеä áяëà áóêâеíà ïúрòèíà
â сòúêëîòî íà óìà сè çàëеäеí.

Сúáèрàì сïîìеíèòе сè — 
èçäóòè îáëà÷íè þрãàíè,
èçòрúсêàíè êàòî ÷е ëè îò íяêîé сúí.
Аç âсе ãè òúï÷à â òúìеí úãúë с ïîòíè äëàíè,
à òе âсе áëèêàò è сòрóяò, сòрóяò íàâúí.

Дà. Мíîãî ãрешêè, öâеòíè èëè сèâè,
сúì íèçàëà â ãерäàíè:
íèç äî íèç!
Те ïëóâàò âèõреíî с ÷еíãеëè êрèâè
â íîâîãîäèшíàòà ìè ëеòîïèс.
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Кàõúрè êîëêî, íàòежàëè êàòî ëеä,
ïреç íîâàòà ãîäèíà ïàê ще âëà÷à?
Грàâèрàí ëè е ïúòяò ìè íàïреä
ìежäó çâеçäèòе,
êúì êîèòî â ìèсëèòе сè êрà÷à?

ПРЕКРАЧВАНЕ ОТВЪД ТЪГАТА

Кîãàòî се сìея,
òî íе е, çàщîòî
рàçöúфâàò î÷èòе ìè.

Сìеõúò ìè е âеéêà,
èçáóяëà îò âëàãàòà,
сêрèòà â сúëçèòе ìè.

Де äà ìîжеõ сêрúáòà
êàòî âеõòà êîëèáà
â щóрì äà êàòóрíà,

äà âúçсеäíà сìеõà
è â íîщòà äà ïрîêàрàì
ïúòеêà ëàçóрíà.

РАВНОСМЕТКА

Лóíàòà щúрáàâî
â íеáеòî íîщíî
âèсíе
êàòî îòõàïàíà
îò ïàëàâ àíãеë
ïèòêà.
Лú÷èòе ëóííè
ïëàêíàò íîщíèòе ìè ìèсëè
è ãè îïëèòàò
â ëúêàòóшíà сúííà ïëèòêà.

Преç äрèïèòе íà âреìеòî
îòëèòàì 
êúì âрúõ îò сúëçè — 
сòàрà сêрúá
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íеäîèçïëàêàíà.
Пресúõíàëàòà сêрúá
е сîë â сúрöеòî — 
íàòрóïâà се áеçрîïîòíî
è ÷àêà.

Нî íяêàê äíес 
сîëеíîòî 
íе ìè е òúé сîëеíî
è ïèòàì се:
çàщî е òряáâàëî
äà ïëà÷à?
А ïúê ëóíàòà
ìè се õèëè äî ÷ерâеíî —
рàç÷óïеíà
îò ãëàäíè îáëàöè
ïîãà÷à.

СТАРАТА ЛЮБОВ

Сúс сíîï сúäрàíè ïàíäеëêè
ïрîâесèõ сòàрàòà ëþáîâ
äà сúõíе êрàé êàìèíàòà.

Среä ïóêàщèòе âúãëеíè
äîãàря жàëíî сúсêàщà
â îãíèщеòî ãîäèíàòà.

В áóрêàíèòе сúс çèìíèíà
сúëçЈ с áеçëóíеí ìрàê
íàрî÷íî êîíсерâèрàõ —

âêóсà çà äà çàïîìíя
íà íîщ, â êîяòî сòúïêàíà
еäíà çâеçäà óìèрà.

Дà ìîжеõ сòàрàòà ëþáîâ
äà ïреòîïя â íàòî÷еíà
сòîìàíеíà сеêèрà

è äà рàçрежà сïîìеíà 
çà áîëêàòà, êîяòî
ïреç ìèãëèòе èçâèрà.
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УСЕЩАНЕ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО

Всè÷êè íяêúäе
îòèâàìе èëè се âрúщàìе.
Нà шóìíè úãëè
се сáîãóâàìе è се ïреãрúщàìе.
Нà âсеêè úãúë
се òúëïяò ëèöàòà.

Нî êîé áè èсêàë
äà е ïрîсòî ëèê â òúëïàòà?

Бóäóâàì ìрà÷íî — 
сяêàш ïîòеí сúí сúíóâàì.
И се îсëóшâàì,
íî îãëóшàëà сúì, íе ÷óâàì:
îíàçè ìóçèêà
â êрúâòà êúäе е,
êîяòî ãрúìêî
èçáóяâà è ëóäее,
êîãàòî сòàр ïрèяòеë
èäâà îòäàëе÷е
сúс áëàãîсëîâ
â î÷èòе íеèçре÷еí?

А ìîже сàìî àç
äà сúì îò êâàс òàêàâà:
äà íîся öяë жèâîò
ïрèшèòà ïîä рúêàâà
шеâèöà с áóêâè, 
èçáрîäèрàíè
ãрèжëèâî:
„Прèяòеëсòâîòî — 
òî íè ïрàâè жèâè.“
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ПАЗАРИ

Градът	закономерно	бива	рожба	на	някогашно	пазарище,	избрано	по	
взаимно	съглание	от	пръснати	по	някой	край	недоверчиви	спрямо	ближния	
си	полудиваци.	Иначе	безлюдно	място,	там	те	се	стичали,	за	да	разменят	
нещо	срещу	друго.	Представяш	си	и	какво	са	разменяли:	кожи	против	сол,	
непрана	вълна	против	нож,	коноп	за	агне	и	прочие.	Тъй,	върху	гол,	овършан	
от	продавачи,	купувачи	и	зяпачи	мегдан,	закипявала	шумна	дейност	—	търг.	
Онази	осквернена	поляна	ще	да	била	силно	важна	за	околното	население.	Цар	
Симеон	например	повел	война	срещу	Византия,	загдето	тя	не	допускала	
поданиците	му	до	тържището	в	Солун,	с	което	били	изгодно	свикнали.

Купецът	е	древна	фигура,	съвсем	малко	по-млада	от	производителя.	
Още	щом	човекът	се	впрегнал	да	произвежда,	досетил	се	той,	че	едва	ли	ще	
смогне	да	изработи	всичко,	което	му	е	нужно	—	било	твърде	разнородно.	
А	какъв	е	пътят	към	задоволяване	на	потребностите?	Обмяна.	Взема-
не-даване,	както	£	казвали.	Тази	необходимост	извикала	за	хилядолетен	
живот	търговеца.

Днес	не	го	гледаме	с	добро	око.	(Че	кого	ли	вече	гледаме	добром?)	Ом-
ръзнали	са	ни	хитрините	му	за	наша	сметка,	нали	той	надвзема	печалба	и	
пробутва	долна	стока.	Забравихме,	че	човечеството	дължи	на	търговеца	
твърде	много.	Между	друго	—	паричното	обръщение,	редица	географски	
открития,	някои	революции	и	множество	национални	движения.	Когато	
цяло	едно	облъскано	от	произвеждане	неразвито	човечество	си	седяло	
дома	 или	 извършвало	 прибежки	 от	двора	 до	 нивата,	 до	 кошарите,	 до	
самокова	или	тепавицата,	търговецът	вече	отдавна	щвъкал	напред-на-
зад,	утъпквал	пътища,	изнамирал	съобщения,	разпространявал	знание	
за	онова,	което	е	отвъд	кръгозора	на	производителя.	Свръзвал	хората,	
с	една	дума,	в	безмъртното	им	качество	на	купувачи	или	потребители,	
както	обидно	ги	наричаме	днес.	Най-пърхащо	жизнената	фигура	от	ан-
тичност	и	средновековие,	че	и	част	от	онова	време	е	той,	търговецът,	
комуто	земната	повърхност	била	известна	далеко	извън	родни	места.	
Който	говорел	не	един	език.	Който	сръчно	пресмятал	цени,	печалби,	за-
губа	и	лихва.	В	по-широк	смисъл	той	бил	първият	светски	учен,	макар	и	
не	в	смисъл	днешен.

Присъщо	на	търговеца	е	да	намира	мющерии	къде	не;	до	неотдавна	из	
земите	ни	шарели	кърджии	—	две	дисаги	стока,	кесия	грошове.	Вероятно	
никоя	война	не	е	взела	тъй	много	жертви	колкото	размяната;	убивали	
скитника-търговец	из	села	и	по	проходи,	в	кервансараи	или	странопри-
емници,	където	все	пак	му	се	налагало	да	преспи,	за	да	подеме	утрешния	
си	опасен	трудов	ден.	Всеки	имал	наум,	че	у	купчията	се	намират	добри	
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пари	(банки	и	спестовни	каси	тогава	липсвали).	Алтъните	—	в	пояса.	А	под	
пояса	—	сухо	от	усилен	ход	и	будуване	нощем	храбро	тяло.

По-узрелите	търговци	предпочитали	не	къра,	а	тържищата.	Разто-
варвали	там	стока,	назобвали	конете	и	полягвали	до	тях	за	плитък	сън	
—	нощ,	три,	двайсет.	Докато	разпродадат.	Полечка	около	пазара	кляквали	
паянтови	строежи.	Първо:	кръчма.	(Затуй	да	отдадем	почит	и	на	кръчми-
те	—	те	лежат	в	темела	на	всеки	град.)	Също	—	съмнителни	домове,	които	
не	оставяли	никакви	съмнения.	С	времето	такъв	купец	се	усещал	дотам	
закрепен	и	обигран,	че	не	напускал	вече	тържището,	ами	скалъпвал	върху	
него	постоянна	продавница,	пък	разпращал	слугите	си	нагоре-надолу	да	
му	доставят	стока;	нека	разбойниците	работят	тях,	не	него.

Зад	дюкяна	си	той	слепвал	яхър	за	конете,	както	и	за	стражи;	някой	
трябвало	да	пази	имането	му.	Накрая	се	стигало	и	до	собствен	негов	дом	
—	дом	според	кесията.	Нататък	работата	е	ясна:	към	пазарището	се	
примъквали	занаятчии	от	селата,	че	да	поминат	без	посредничеството	
на	купци.	Стичали	се	момчета	от	околността	да	изучат	занаят.	И	след	
като	всичко	това	донейде	заприличвало	на	нещо,	появявала	се	властта.	
Да	прибира	данък.

Такова	е	органичното	рождение	на	градовете.	Неорганичните	възник-
вали	по-пряко,	но	хилаво;	в	техните	основи	бил	заложен	гарнизон,	който	
крепял	нечие	господство	—	то	присъствувало	всъщност	от	сами	градско-
то	начало.	За	нуждите	на	големците	и	гарнизона	притичвали	търговци,	
занаятчии,	тъй	нататък.	Ако	градът	наберял	достатъчен	ръст,	преди	
поредната	власт	да	рухне,	оставал	си.	Ако	тя	паднела	до	пълнолетието	
му,	той	се	снизвал	в	разкаляно	село	или	досущ	угасвал.

Та,	беше	реч	за	градовете,	израсли	органично	—	зачатието	си	те	дъл-
жели	на	пазара.

Неловко	е	да	призная,	че	той	ме	притегля	по-силно	от	музеи	и	галерии,	
където	е	място	за	всеки	цивилизован	чужденец.	Споменавам	не	онези	мар-
кети,	които	се	самозоват	супери,	нито	универсалните	магазини,	побрали	
стока	от	аспирин	и	птиче	мляко	до	перлена	огърлица	или	автомат	за	сухо	
пране	—	не.	Няма	нищичко	забавно	в	съвременните	тържища,	те	си	прили-
чат	като	близнаци,	разпилени	по	света.	Имам	предвид	истинския	пазар,	
разцъфтявал	успоредно	с	растежа	на	някоя	страна	от	древност	до	днес.	
Такова	тържище	притежава	собствен	аромат,	който	не	ще	сбъркаш	с	друг;	
по	настилка	и	стени	времето	е	наслоявало	невъзможни	миризми.	Вероятно	
със	стотици,	те	се	смесват;	отлежавайки,	те	образуват	екзотичен	букет	—	
никой	не	би	го	постигнал,	ако	нарочно	съчетае	дъха	от	най-различна	стока.	
На	букета	ще	липсва	същественото:	столетия,	за	да	отлежи.

Из	Запада	най-старите	чаршии	сега	изглеждат	свежи	—	реновират	ги	с	
разбиране,	та	и	да	запазят	колорита	им,	и	да	станат	угледни	хигиенични,	
привлекателни.	Търговските	улици	на	Ганд	или	Антверпен,	на	Венеция,	
Дубровник,	Атина	—	не,	не	са	това,	което.	Май	че	последният	автентичен	
на	първи	поглед	пазар	в	Западна	Европа	бяха	старите	Парижки	хали.	Май	
че,	казвам,	понеже	ги	опознах,	когато	вече	бяха	претворени	в	атракция	
за	заплеси	от	моя	тип,	а	автентичността	им	бе	преднамерена,	показна.
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Там	 се	 ходеше	 около	полунощ,	подир	театър	или	 опера.	Старите	
многоетажни	къщи	из	близките	улици	биваха	със	заклопени	капаци	—	ни	
светлинка.	Те	нарочно	отсъствуваха	от	живота	навън,	който	кипеше	с	все	
сила	и	гълчеше	из	пълно	гърло.	Във	и	край	халите	разтоварваха,	излагаха,	
прекупуваха,	разпределяха	и	извозваха	утрешната	храна	за	цял	Париж,	
включително	за	туристи	и	транзитни	—	плашещ	обем	ядене.	То	всъщ-
ност	бе	и	зрелището	посреднощ,	наситена	с	прожектори,	рев	на	камиони,	
викове	на	търговци,	на	товарачи,	трясък	от	щайги	и	кошове,	плясък	от	
чували.	Пръсната	посред	всичко	туй	—	шарена	тълпа	от	пет	континен-
та,	отбила	се	за	още	едно	зрелище:	преситения	до	повръщане	търбух	на	
един	световен	град.	Господи,	какво	изяжда	и	(пардон)	отделя	за	двайсет	и	
четири	часа	такава	човешка	глутница!	Боиш	се,	че	въпросното	отделяне	
ще	образува	културен	пласт	(тъй	за	по-културно	наричаме	секрементите	
от	хора	и	животни),	който	да	уголеми	теглото	на	планетата	дотам,	че	
тя	—	вместо	да	следва	предвечната	си	орбита	—	ще	вземе	да	се	суреняса	
по	мислена	права	линия	в	космическия	мрак.	И	отидохме...

Из	Парижките	хали	човек	виждаше	побрана	храна	отвсякъде.	Най-
отдалечени,	тропически,	 пък	и	полярни	части	на	 глобуса	 задръстваха	
със	сухоземни	или	морски	плодове	неизбродимо	покрито	пространство	с	
възраст:	периода	на	първоначалното	натрупване	на	капитала.	Несносен,	
чак	грозен	строеж	от	груба	тухла,	корозирали	релси,	замърсен	до	непро-
ницаемост	оберлихт.	В	утробата	на	това	архитектурно	произведение,	
нямало	за	критерий	каква-що	естетика,	се	камаряха	зеленчуци	и	плодове	
в	количество,	което	решително	ти	убива	апетита;	камареше	се	тонове	
прясно	месо	 от	всичко	 довчера	живо	—	 бозайници,	 пернати,	мекотели,	
риба,	черупчести.	Пращяха	стените	на	старото	стоварище.	Поддава-
ше	под	тежестта	му	износеният	плочник,	огъваше	се	почвата	едва	ли	
не.	Прославена	с	изтънчените	си	или	брутални	чревоугодници,	Франция	
(едните	—	обозначени	като	гурме,	другите	—	просто	гурман)	показваше	в	
Парижките	хали:	умея	да	угодя	всекиму,	стига	той	да	плати	добре.	Че	и	
всеки	плащаше.	Плащаше	дори	само	за	сеира	—	след	като	бе	се	наслушал	
на	заучени	камионджийски	ругатни,	на	театрално	изигран	пазарлък,	след	
като	напълнеше	очите	си	с	натюрморта	на	недостъпни	за	него	екзотични	
лакомства,	туристът	се	отбиваше	в	първия	ресторант	насреща	и	из-
сърбваше	лучена	супа	„о	ал“	(халска,	де).	Чорбица	от	лук	и	олио,	няма	да	се	
намери	нещо	по-евтино	по	стойност,	но	в	ресторант	около	Парижките	
хали	нощем	тя	струваше	високо,	включвайки	цената	на	уж	безплатния	
спектакъл.

Ех,	тях	вече	ги	няма.	Колкото	и	да	припечелваше	Париж	от	среднощ-
ното	представление,	лиши	се	от	този	си	приход	по	хигиенични	съобра-
жения.	Върху	площта	на	прословутия	търг	сега	се	хили	архитектурен	
експеримент,	който	може	би	ще	изглежда	за	бъдещите	туристи	забавна	
приумица	на	мнимия	функционализъм,	но	днес,	не	те	предразполага	към	
съзерцание:	Бобур,	Център	на	 културата.	Имаш	чувство,	 че	малкият	
Иванчо	си	е	въобразил	строежите	на	бъдещето.	Дано	обаче	те	да	бъдат	
по-другояче.	А	лучена	супа	си	произвеждаме	дома,	 стеснявайки	се	пред	
гости,	че	ги	черпим	тъй	на	сметка.
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Защо	да	тъгуваме	за	Парижките	хали?	—	истински	те	всъщност	не	
бяха.	Види	се,	Европа	бе	осъзнала	реалната	си	роля	в	грядущето:	да	бъде	
надничар-вардянин	на	музейни	ценности,	срещу	което	ще	£	пускат	уме-
рен	бакшиш.	Колкото	да	не	умре	отглади,	защото	ще	е	срамота:	люлка	
на	бялата	мисъл,	откривателка	на	толкова	много	методи	и	принципи,	а	
също	на	парната	машина,	тайната	на	влоговете	и	някои	по-дребни	рабо-
ти.	Нека	си	съществува	там	—	до	изживяване.	За	да	има	що	да	посещават	
американци,	японци,	индуси,	араби,	та	се	извисят	в	собствените	си	очи.

Но	и	то	ще	бъде	не	задълго.	Кой,	кое	ли	из	белия	свят	не	са	„поживели	
и	преишли“?	Дойде	ред	на	Европа,	това	ми	беше	думата.	Докара	я	тя	до-
там,	че	се	нада	за	поминъка	си	на	туризма,	който	не	е	ни	функционално,	
ни	задължително	поведение	на	част	от	разбогатялото	напоследък	трето	
човечество.

Трябва	да	слезеш	доста	по-южно,	за	да	доловиш	мириса	на	неразбо-
рията	на	тържище,	място	за	среща	на	плод	от	земя	и	море,	дето	не	се	
жалят	да	раждат.	Ето,	бързаш	към	пазара,	дано	хванеш	в	мрежата	на	
любопитството	си	не	само	този	град,	а	и	околната	орница,	крайбрежните	
води;	да	усетиш	любовния	труд	на	местното	население	—	из	пазара	виждаш	
овеществен	опита	на	градинари,	рибари,	плетачки	на	дантели,	а	също	и	на	
ония	трогателно	хитри	неумиращи	търговци	на	всякакви	ситни	безобра-
зия,	с	каквито	такива	места	изобилствуват	от	сътворението	на	света,	
навсякъде.	(Малкото	безобразие	сега	наричат	сувенир.	Чрез	него	гузната	
ти	съвест	на	празноскитащ	отчита	дълг	спрямо	роднини	и	приятели.)

В	Марсилия	или	Неапол,	в	Генуа	или	Ница,	в	Пирея,	Константинопол,	
на	Егина	носът	ти	те	води	към	рибните	пазари.	Прясно	умъртвена	мор-
ска	плът,	водорасли	и	зелена	салата	—	тъй	мирише	сгъстеният	лъх	от	
душата	на	морето.

Вървиш	покрай	сергиите	с	ярки	платнища	срещу	ярко	слънце,	ста-
ваш	зрение	и	присвит	стомах,	а	по	купчините	морски	плодове,	както	им	
казват,	играе	жълта,	алена,	морава	светлина.	Върху	свежи	лозови	листи	
лежат	тия	плодове,	обрамчени	от	буци	сълзящ	лед,	осеяни	с	кристали	
опалираща	сол.	Да	бяха	само	мидите,	и	за	тях	ти	евала,	божке	ле!	Грапави	
като	ломен	сиенит	стриди,	едри	колкото	длан	ветриловидни,	не	храна,	а	
украшение.	Почти	педя	дълги	скариди	въди	Стредиземно	море,	въди	омари,	
с	един	от	които	ще	вечеряш	сито.	Морски	таралежи,	сепии,	калмари	—	тях	
продават	с	кошове,	проста	стока.	Ами	рибите	пък?...

Твърде	красиво	произведение	е	рибата,	чисто	едно,	без	козина	и	пе-
рушина,	без	нокти	и	копита	—	единно	излята	обтекаема	форма,	разгул	
на	причудливи	цветове.	В	очите	на	мъртва	риба	има	не	печал,	ами	мъдра	
нечувствителност.	Жива	или	умряла,	рибата	гледа	еднакво,	тя	не	въз-
приема	тебе,	появил	се	милионолетия	след	нея	сухоземен	парвеню.

Непознати	видове	бляскав	улов	лежи	на	пирамидки	всред	лед	и	лозови	
листа;	 рибните	пазари	 са	по-естетични	от	художествена	изложба.	И	
този	мирис	на	мрачни	дълбочини,	на	мълчалива	забрана	—	тъй	или	ина-
че	лъскавите	късове	гъвкава	плът	са	познали	живот,	до	който	достъп	
нямаш.	Става	ти	съвестно	и	по-скоро	чоглаво,	както	би	се	чувствувал	
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дрипав	 злодей	 след	безнаказан	взлом	в	благороднишка	къща:	по	 сила	на	
силата	човекът	пребърква	доверчиво	синия	джоб	на	морето,	присвоява	си	
богатствата	му,	за	да	ги	разпродаде	срещу	дребни	монети	на	битпазар.	
Некрасиво,	въпреки	че	пазарът	е	естетичен.

Барселона...	Личи	си,	че	от	нейния	кей	са	се	отблъсквали	дървени	ко-
раби	за	към	незнайното;	до	днес	тържищата	на	Барселона	за	залети	от	
неевропейска	стока.	Пластове	кожи	на	диви	зверове	—	все	още	имало	кой	
да	гърми	по	тигри,	лъвици	и	зебри,	да	съблече	разкошната	им	пъстрота,	а	
сетне,	след	химическо	чистене,	да	предложи	дрехите	от	могъщи	покойници	
на	цивилизования	турист,	който	се	захласва	при	съблазънта	да	постеле	
пред	съпружеското	си	легло	истинска	кожа	от	истинска	пантера.

Бразилски	самоцвети	в	кошница	—	странна	притегателност	се	крие	
в	 бразилския	 или	 аржентинския	 полупрозрачен,	 крещящ	 от	 цветове	
камък.	Макар	ахатът	да	 се	нахожда	почти	навсякъде,	там	той	няма	
царствената	бистрота	и	наивните	багри	на	южноамериканския;	щедро	
ти	го	предлага	пазарът	в	Барселона.	Предлага	африкански	статуетки	и	
маски,	левантински	кован	метал,	бухарски	килими,	австралийска	вълна,	
миниатюри	от	Индия,	японски	паравани,	китайска	коприна	—	изкусвото	
на	света	и	подлите	му	имитации	са	изложени	из	тържищата	на	онзи	
космополитен	град.

Какъвто	и	да	бъде	пазарът	в	Европа,	не	може	се	сравни	с	азиатския.	
Усещаш	го	още	в	Цариград,	където	се	допират	двата	континента,	но	
Азия,	надмощна,	е	превзела	и	Истанбул.

За	Капалъ	чаршъ	е	чувал	всеки	балканец;	 във	въображениет	му	тя	
шаренее	поне	колкото	хиляда	и	една	нощ.	Нявгашен	яхър	за	султанови	и	
везирски	коне	—	хиляди	най-породисти,	стрували	годишния	приход	от	еди-
кой	си	санджак	животни	—	извънредно	било	и	жилището	им;	цяла	махала	
би	се	побрала	под	стотиците	оловни	кубета	на	Капалъ	чаршъ.	Превърнали	
конюшните	в	тържище	по-късно,	когато	Турция	с	въздишка	на	облекчение	
се	разделила	със	султана,	харема,	евнусите	и	жребците	му	—	всичко	това	
било	£	коствало	прескъпо,	а	полза	не	носело,	дори	напротив.	Сега	под	кубе-
тата	съществуват	улици,	улички	и	кьорсокаци,	покрай	които	са	налепени	
едно	до	друго	безчет	дюкянчета.	Всеки	кът	от	именитата	чаршия	носи	
собствено	име	в	зависимост	от	стоката,	с	която	е	наблъскан.

Хиляда	и	една	нощ	ли?	Никакви	съкровища,	докопани	от	Али	Баба,	ня-
маше	да	бъдат	толкова	развлекателни	и	зрелищни.	Тъй	както	Златната	
улица	в	онази	чаршия	е	всъщност	най-слабо	забавна:	вероятно	не	по-малко	
от	тон	злато,	изработено	във	всички	разновидности	на	женския	и	мъжки	
накит,	поръсени	с	рубини,	брилянти,	изумруди	или	бисер,	затлачват	мал-
ките	витрини,	стелят	се	върху	подложки	от	кадифе	и	сатен.	Без	прозор-
ци	към	външния	свят.	Златната	улица	излъчва	светлина	отдолу	нагоре.	
Излиза,	че	и	златото	служело	за	нещо,	когато	бъде	цял	тон;	то	грее.	Със	
зрак,	по-топъл	от	слънчевия,	но	и	някак	си	коварен,	почти	зловещ.	Туй	
иде	не	от	цвета	му,	а	от	всичко,	което	сме	научили	за	него	—	предимно	
кошмарни	истории.	Не,	не.	Има	нещо	наистина	прокобно	в	онази	упойваща	
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полусветлина.	Прочее,	не	Златната	улица,	въпреки	славата	£,	е	най-забе-
лежителната	част	от	Капалъ	чаршъ,	мисля	си.

Там	те	привлича	съвсем	друго:	тъкани	от	Мала	Азия,	традиционна	
земя	на	тъкачи,	откъдето	през	средновековието	прииждали	към	Европа	
скъпи	брокати,	а	по-късно	и	първите	басми	или	емприме,	дето	казваме	—	
печатани	с	дървена	щампа	памучни	платове;	Мала	Азия	е	доставяла	на	
европейските	 владетелски	 дворове	и	 кадифе,	 незнайно	из	нашите	 земи	
тъкано	чудо.	Дори	сега	брусенските	хавлии	си	нямат	равни	—	то	е	мекота,	
нежност,	безметежен	уют	и	кеф.	Още	преди	днешна	Европа	да	се	побърка	
на	естествен	текстил,	Капалъ	чаршъ	изобщо	не	допусна	върху	рафтовете	
си	синтетиката	—	честен	памук	и	честна	вълна	с	честни	бои	и	шарки;	
продаваха	ги	за	грошове.

Изобилие	от	ръчно	работен	метал	—	пак	Мала	Азия	ни	е	предала	уме-
нието	да	го	използуваме	за	разумни	цели.	Един	тамкашен	бакърен	съд	ти	
говори	с	топъл	шепот,	превръща	стандартния	ти	панел	в	дом.	Имаш	
чувство,	че	не	си	го	купил	от	Капалъ	чаршъ,	донесен	за	продан	от	гладен	
анадолец,	ами	ти	е	наследство	от	предци;	в	него	откриваш	далечна	тра-
диция	на	неграмотни	занаятчии,	възприели	форми,	орнаменти	от	бог	знае	
кого	и	кога	—	не	са	го	знаели	самите	те.	Но	няма	европейски	антиквариат,	
който	да	те	респектира	колкото	дюкянчетата	из	Бакърджийската	ули-
ца	на	Капалъ	чаршъ.	На	око	пресметнато,	ако	опразниш	таквоз	дюкянче	
—	четири	квадрата,	наситени	със	старинна	медна	посъда	и	един	сънен	
продавач	насред,	—	едва	подир	десетилетие	ще	бъдеш	богаташ.	Тук	става	
въпрос	не	за	сувенири,	а	за	изкуство,	и	то	не	вчерашно.

Най-приятната	черта	на	този	пазар	 бе,	 че	там	никой	не	ценеше	
нищо.	Изключително	обработена	козя	кожа,	за	която	(доставена	пак	от	
Анадола)	из	бутиците	на	Запада	те	обират	без	милост,	в	Капалъ	чаршъ	
беше	напластена	до	кубетата,	доста	прашасала	и	без	добър	вид.	Чехли	и	
папуци,	чорапи	с	вплетена	шарка,	груба	дантела,	полиран	оникс,	ковано	
сребро,	втъкана	сърма	—	благодушна,	близка	ти	чрез	сока	от	неведоми	
корени	шарения	и	евтиния.	Убеден	си,	че	се	движиш	не	хоризонтално,	а	
вертикално;	потъваш	надолу	в	изтеклото	време,	връщаш	се	към	битието	
на	прабаби	и	прадеди,	към	тяхното	отношение	спрямо	стоката.

Още	по-сетивно	 го	 долавяш	 в	 съседната	 чаршия	 —	Мъсър,	тоест	
Египетската,	 където	продават	 само	ядене.	Дете	на	 земя	плодовита,	
въпреки	туй	те	натиска	завист;	припомняш	си,	че	единствената	земя	в	
Еропа,	способна	да	даде	до	три	реколти	годишно,	е	басейнът	на	Еркене.	
Десетки	хиляди	българи	били	принудени	да	напуснат	урбулешки	Източна	
Тракия	след	Берлинския	конгрес,	а	още	толкоз	—	след	Букурещкия	договор.	
Оттогава	насам	тя	дреме	почти	обезлюдена,	 с	 гузност	я	 отбягва	 за	
заселване	турски	народ.	Сега	райската	низина	на	Еркене	не	ражда	три	
пъти	в	година,	а	могла	би.	Малкото	обаче,	извлечено	от	нея,	ти	прилича	
на	ханаански	плод.	В	Мъсър	чаршъ	ябълки,	дини,	патладжани,	чушки	и	
домати	лъщят,	сякаш	ги	е	изработила	не	почвата,	а	сръчна	ръка;	ще	ти	
се	да	ядеш	и	не	спреш.	В	полумрака	на	стария,	поел	слоеве	нечистотия	
покрит	пазар	присъствието	им	е	някакъв	шарен	празник,	тържество	на	
неизтощимата	радост	от	ново	раждане.
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Миризмата	на	Мъсър	чаршъ...	Тук	са	смесили	аромата	си	всички	про-
изведения	на	Ориента:	видовете	пипер,	индийски	орех,	къна	и	меродии,	
едри	ядки,	 стафиди,	 смокини,	фурми,	 рошков,	 салеп,	шафран,	 леблебия	
колкото	боб	и	 боб	 колкото	бадеми.	 Захаросани	плодове,	 десет	чешита	
люта	пастърма,	нарязана	с	дебелина	на	хартиен	лист,	осолен	паламуд	в	
саламура	с	дафиново	листо,	пушена	златиста	скумрия,	трийсет	цвята	
и	вкуса	рахат-локум,	ярки	като	дъгата	шербети,	нанизи	сушен	зеленчук,	
купища	сухи	кайсии,	ябълки,	сливи,	вишни.	Хайвери,	сирена	и	кашкавали,	
масло	с	дъх	на	току-що	издоено	мляко,	тоест	на	превърната	в	бяла	теч-
ност	юнска	ливада;	туршии	и	туршийки	от	запържен	с	целина	патладжан	
до	люти	чушлета	или	алена	капия	—	няма	нищо	за	лакомника,	което	да	не	
видеше	той	в	Мъсър	чаршъ.

(Преди	двайсетина	години	издавах	османския	законник	за	пазара	на	
Видин	отпреди	четири	столетия;	не	ми	поемаше	умът	как	на	едно	сбутано	
по	имперските	граници	тържище	се	е	смествало	толкова	многообразие,	
хубости	и	вкусотия.	Май	че	онзи	неприятен	завоевател,	който	придошъл	
откъм	Азия	и	затуй	си	поставял	за	цел	на	отсамния	живот	кефа,	приучил	
дори	поробените	на	приятно	ядене.)

Вече	не	ми	се	и	ядеше,	сита	от	гледки	и	миризми.	Вървях	си	из	без-
брежната	чаршия,	полите	ми	обърсваха	чували	и	сандъци,	изпитвах	пър-
вобитна	радост,	че	земята	ражда	тъй	много	и	толкова	различно,	а	от	
нас	иска	само	да	му	се	насладим...

Престъпна	неблагодарност	—	не	насладих	се	совреме.	Горното	се	от-
насяше	за	цариградските	чаршии	отпреди	четвърт	век;	днес	те	обедняха	
до	среден	квартален	маркет.	Оскърбена	от	наглите	ни	посегателства,	
земята	внезапно	стана	скъперница	и	не	иска	да	знае	що	ни	се	яде.	Паза-
рите	предлагат	консерви	без	вкус	и	мирис,	неапетитен	асортимент	на	
подправена	с	химия	индустриална	полухрана.	Иначе,	на	етикети	и	опа-
ковки	я	докарват.	Щом	не	съумяхме	да	благодарим	за	земната	щедрост,	
за	селския	предвечен	труд,	тъй	ни	се	пада	—	яж	консерви	с	вкус	на	мокър	
вестник!	Ако	щеш.

Истанбул	 си	има	и	друга	чаршия	—	извън	прочутите,	 където	про-
давачът	плаща	прескъп	наем	срещу	своето	дюкянче	или	сергийка;	всеки	
сокак	и	ъгъл	на	Истанбул	са	продавница.	Ако	чужденецът	излезе	утрин	
из	 вечния	 град,	ще	 се	препъне	 о	 странни	търговци:	пет-шестгодишни	
момченца.	Във	взета	от	дома	очукана	тепсийка,	върху	неизменните	ло-
зови	листа	се	мъдри	прясно	уловен	омар,	три	скумрии,	един	лефер.	До	тях	
клечи	малорасло,	опърпано	и	босо,	със	знаещи	очи	на	вдовец;	длъжно	е	да	
продаде	улова,	заради	който	баща	му	се	навдига	преди	съмнало,	продава	
го	с	безцелна	упоритост,	не	смогвайки	да	привлече	купувач	чрез	нахални	
викове	и	нахалство	изобщо.	Пристъпвала	съм	като	нестинарка	между	тия	
доучилищни	търговци;	чувствувала	съм	се	по-зле	от	предумишлен	убиец.	
Някъде	по	обяд	забелязвах,	че	несполучилите	продавачи	понасяха	стоката	
си	и	се	махваха.	Явно,	завръщали	са	се	вкъщи,	без	да	получат	грош	срещу	
днешния	бащин	улов.	Той	ще	бъде	утешителна	чорба	за	седем-осем	души.	
Повече	от	хич.
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Пак	такива	босоноги	осополивени	деца	ти	предлагат	пластмасова	
броеничка	за	молитва,	през	пръсти	изделия	на	масовата	промишленост.	
Може	някой	и	да	ги	купува	от	милосърдие.	Как	другояче	ще	обясниш	цело-
дневното	клечене	на	стотици	хилави	момченца	из	истанбулските	улици?

До	шестгодишните	седят	орляк	дрипави	старици.	Те	излагат	на	показ	
домашни	произведения,	като	плетени	кесии	за	баня,	терлици,	чорапи	—	не	
за	гледане,	камо	ли	за	купуване	стока,	извряла	из	неграмотната	надежда	
да	припечелиш	за	днешния	си	хляб.	Въпреки	туй	—	производство,	а	не	съ-
зерцателна	ленивост.

Ако	си	расъл	в	страна,	където	търговията	е	държавен	монопол,	та	
всекидневно	я	упрекваш,	гдето	не	се	съобразявала	достатъчно	с	нуждите	
ти,	все	пак	предпочиташ	нея	пред	мълчаливия	стоицизъм	на	оня	тъжен	
частен	пазар,	където	си	готов	да	купиш	всичко	наведнъж,	за	да	избегнеш	
очите	на	въпиещи	за	три	гроша	всъщност	просяци.	Очи	като	заредена	
двуцевка,	която	не	може	да	гръмне.	По-добре	недостиг,	отколкото	чре-
змерно	предлагане.	Отколкото	близостта	на	лъгано	от	тъмно	до	тъмно	
очакване	за	сух	комат.	Нетърпима	е.

Спрях	се	дълго	на	Истанбул	—	той	ми	раздипли	първия	за	мои	очи	сво-
боден	пазар,	показа	ми	страховете	и	риска	на	търговеца	и	на	безценица	
стока,	която	другаде	би	чинила	двайсеторно.	Лош	спомен,	който	ме	следва	
както	ужасът	от	голо	насилие.	То	—	за	щастие	на	съвестта	ни	—	завършва	
бързо	и	безвъзвратно:	страхът	пред	глада	или	самият	полуглад	траят	
пожизнено.	Щом	осъзнаеш	колко	осигурено	е	твоето	съществуване,	при	
среща	с	петгодишен	продавач	на	три	скумрии,	пада	ти	върху	нервите.

Оттам	нататък	привикнах;	съзнанието	ни	има	подличка	настройка.	
Рекох	си:	щом	онова	дете	днес	е	живо,	ще	рече,	снощи	е	яло.	Също	—	завчера.	
Тъй	или	иначе,	то	поминава.	Защо	тогаз	—	угризенията	ми	пред	трий-
сеткилограмовата	старица,	която	ме	гони	с	два	зле	изплетени	чорапа?	
Изкарала	е	до	седемдесет	години,	нали?	Точно	тази	мисъл	е	подла.

Пазарът	на	Конакри.	Чие	въображение	ще	изрисува	пазар,	гдето	нищо	
няма?	По	липса	на	производствен	навик	и	опит.	До	такъв	пазар	си	пробива	
път	само	създадена	в	чужбина	стока,	която	тук	получава	внушението,	
силата	на	фетиш:	кутийка	западнонемска	майонеза,	бурканче	аспержи,	
руска	селда	в	консерва,	френски	камамбер.	Сонмът	богове	на	Гвинея	веро-
ятно	знаят	как	подобни,	никому	ненужни	продукти	опират	до	гвинейския	
пазар,	но	те	са	налице;	цената	им	ще	те	скъса	от	смях.	Характерно	за	
Западна	Африка	—	непроизвеждащ	район	—	е,	че	всичко,	което	служи,	бива	
ситно-ситно,	докато	вредящото	на	човека	(паяци,	хлебарки,	змии)	—	нену-
жно	едро.	Баснословно	скъпа	кокошка	има	големина	на	гълъб,	яйцето	£	също	
гълъбово.	Овци	и	прасета	—	ако	им	се	натъкнеш	—	са	с	размер	на	дворско	
куче,	кучешки	е	и	вкусът	им.	Ряпа,	авокадо	или	морков	—	тях	продават	
на	парче,	кантарът	се	оказа	непозната	там	машина	—	чинят	колкото	
автомобилна	 гума,	 че	навярно	я	напомнят	и	при	ядене.	Предпочиташ	
глада,	за	да	си	нямаш	разправии.

Още	по-забележителен	е	нехранителният	пазар	на	Гвинея.	В	лавките	
му	са	подредени	не	повече	от	трийсетина	странни	сувенири:	каменни	
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идоли,	грубо	почернени,	за	да	имитират	древност,	огърлици	от	семена	и	
корави	плодове	от	неясно	що.	Толкоз.	Зад	сергията	стои	с	неподражаемо	
достойнство	издялан	от	абанос	търговец,	той	гледа	през	тебе,	не	те	брои	
за	жив	—	той	продава!	До	днес	пазя	скъпоценен	дар	от	гвинейски	предводи-
тел:	лимонадено	шише,	уплетено	най-изкусно	в	сиджимки	от	естествена	
кожа.	Там	празните	бутилки	биват	високо	ценени:	съд.	Продукт	на	про-
мишлена	цивилизация.	Комично	струва	всяка	тъкан,	сиреч	хасе.	Черните	
жени	го	боядисват	художествено,	служейки	си	със	самородно	индиго,	конци	
и	ластичета,	то	ти	действува	като	причудлива	абстрактна	картина,	
извънземен	пейзаж	във	всички	оттенъци	на	синьото.	Седят	си	тия	боя-
джийки	зад	изложено	на	показ	парче	памучен	плат	и	държат	цена.	Седят	
зад	изпечени	до	черно	глинени	съдове	с	удивителна	тънкота	и	крехкост;	
пак	те	произвеждат	доста	подобни	от	някакъв	род	огромни	кратуни	—	
срязваш	кратуната	наполовина	и	ето	ти	два	съда,	голямо	майсторство,	
няма	що.	Но	клечат	най-вече	зад	своите	плитки,	без	дръжка	кошнички,	
пълни	с	манго,	основна	родитба	на	гвинейската	земя.

Манговите	дървета	са	по-високи	и	значително	по-хуманни	от	кате-
драла.	По	тях	висят	—	сякаш	украшения	върху	новогодишна	елха	—	безчет	
жълтозлатисти,	позачервени	от	една	страна,	месести,	зрели,	захарни	
плодове,	готова	храна	за	неземеделци.	Разбира	се,	всеки	може	да	си	набере	
манго,	премия	от	природата,	затуй	се	не	намира	купувач	на	толкова	раз-
пространения	безплатен	плод.	В	такъв	случай	обаче	няма	място	за	тър-
говия,	а	в	Гвинея	да	бъдеш	търговка	е	въпрос	на	висок	престиж.	Стотици	
жени	вардят	своите	препълнени	кошници,	които	на	стъмване	връщат	все	
тъй	пълни	дома;	фамилията	вечеря	с	непродадено	и	непродаваемо	манго.	
Утре	многодетната	майка	пак	ще	понесе	върху	изваяната	си	глава,	ще	
уравновеси	с	гъвкавия	си	врат	и	сякаш	струговано	тяло	кошница	свежо	
манго,	ще	клечи	цял	ден	зад	нея,	разговаряйки	непринудено	със	съседките	
по	продан,	след	което	ще	отнесе	вкъщи	стоката	си,	за	да	се	навечерят	
децата	£.

Що	ли	няма	по	света?

Има	например	тибетските	пазари	в	Катманду,	в	Патан	и	Бактапур.	
До	насит	съзерцаваш	сребро,	корал	и	тюркоаз,	съчетани	с	усет,	който	
извира	из	много	дълбоко,	вън	от	съзнанието	на	неуки,	сурови	занаятчии.	
Откъде	из	Хималая,	толкова	отдалечена	от	Тихия	океан,	подобен	вкус	към	
корала?	Откъде	идеята,че,	съвместен	със	синьозеления	тюркоаз	и	общо	
вградени	в	потъмняло	сребро,	те	ще	родят	хармония,	която	звучи	само	
над	изброените	тибетски	пазарчета?

И	пак	там:	търсени	изделия	от	вълна	на	як.	Едва	ли	съществува	мате-
рия,	по-слабо	подходяща	за	облекло	от	нея	—	остра,	корава,	дали	я	плетеш	
или	тепаш,	тя	образува	дрехи,	напомнящи	средновековна	ризница.	(Не	си	
мислете,	че	източните	завоеватели	надявали	защитна	броня	от	метал.	
Нищо	такова:	носели	те	върху	голо	тяло	дебела	плъст	—	джебе,	—	от	коя-
то	дума	произхожда	страховитото	„джебелии“,	нещо	като	щурмоваците	
днес.	Плъстта	се	оказвала	непробиваема	защита	срещу	стрели	и	копия.	
ТО	пък	едно	оръжие!)
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Из	тибетските	пазари	ще	 видиш	 само	изящно	 обработен	метал,	
вълнено	от	як	и	неизброими	образи	на	богове	от	камък,	бронз,	кост,	гли-
на.	Струва	ти	се,	че,	субконтинентът,	към	който	принадлежи	Непал,	е	
езически	и	дори	идолопоклонски	макар	вярващите	да	не	подозират	това;	
всяко	божие	изображение	там	имат	за	кумир,	талисман,	изобщо	за	вещ,	
която	носи	домашна	полза.

Твърде	неочаквано	тържищата	на	Непал	разстилат	индустриална	
стока	без	връзка	с	Покрива	на	света:	японска.	Ония	съобразителни	ин-
дустриалци	изследват	пазара	на	тъмна	Азия,	запълват	сергиите	£	с	уж	
тибетски	шалове	от	долно	целволе	вместо	козина	на	як,	 с	изкуствена	
коприна	като	крило	на	пеперуда	за	ярките	знамена,	които	непалци	пос-
тавят	около	будисткия	храм	подир	смъртта	на	богат	човек	—	ветрее	ги	
вятърът	на	Хималая,	докато	се	скапят,	а	то	означавало,	че	душата	на	
мъртвия	се	е	добрала	до	вечните	предели.

Японецът	имитира	неубедително,	но	евтино	всичко,	което	произвеж-
да	планинският	народ,	хвърля	го	на	пазара	като	автентика,	правдоподобна	
само	за	американец.	И	то	не	е	малко.

А	все	пак	забелязваш,	че	от	непалските	дюкянчета	подчертано	отсъс-
твува	храна.	Някакви	зелени	листа	и	разновидности	ряпа,	зелки	колкото	
юмрук,	ситничък	ориз	и	твърде	рядко	—	хляб.

Ясно	ти	става	как	наказаният	от	бога	европеец	не	пожалил	пот	и	
жертви,	за	да	заседне	мъжки	в	Индия:	имало	било	защо.	Там	господ	ходел	
по	земята.	И	не	престава	да	ходи.

Чайове,	 кафета,	 подправки,	 всички	плодове	 на	 земята,	 обединени	
вкупом,	преработени	или	не	—	шарената	индийска	чаршия	те	 всмуква	
неспасяемо.	Влезеш	ли,	излизане	няма.	Взима	ти	не	дори	кесията,	ами	и	
ума.	Диви	те	неизчерпаемостта	на	Индия,	нейните	безбройни	лица.	Тя	
ти	поднася	било	и	небило,	моли	те	да	го	приемеш	и	отнесеш	където	всеки	
стрък	е	въпрос	на	смръщен	труд;	Индия	ражда	изобилно	и	разхитително	
сякаш	от	само	себе	си.	А	навярно	не	е	тъй.	За	умението	на	ръцете,	които	
извличат	из	нея	екзотични	плодове,	съдиш	по	същото	умение,	вложено	в	
занаят.

Из	Европа	са	сиромашки	и	занаятите	—	те	идат	да	задоволят	с	на-
същни	вещи	твърде	среден	бит;	по	нас	бива	отпускана	доста	пестелива	
домашна	сметка	за	занаятчийски	произведения.	Те	вече	са	£	несъразмерно	
скъпи.	Друго,	друго	е	в	Индия.

Там	 занаятът	представлява	изкуство	във	 висшия,	 в	 естетически	
смисъл.	Там	една	жена	носи	върху	си	не	просто	дреха	и	що	да	било	укра-
шение,	а	творби	на	тънкия	вкус;	на	художествена	амбиция,	откритие,	
изпълнение.	Художество	е	самата	тя,	незадължена	да	мисли,	отговаря,	
произвежда	—	едната	просто	хубост,	доразхубавена.	Индийският	пазар	£	
представя	избор,	за	който	плаща	мъжът.

Накити	от	Индия...	Обикаляй	си	търговските	улици	на	Виена,	Па-
риж,	Москва,	Мюнхен,	Рим,	разчитай	цени,	отбелязани	върху	прилично	
картонче,	което	виси	от	пръстен	бяло	злато,	че	и	жълто,	от	бисерно	или	
диамантено	колие.	(Всъщност	според	негласен	закон	най-високите	цени	
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не	биват	обявявани.)	Може	и	да	съм	сбъркана,	дори	със	сигурност	съм,	но	
изработена	в	Европа	скъпоценност,	дето	би	ме	изхранила	до	гроб,	не	ми	
въздействува	—	това	е	богатство,	не	красота;	то	е	лукс,	не	наслада.	Затуй	
пък	в	най-кирливото	дюкянче	на	Делхи,	Калкута,	Джейпур	или	Бомбай	си	
пожелавам	не	една,	ами	всичките	—	за	пожелаване	е.

Бистър	като	детска	сълза	аметист,	аквамарин,	топаз.	Пъстри	като	
паунова	опашка	самоцвети.	Редуване	на	кост,	корал,	сребро	и	камък;	по	
трийсет	начина	оплетен	сребърен	тел,	който	образува	коварно	прелъс-
тително	змийче	около	кипрата	женска	шия.	Огърлия	и	пръстени,	колани	
и	гривни,	кутийчици	за	отрова	или	за	помада,	съдове,	където	върху	бакъра	
се	извива	дракон	с	бодлива	опашка	за	дръжка,	мъниста,	с	които	Колумб	би	
спечелил	освен	Америка	и	Европа	—	тъй	сладко	съчетани,	толкова	искрено.	
А	казаното	е	нищо,	сравниш	ли	го	с	други	тамкашни	умения	—	тъкаче-
ството	например.

Как	Индия	тъче!	Как	оцветява!	—	нали	боите	за	европейския	текстил	
извирали	из	Индия.	Ако	ги	наброим	—	нищо	и	никакво:	индиго,	шафран,	кар-
мин.	Ала	що	изпипва	от	тях	индусът...	Плашат	те	само	цените;	плашиш	
се,	загдето	толкова	майсторлък	може	да	струва	тъй	малко.	Дори	пък	те	
и	молят,	отстъпват	от	пари,	които	е	неловко	да	платиш	заради	несъ-
ответствието	им	с	ярката	стойност	на	онази	стока.

После	—	бисер.	На	цената	на	банани.	Плетени	сандали,	които	не	биха	
издържали	теглото	на	европеец,	прекалено	нежни	са	каишките	им,	прека-
лено	тънка	—	подметката.	Трябва	да	не	стъпваш,	а	да	летиш,	за	да	обуеш	
такова	деликатно,	живописно	нещо.

Индийската	жена	 ходи,	 обвита	в	 сари.	Туй	не	 означава	—	при	 все-
известната	индуска	беднотия,	—	 че	 сарито	е	 вещ	евтина.	Всяко,	 речи	
го	—	различно;	в	четирите	му	метра	бива	втъкана	или	в	цветена	нечия	
мечтателна	фантазия.	Дори	от	прост	плат,	то	ще	бъде	богато	на	бои,	
но	рядко	е	от	прост	цвят.

Веднъж	чух	продавач	да	съобщава	на	възрастна	американка:	двайсет	
и	седем	грама.	Нададох	ухо.	Оказа	се,	че	изложената	тъкан	за	сари	съдър-
жала	двайсет	и	седем	грама	злато.

Природно.	Кое	да	струва	скъпо,	ако	не	жената?	Нейните	златовезани	
поли	крият	храма	на	блаженствата,	но	и	на	зачатието	—	из	тия	поли	
бълбука	източникът	на	всяко	човешко	начало.	Нейната	сребровезана	пазва	
крие	следващо	тайнство:	кърменето,	храна	за	бъдещия	човек.	Как	няма	
да	 обдариш	със	 скъпоценности	и	 всичко	най-прекрасно,	 да	не	 обкичиш	
и	 възславиш	две	материални	части,	 които	дават	тласък	и	 захранват	
собствения	ти	животински	вид?	Че	кое,	ако	не	тях?

(Нека	с	печал	напомним,	че	преди	време	тъй	било	то	и	у	нас:	безмерно	
били	извезани	полите	и	пазухата	на	всяка	българка,	която	днес	имаме	за	
елемент	от	производителните	сили,	а	не	от	митологията.	Навсякъде	из	
света	това	са	най-тачените	места	по	човешкото	същество,	осъзната	
почит	към	непонятното	възпроизводство.)

С	една	дума	подир	отклонението:	дори	при	бърз	поглед	над	индийския	
текстил	ще	се	уверим,	че	тук	тъкането	не	датира	от	промишления	пре-
врат	насам	—	то	лъха	на	хилядолетия.	Близко	е	Китай,	затуй.
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Пазарите	на	Бухара,	на	Душанбе...	В	отсамния	свят,	сиреч	в	социа-
листическия,	те	все	пак	са	опазили	мириса	на	Ориента	—	неговите	завър-
тулки,	подправките	му.	Под	стъклени	кубета	на	съвременни	хали	тежат	
хълмове	от	сушена	кайсия,	черни	и	бели	стафиди,	орехови	и	лешникови	ядки.	
О	ченгели	окачено	виси	конско	и	камилско	месо,	чая	продават	на	чували,	
както	и	сусамово,	маково	семе.	Всеки	пъпеш	бива	съхранен	за	година	време	
в	своя	отделна	мрежа	от	груб	коноп;	като	излъчват	упоителен	аромат,	
едри	колкото	едногодишно	дете	пъпеши	се	люшкат	над	косоокия	търговец.	
Сякаш	скъпоценни	лампиони,	те	и	струват	добри	пари	през	февруари.

Високо	тачено	—	из	Изтока	изобщо	—	там	е	среброто	в	най-веща	из-
работка.	Има	нещо	подчертано	естетско	в	това:	истинският	ценител	
немари	за	стойността	на	материала,	него	привлича	единствено	хубостта,	
а	лунният	светлик	на	белия	метал	въздействува	къде	по-благородно	от	
натрапливия	лъсък	на	жълтия.

В	Средна	Азия	жената	носи	ярко,	но	геометрически	втъкано	—	къбръз-
лия,	дето	викаше	баба	ми,	от	което	заключаваме,	че	тази	техника	ще	да	
проникнала	до	нас	чрез	Кипър;	за	разлика	от	брокат	или	щампа	средноа-
зийският	традиционен	текстил	бива	боядисан	още	на	прежда,	като	ин-
тервалите	между	цвят	и	цвят	са	пресметнати	така,	че	готовият	плат	
да	образува	симетрични	шарки.	Няма	ли	в	това	нещо	от	самаркандската	
архитектура,	изчислявана	по	чертеж,	а	сглобявана	високо	над	земно	рав-
нище?	Нали	там	някъде	били	открити	първият	алгоритъм,	сектантът	
и	прочие.	Умеели	са	и	умеят	да	смятат	онези	производители.	Иначе	ги	
гледаш	на	пазара:	мълчат	те	зад	острите	си	коси	погледи,	подрямват	или	
се	наливат	със	зелен	чай.	И	в	средната	част	на	прамайка	Азия	основна	цел	
е	редовният,	тих,	по	необясним	начин	строг	кеф	—	то	си	личи	на	пазара.

Много	по-зараз˜н	от	белия	начин	на	мислене	и	по-скоро	недомислие	е	
арабският	дял	на	света;	нека	това	бъде	наказание	за	всички	алчни	заво-
еватели	—	да	прихванат	зараза	от	завоюваните!	Като	си	припомним,	че	
арабинът	през	средни	векове	бил	купец	над	купците!	Той	дейно	търгува	
и	днес,	нему	производството	е	сякаш	противопоказно.	Но	продава	що?	
Американска	и	японска	стока.	Вековен	познавач	на	алъш-вериша,	преду-
сетил	е,	че	и	Европа	излиза	из	стопанската	игра	—	недоимък	и	теснотия,	
несъвременна	себестойност	на	продукцията.	Айде,	без	Европа!	—	говорят	
вкупом	чаршиите	на	Кувейт	и	разни	емирати	от	Персийският	някога,	
днес	Арабски	залив,	може	би	най-богатите,	а	често	и	най-евтини	чаршии	
по	света.	Те	продават	главно	електроника,	защото	по-ново	от	нея	още	
не	е	за	продан,	крият	го	военните	комплекси,	но	и	то	бездруго	върви	там,	
само	че	подземно.

Не	импонира	на	естета	Златният	сук	в	Кувейт—	тонове,	да,	тонове	
жълто	тенеке	и	никакъв	вкус	в	дизайна	му.	Златото	през	наши	дни	прес-
тана	да	бъде	накит,	то	е	вложение.	 (Интрезориране,	както	го	нарича	
обществознанието.)	Няма	по-първобитен	начин	да	се	почувствуваш	мо-
гъщ:	придобиваш	злато	и	си	го	слагаш	на	сянка.	То	те	прави	сигурен,	но	
всъщност	не	богат;	богаство	е	да	произвеждаш,	като	обръщаш	стока	в	
пари,	пари	в	стока.	Но	невъзможно	—	парите	в	свободно	време.
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Уви,	на	ни	един	от	многочислените	пазари,	където	блеях,	мирисах,	
дъвках,	купувах	глупави	сувенири	—	никъде	не	открих	единствената	стока,	
за	която	бих	дала	всичко:	време.

Пазари,	пазари...	Руският	предлага	редки	северни	кожи,	заложено	от	
бивши	люде	семейно	сребро,	балтийски	кехлибар,	честен	лен,	накити	на	
костуема	цена.	Американскят,	задръстен	от	индустриална	стока	срещу	
дребни	пари,	безчет	препарати	за	и	против,	зали	в	които	влизаш	срещу	
долар	и	половина,	за	да	ядеш	колкото	поемеш.	Благодаря,	викам,	излизам	
си	неяла,	по	нас,	такова	не	ядат.	Нищо,	че	било	на	сметка.

Да,	нека	се	поспрем	при	шоп-сентъра,	северноамериканско	откритие,	
което	бездруго	ще	бъде	присадено	нявсякъде	(то	вече	е,	но	не	в	ония	маща-
би);	ще	измести	всички	други	видове	пазар	като	недостатъчно	ефективни,	
рентабилни,	лукративни	—	все	термини	из	речника	на	маркетинга.	През	
следващия	век	народът	ще	 забрави	магазините,	 както	ние	 забравихме	
чаршията,	лавките,	дюкяните;	ще	има	шоп-сентри.

Посред	унила	поляна	(за	целта	не	бива	да	се	хаби	площ,	свястна	да	
ражда)	се	простира	хектари	покрито	пространство.	Наоколо	му	—	паркинг	
докъдето	поглед	стига.	Хиляди	коли.	Модерният	търг	строят	далече	от	
селища,	за	да	обслужва	множество	селища	наведнъж.	Пред	някой	от	вхо-
довете	му	подкарваш	метална	количка,	буташ	я	по	наклонени	плоскости,	
навлизаш	без	въодушевление	под	онзи	необгледен	похлупак.	И	се	потапяш	
в	океан	стока	от	най-проста	до	най-скъпа.

Разбира	 се,	 губиш	ориентир,	такова	 стоварище	би	 се	нуждало	 от	
пътеводител.	Съпровожда	те	страхът,	че	излаз	из	него	няма	да	улучиш,	
че	така	и	ще	погинеш	ненамерен.	Донякъде	успокоява	туй,	дето	от	време	
на	време	се	натъкваш	на	кафетерия,	кръчма,	ресторант	—	подкрепяш	се	
и	продължаваш.

Едва	ли,	ако	търсиш	нещо	посред	стоковата	стихия,	би	го	открил,	
затуй	пък	накупуваш	десетки	нетърсени	работи,	сякаш	плащаш	откуп	
на	идол,	та	дано	се	измъкнеш	невредим.	Поискаш	ли	да	заплатиш	обаче,	
настъпва	мъка:	няма	кому.	Касиерка	се	нахожда	на	всеки	километър,	а	само	
тя	—	прибирайки	ти	парите	ти,	—	ще	принуди	покупките	да	не	пищят.	
Непрестанно	се	боиш,	че	сбъркаш	ли	пътя	си	през	океана	на	тържището,	
може	да	се	чуе	такъв	писък,	а	полицията	—	макар	невидима	—	ще	се	окаже	
на	всеки	метър.	Прочее	като	плаваш	на	риск	през	свобода	на	инициатива-
та,	свобода	на	избора	и	свобода	на	волята	изобщо,	чувствуваш	се	твърде	
застрашен	от	изобличение	в	неволна	кражба	—	знаеш	ли	що	те	дебне	из	
лишеното	от	човешко	присъствие	пространство?

Пазарът	на	бъдещето	притежава	и	друга	неприятна	черта:	индус-
триалната.	Как	да	си	харесаш	тоалет,	щом	го	видиш	окачен	в	петстотин	
стереотипни	екземпляра?	Как	ще	си	избереш	сладолед,	ако	пред	очите	ти	
цъфти	леха	от	петдесет	вида	боядисана,	подсладена,	замразена	вкусно-
тия?	Знаеш	ли	към	кое	лекарсво	да	посегнеш	(там	всеки	има	и	свобода	на	
собствено	лечение,	понеже	медицинската	консултация	не	е	по	джоба	на	
мнозина),	когато	пред	тебе	се	разстилат	декари	фармацевтика,	а	всеки	
препарат	е	препоръчан	като	единствено	най-ефикасен?
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Ей	богу,	след	като	в	Индия	търсиш	цяла	седмица	аспирин,	той	те	из-
лекува	веднага	щом	го	придобиеш:	в	Северна	Америка	се	боиш	да	глътнеш	
хап	—	ами	ако	съседният	от	някоя	лавица	е	бил	по-лековит?

Вероятно	затуй	средният	американец	не	гуляе,	не	се	конти,	не	се	
вторачва	в	здравето	си	—	навсякъде	го	застрашава	стоката,	от	която	
бяга	да	се	скрие	у	дома.

Казват,	дивите	гъски	броели	до	числото	едно.	Откраднем	ли	осем	от	
деветте	£	яйца,	птицата	не	реагирала,	спокойно	мътела	останалото.	
Изпадала	в	дива	тревога	обаче,	ако	я	лишиш	от	него.	Тоест	схващала	
само	тази	разлика	—	има	и	няма.	Види	се,	в	известна	степен	ние	повта-
ряме	нейния	дефект:	броим	до	определено	число,	оттам	нагоре	мозъкът	
ни	отказва	да	въприеме	многотията.	Не	иска,	това	е.	Уж	да	му	дойде	
напомощ,	рекламата	го	доотвращава,	той	изключва	хептен.	Потреби-
телят	грабва	първите	познати	му	по	привичка	предмети:	бутилка	бира,	
сандвич	със	сирене,	тениска,	джапанки.	Трудно	откриваемата	касиерка	
с	ледено	лице	облъчва	етикетите	им	—	сега	те	няма	да	пищят	на	изли-
зане.	Спасил	си	се.

Навън	по	 бетонираната	поляна	щвъкат	коли,	щракат	багажници,	
дрънчат	металните	колички;	опразнени,	тях	прибира	негър	в	униформа	
на	адмирал.	Поемаш	дълбоко	дъх.	Ако	това	бъде	пазарът	на	бъдещето,	
хубаво,	че	скоро	ще	мрем.	Ние,	които	помним	кварталната	фурна,	количка-
ря-зарзаватчия,	млекаря	от	Драгалевци	с	двуколка,	доверчиво	оставената	
пред	вратите	ни	тенджера	за	сутрешното	краве	мляко.

За	какво	говорим?	За	мъртъвци.

Из	Новия	свят	има	и	други	продавници,	където	проклинаш	своята	
тънка	кесия.	Те	съдържат	книги,	колкото	и	каквито,	пълно	безбрежие	
от	печатан	текст,	илюстрация	и	репродукция.	Запомнила	съм	не	про-
славените	книжарници	от	Големите	булеварди	на	Париж,	нито	на	Ровот	
в	Мюнхен,	или	пък	московските,	трудно	достъпни	поради	жаден	за	още	
и	още	текст	народ.

Някъде	около	Колъмбъс,	център	на	Охайо,	ме	откараха	до	църква	без	
кръст.	(Из	Съединените	щати	дал	бог	храмове,	на	имигранта	не	остава	
нищо,	освен	да	се	уповава	на	всевишния.)	Тя	се	издигаше	върху	крещящо	
зелена	хълмчинка,	бе	от	дъски,	боядисани	в	чисто	бяло.	Страшна	кни-
жарница!	—	рекоха	ми,	а	оттам	нататък	се	потопих.	В	църквата	имаше	
всичко	печатно,	 което	можеш	си	 въобрази,	така,	на	 камари.	 Знаех,	 че	
не	мога	да	купя	книга	—	килограм	свръхбагаж	при	прелитане	на	океана	
струва	прекалено.	Е,	реших	да	прочета	за	половин	ден	и	безплатно	кол-
кото	успея.	Беше	напрегнато,	прекрасно,	занимателно,	едва	ли	полезно,	
но	извънредно	шарено.	Е,	реших	да	прочета	за	половин	ден	и	безплатно	
колко	успея.	Беше	напрегнато,	прекрасно,	занимателно,	едва	ли	полезно,	
но	извънредно	шарено	—	средната	американска	книга	взима	под	внимание	
средния	американец,	което	за	нас	е	юношеска	литература.	Затуй	пък	как	
му	я	налива	в	главата.

Спрях	за	малко	върху	зелената	морава,	за	да	запечатя	върху	ретина-
та	си	бялата	дървена	църква	без	кръст,	чиито	прозорци	угасваха	за	сън.	
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Може	би	най-сладкия	спомен	за	чаршия	из	Новия	свят.	Останалото	беше	
за	забравяне	—	индустрия	без	собствено	лице	и	име.

Питам	се	понякога:	кой	си	играе	с	нас?	Кому	правим	трагикомичен	
сеир?	Нали	из	всички	пазари	на	планетата	би	си	купил	всевъзможно	—	от	
сладолед	и	привлекателно	илюстрирана	юношеска	книга	до	бижу	за	милион	
и	галеща	естествена	тъкан.	Но	няма	пазар,	който	да	ти	предложи	(пък	
било	на	луда	цена)	най-необходимото	всекиму:	време,	спокойствие,	здраве.	
Пък	без	тях	за	какво	ти	е	всичко,	дето	предлагат?	

Не	знаем	и	не	ще	узнаем	кой	ни	е	създал	и	пуснал	да	щуреем,	камо	ли	
—	защо.	Но	ми	се	чини,	че	ни	взима	за	по-глупави,	отколкото	сме,	за	което	
вероятно	носим	вина	и	ние.

	

„Цàр Сèìеîí è êíèжîâíèöèòе“. 
Хóä. Дèìèòúр Гþäжеíîâ (1937)
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АРХИВ „ПЛАМЪК“. Брой 11/1986

Димка Каролева

АКО ЗАГИНА НА ВОЙНА... 
(Да си спомним Димчо Дебелянов)

Димчо	Дебелянов	загива	на	2	октомври	1916	год.,	в	сражение	срещу	ир-
ландски	войски	между	селата	Долно	Караджово	и	Горно	Караджово,	Серско.

Пръв	съобщава	за	неговата	смърт	в	„Българан“,	бр.	30,	с.	4,	1916	г.	
Посвещава	му	цяла	страница	с	портретче	в	средата	и	под	него:	„Димчо	
Дебелянов,	роден	в	гр.	Копривщица	през	1887	год.,	починал	на	2	октомври	
1916	 год.	Талантлив	поет	и	 сътрудник	на	 „Българан“.	На	 страницата	
симетрично	са	разположени	стихотворенията:	„След	разлъка“	(„Аз	искам	
да	те	помня“),	 „Черна	песен“,	 „Жертвоприношение“,	 „Гора“,	 „Грижата“,	
„Скрити	вопли“,	„Кръстопът“.	След	няколко	месеца	Подвързачов	публику-
ва	в	„Отечество“	една	от	най-силните	си	творби	„На	падналия	другар“,	
Теодор	Траянов	му	посвещава	баладата	„Погребение“,	Гео	Милев	във	„Вез-
ни“	—	„Ин	мемориам“.	През	1920	година	Николай	Лилиев,	Подвързачов	и	К.	
Константинов	подреждат	и	издават	първата	книга	„Стихотворения“.	
На	десетата	годишнина	от	смъртта	му	кръжецът	„Живо	слово“	изнася	
първия	си	рецитал	по	негови	стихове	и	пожънва	огромен	успех;	Л.	Стоянов	
издава	книгата	„Поет	на	жизнения	подвиг“,	Ат.	Далчев	публикува	статия	
с	най-високата	за	тогава	оценка	на	цикъла	фронтови	стихотвореия.

Не	е	възможно	да	се	изредят	макар	и	малка	част	от	статиите	и	
книгите,	 публикувани	 в	тези	 седемдесет	 години	 за	Димчо	Дебелянов.	
През	тридесетте	години	почти	всеки	вестник	и	списание	у	нас	напомня	
в	началото	на	октомври	за	неговата	смърт.	Пишат	знайни	и	незнайни,	
известни	и	неизвестни,	близки	и	роднини,	поети,	журналисти,	критици...

Тук	искам	да	припомня	някои	моменти	от	последната	негова	сутрин	
—	2	октомври;	иска	ми	се	също	да	кажа,	че	в	писаното	за	неговата	смърт	
има	неточности,	противоречия,	та	даже	и	неверни	неща.	Първо,	в	много	
от	тях	се	среща	3	октомври	като	дата	на	смъртта	на	Димчо	Дебелянов;	
един	писател,	отбелязвайки	22-ата	годишнина	от	смъртта	му,	пише,	че	
„студеното	олово	пронизва	гордото	чело	на	Димчо...“.	Едни	пишат	сините	
му	очи,	други	кафявите	му	очи,	срещат	се	и	патриотарски	оценки,	че	е	за-
гинал	геройски	за	честта	на	България.	П.	Здравков,	който	е	изнасял	сказки	
пред	любопитната	публика	за	житейските	страдания	на	поета,	решил	
и	да	публикува	разказаното	му	от	адвоката	Ат.	Минков,	боен	другар	на	
Дебелянов.	„Винаги	бе	спретнат	и	елегантен.	Ходеше	почти	винаги	с	бели	
ръкавици	и	едни	снежно	бели	екселбанти,	с	които	не	се	раздели	в	последния	
ден	и	с	които	загина!“	Действителният	приятел	на	Димчо,	Тихомир	Геров,	
опровергава	в	книгата	си	„В	казармата	и	на	фронта	с	Димчо	Дебелянов“	
(1957)	писаното	от	Здравков:	„Не	само	той,	но	дори	и	полковият	адютант	
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не	носеше	екселбанти,	те	отдавна	бяха	излезли	от	мода	заедно	със	сабите,	
шпорите	и	ръкавиците...“	За	никакви	екселбанти	не	споменава	и	братът	
на	Димчо,	Илия	Дебелянов,	който	също	е	на	фронта	и	служи	близо	до	него:	
„...	открих	платнището	и	го	видях	в	бяла	войнишка	куртка,	сив	германски	
панталон	и	обикновени	войнишки	ботуши.“

Пак	П.	Здравков	(„Последният	ден	на	Димчо	Дебелянов“,	„Литературен	
глас“,	№	315,	1936)	в	същата	статия	пише:	„...	точно	на	мястото,	обрасло	
с	няколко	вековни	брястове,	загина	Димчо.“	У	Тихомир	Геров	тия	няколко	
бряста	са	„неголяма	кайсия,	оръфана	от	куршумите“.

Различно	са	описали	свидетелите	и	смъртта	на	подпоручика.	Тихомир	
Геров,	който	е	събирал	около	две	десетилетия	спомени,	разкази,	писма	
и	документи,за	да	напише	книгата	си	 (но	за	съжаление	умря,	преди	да	
я	види	излязла),	описва	последните	минути	на	Димчо	така:	„Изведнъж,	
както	стърчеше	прав,	той	вдигна	ръце,	завъртя	се,	изпусна	револвера	и	
лопатката	(други	пишат,	че	Дебелянов	е	държал	цигара	в	едната	ръка,	
пистолет	в	другата	—	Д.К.)	и	се	свлече	на	земята,	като	притискаше	с	
ръка	раната	си.	Опита	се	да	разкопчае	дрехата	си,	не	можа.	Около	него	
настана	смут...	„Що	стана?“	—	попита	някой.	„Стана,	каквато	стана,	
ротния	убиха.“	До	него	близо	бил	Христо	Сиренячки	от	с.	Чамурлия.	Той	
разкопчал	куртката	и	панталоните	му	и	открил	раната	—	в	лявата	до-
лна	част	на	корема.	Потърсили	бинт:	у	него	не	намерили,	един	войник	дал	
своя.	„Поиска	вода.	Дадоха	му.	Едва	можа	да	запита:	„Нали	няма	да	умра?“	
Някой,	за	да	го	ободри,	рече:	„Не	бойте	се,	господин	подпоручик,	леко	е.“	—	
„Ох,	не	е	леко“	—	отвърна	той,	отпусна	се	на	земята	и	след	малко	издъхна.“

Христо	Сиренячки	е	командир	на	отделение	от	трети	взвод.	В	донесе-
нието	си	след	смъртта	на	подпоручика	той	пише:	„Ще	живея	ли?“	—	това	
бяха	думите	на	нашия	подпоручик,	когато	го	раниха.	Държах	го	в	ръцете	
си,	кръвта	му	бе	избила	по	куртката	и	аз	го	положих	в	окопа	за	превръз-
ка.	Подофицерът	прибра	личните	вещи	на	подпоручика.	Часовникът	му	
още	вървеше.	Стрелките	отиваха	към	единадесет	на	втори	октомври	
шестнадесета	година.“

В	гореспоменатата	статия	на	П.	Здравков	се	казва:	„Тук	на	2.Х.1916	
г.	към	10	сутринта,	повел	своята	рота,	Дебелянов	паднал	пронизан	от	
един	от	милионите	куршуми,	които	свиреха	над	Струма,	и	моментално	
починал...	Не	беше	обаче	възможно	да	го	приберем	веднага	поради	страш-
ната	атака	и	това	стана	едва	на	следния	ден...	на	3.Х.1916	г.“

Илия	Дебелянов	научава	за	смъртта	на	брат	си	още	вечерта	на	2	
октомври:	„Намерих	го	късно	през	нощта	в	един	плевник	на	село	Горно	
Караджово	—	споделя	той	пред	Вл.	Русалиев.	—	Тялото	му	беше	натоварено	
на	една	каруца,	която	щеше	да	го	откара	в	Демир	Хисар.	През	същата	нощ	
намерих	някои	от	неговите	войници,	за	да	ги	питам	как	е	убит.	Всички	
казват,	че	е	бил	прав,	с	цигара	в	едната	ръка	и	с	пистолет	в	другата,	ко-
гато	го	е	ударил	смъртоносният	куршум.	Ала	никой	в	оня	грохот	и	ужас	
не	си	спомня	дали	Димчо	е	извикал	нещо.	Само	неговият	войник	Димитър	
Гьошев	от	село	Радуил,	който	е	бил	на	една	крачка	разстояние	от	него,	
ми	каза,	че	бил	извикал:	„Раниха	ме“	и	паднал	мъртъв.“

Арангел	Стойчев	от	село	Марица	разказва	пред	Иван	Дебелянов,	пле-
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менник	на	поета:	„Аз	тогава	служех	в	22	полк,	5	рота.	Дойде	заповед	наши-
ят	полк	да	атакува	неприятеля	и	да	завземе	Караджово.	Страшни	боеве	
станаха,	много	жертви	се	дадоха,	но...	взехме	го.	Дохожда	Трети	Бдински	
полк,	в	подкрепа	на	нашия.	Той	остава	да	пази	позициите,	а	ние	се	отте-
гляме	на	почивка.	Англичаните	минават	в	атака	и	Трети	Бдински	полк	
отстъпва.	Дохожда	нова	заповед	да	отблъснем	неприятеля	и	да	завземем	
предишните	си	позиции.	Нашият	22	полк	е	в	атака,	отблъсваме	неприяте-
ля	и	завземаме	позициите	си.	Трети	Бдински	остава	пак	да	ги	пази,	а	ние	
се	оттегляме.	Неприятелят	пак	атакува	и	за	втори	път	Трети	Бдински	
отстъпва.	Дохожда	заповед	на	всяка	цена	да	се	вземат	позициите.

Почти	всички	офицери	бяха	избити	или	ранени.	Неприятелят	се	беше	
вече	укрепил	горе	на	височината	и	ни	посипваше	с	дъжд	от	куршуми.	Димчо	
тогава	служеше	като	адютант	на	майор	Томов.	Назначават	Димчо	за	ко-
мандир	на	пета	рота,	в	която	бях	и	аз.	Майор	Томов	се	противопоставил	
на	отиването	на	Димчо,	но	заповедта	била	непреклонна	и	трябва	да	се	
подчини.	(Т.	Геров	пише,	че	майор	Томов	не	се	е	противопоставил	на	това	
назначение,	въпреки	че	Димчо	го	е	помолил	и	затова	се	скарали	—	Д.К.)	Ние	
в	окопа	очаквахме	новия	си	командир,	понеже	стария	го	убиха.	Дохожда	
Димчо,	преглежда	останалите	от	нашата	рота	и	ни	насърчава	за	пред-
стоящия	ни	бой,	като	оглеждаше	местността	и	избираше	такова	място,	
където	да	бъдем	по-закрити	от	неприятелски	куршуми,	които	като	мрежа	
кръстосваха	над	главите	ни	и	ровеха	земята.	Димчо	пушеше	цигара	след	
цигара,	като	поднасяше	кутията	и	на	нас.	В	това	време	изскочи	при	нас	
един	капитан	от	Трети	Бдински,	чието	име	не	знам	и	току	се	нахвърли	
на	Димчо:	„Какво	чакаш?	Излизай!	Напред!“	Димчо	погледна	капитана,	пог-
ледна	нас,	войниците,	погледна	и	навън	от	окопа,	като	че	искаше	само	с	
поглед	да	каже	на	капитана	за	състоянието	на	ротата	и	за	ужаса	навън.	
Капитанът,	разгневен	от	бавенето	на	Димчо,	извади	парабела	си,	насочи	
го	срещу	Димчо	и	викна:	„Излизай!	Напред!“

За	Димчо	имаше	два	пътя:	навън	от	окопа	куршум,	или	тука	в	окопа.	
Той	се	обърна	към	нас	с	приятелски	глас:	„Хайде,	момчета,	тръгвайте	
след	мен“	—	и	изскочи	от	окопа.	Непристъпил	и	няколко	крачки,	падна,	
пронизан	от	куршум.	След	него	изскочи	Димитър	Гьошев	от	Радуил	и	той	
падна	ранен,	и	всеки	който	се	осмели	да	излезе,	падаше	убит	или	ранен.	
Караджово	вече	не	взехме,	но	с	многото	си	отиде	и	Димчо.“	(Истината	за	
смъртта	на	Димчо	Дебелянов.	Последни	достоверни	разкрития.	Разказ	на	
един	очевидец“	ЛИК,	бр.	34,	год.	II,	1936	г.)

Владимир	Русалиев	в	книгата	си	„Животът,	любовта	и	смъртта	на	
Димчо	Дебелянов“	пише:	„В	тия	кървави	сражения,	през	които	са	паднали	
за	три	дни	няколко	хиляди	души,	са	участвали	освен	22	пех.	Тракийски	полк,	
но	и	13	пех.	Рилски	полк,	3	пех.	Бдински	полк,	26	пех.	Пернишки	полк	и	14	пех.	
Македонски	полк.	От	тези	пет	полка	са	останали	само	няколко	роти.	Там	е	
бил	истински	ад.	Настъпвали	са	под	дъжд	от	куршуми	и	гранати	дружина	
след	дружина	и	те	са	бивали	покосявани.“

Този	капитан,	името	на	когото	Арангел	Стойчев	не	знае,	е	капитан	
Вълчев	от	Трети	Бдински	полк.	За	него	Тихомир	Геров	пише:	„Капитан	Въл-
чев	искаше	Димчо	да	настъпи	към	предните	окопи	в	един	твърде	неизгоден	
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момент,	стана	нужда	да	му	се	обясни,	че	за	поддръжка	в	такъв	случай	сега	
не	може	да	се	говори.	Трябваше	да	почака.	Една	картечница	от	вършачка-
та,	друга	откъм	чешмата	продължаваха	да	обстрелват	със	съсредоточен	
огън	горния	край	на	окопа;	стреляха	и	от	високата	звънарница	на	Долно	
Караджово.	Димчо	все	пак	заповяда	на	ротата	да	настъпи,	обаче	никой	не	
се	помръдна	от	мястото	си...	Снаряди	избухваха	на	десетина	крачки	от	
нас.	Към	най-близкия	преден	окоп	настъпи	смут.	Един	войник	с	вдигната	
ръка	бягаше	назад.	Капитанът	може	би	не	видя	кръвта,	която	течеше	от	
нея,	и	стреля	върху	му.	Тук	хората	не	се	шегуваха.	Димчо,	повтори	и	пот-
рети	командата,	но	войниците	все	още	упорствуваха...	Подофицерите	се	
опитваха	да	ги	вразумят,	после	да	ги	заплашват	със	съд.	Капитан	Вълчев	
едва	понасяше	всичко	това.	Той	се	намеси	ìàëêî ãрóáî	(подчертаното	от	
мен	—	Д.К.).	(С	насочване	на	пистолета	и	с	изричната	заповед	„Излизай!“	—	Д.	
К.)	Най-сетне	десетина	души,	предвождани	от	Димчо,	прибягнаха	до	пър-
вия	малък	окоп.	Той	беше	пълен	с	войници	от	други	роти...	От	пета	рота	
малцина	бяха	излезли	напред	и	опитите	на	Димчо	да	прехвърли	цялата	
рота	към	предните	окопи	не	успяха:	войниците	му	се	смесиха	с	хората	на	
нашата	дружина	и	от	първа	дружина	на	Трети	полк	и	се	изгубиха	между	
тях.	Двадесетина	души,	които	прибягнаха	към	първия	малък	окоп,	се	на-
блъскаха	в	него	или	залегнаха	наоколо	и	забиха	глави	в	пръстта...	В	това	
положение	войниците	не	можеха	да	останат.	През	 следващите	няколко	
минути	трябваше	да	се	направи	нещо:	тук	просто	ги	застрелваха.	Подпо-
ручикът	им	заповяда	да	се	окопаят	по-дълбоко,	обаче	и	туй	малко	помогна.	
Налагаше	се	веднага	да	заемат	втория	окоп,	в	който	имаше	малко	войници	
и	една	картечница.	Той	беше	по-голям,	по-дълбок,	по-удобен	за	стрелба	и	с	
челен	обстрел.	Само	три-четирима	от	пета	рота	прибягнаха	до	тоя	окоп.	
В	безсилието	си	да	се	справи	с	тия	хора	Димчо	стърчеше	непредпазливо.	
Заповядано	му	беше	веднага	да	настъпи	към	предните	два	окопа,	а	той	все	
още	се	бавеше	около	това	дърво	с	изпочупени	клони	и	прострелян	дънер...	
Трябваше	да	се	употреби	насилие,	за	да	се	промени	положението.	Но	той	
не	направи	това.	Не	беше	време	да	се	уверяват	хората	и	да	се	напътват	
като	деца.	Те	бяха	мъже,	участвували	в	две	войни,	и	знаеха	как	се	постъпва	
в	такива	случаи.	Но	той	продължаваше	да	ги	подканва	и	сочеше	вляво,	дето	
имаше	повече,	макар	и	малки	прикрития.	Изведнъж,	както	стърчеше	прав,	
той	вдигна	ръце,	завъртя	се,	изпусна	револвера	и	лопатката	и	се	свлече	на	
земята,	като	притискаше	с	ръка	раната	си...“

Дадох	нарочно	този	дълъг	откъс	от	книгата	на	Т.	Геров,	като	съкра-
тих	съвсем	малко	неща,	неотнасящи	се	пряко	до	Дебелянов.	Всеки	читател	
ще	види	колко	ïîäрîáíî	е	описано	всичко	от	момента	на	излизането	му	
от	окопа.	Но	недоумявам	как	и	защо	Т.	Геров	не	е	казал	какво	по-точно	стои	
зад	това	„малко	грубо“,	което	характеризира	думите	на	кап.	Вълчев...	Та	
това	е	най-важният,	най-острият,	съдбоносният	момент	за	Дебелянов...	
Наистина	недоумявам...

Преди	години	на	едно	чествуване	на	Дебелянов	в	Копривщица	пред	
гроба	му	застана	млад	поет	и	в	словото	си,	разчувствувано	и	поетично,	
разказа	някаква	версия,	съвсем	невярна,	за	последните	минути	на	поета.	
Димчо	бил	застанал	до	едно	дърво,	съсредоточено	гледал	нощното	небе	
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и	само	святкащата	му	цигара	издавала	къде	е	той.	Тя	именно	привлякла	
вражеския	куршум.

Навярно	и	други	подобни	версии	се	разхождат	из	списанията	и	вест-
ниците,	но	не	мога	да	се	спирам	на	всички.

И	така,	подпоручик	Димчо	Дебелянов	пада	на	земята	—	проговорил	
или	не	проговорил,	поискал	или	не	поискал	вода,	казал	или	не	казал	„ох,	не	
е	леко“,	кръвта	му	изтича	и	той	издъхва.	Подофицерът	прибира	лични-
те	му	вещи	заедно	с	часовника,	който	продължава	да	върви...	Успокоява	
се	лицето	му	и	през	нощта,	когато	Илия	го	намира,	той	е	като	заспал.	
Вещите	му	предават	по	принадлежност	и	търсят	адрес,	на	който	да	
ги	изпратят.	Но	адрес	няма,	подпоручик	Димчо	Дебелянов	просто	няма	
дом.	Изпращат	ги	на	сестра	му	Мария	в	Самоков:	два	куфара,	подредени	с	
дрехи,	два	чифта	обувки,	писма	от	приятели,	чернови	на	стихотворения,	
писани	на	фронта,	няколко	книги	на	български,	руски,	френски,	немски	и	
едно	евангелие	на	английски,	няколко	еделвайса...

Една	каруца	откарва	тялото	му	към	двора	на	черквата	„Света	Бого-
родица“	в	Демир	Хисар.	Там	то	пролежава	до	август	1931	г.,	когато	пред-
ставители	на	кръжеца	„Живо	слово“,	Д.	Подвързачов,	Г.	Райчев	и	брат	му	
Илия	откриха	гроба,	измиха	костите	му	с	вино	и	в	едно	малко	ковчеже	ги	
пренесоха	в	родната	Копривщица.

Но	дотогава	е	още	далеч.	Майор	Томов	и	полковник	Сапунов,	командир	
на	22	пехотен	Тракийски	полк,	записват	в	дневниците	си,	че	между	10	и	
11	часа	на	2	окт.	при	настъплението	на	Горно	Караджово	е	паднал	убит	
подпоручик	Динчо	Дебелянов	(Динчо	е	рожденото	му	име	и	така	са	го	водели	
във	военните	книги	—	Д.	К.).	В	края	на	дългото	си	изложение	полк.	Сапунов	
добавя:	„Отличили	се	офицери	в	непрекъснатите	боеве	при	атаките	на	
Долно	и	Горно	Караджово	са:	„...	запасният	подпоручик	Дебелянов	Динчо,	
за	командир	на	пета	рота...“	Първото	писмено	отличие	за	Димчо	Дебе-
лянов!	Каква	ирония	на	съдбата...	Награждават	го	с	орден	с	приписка	на	
заповедта:	„Не	получил.	Убит.“	Издават	и	акт	за	смъртта	му	под	номер	
118,	в	който	допускат	две	грешки:	че	е	на	25	години,	а	той	е	бил	на	29,	и	че	
е	родом	от	Ихтиман.	Остава	да	издадат	и	последната	заповед	—	№	76,	с	
която	го	изключват	от	списъците	на	военния	състав.

Ала	 всичко	това	може	би	нямаше	да	 се	 случи,	 ако	 адютантът	на	
полковия	командир	не	беше	зачеркнал	името	на	Дебелянов	Динчо	Велев	от	
списъка	на	отпускарите,	които	трябвало	да	заминат	за	вътрешността	
на	страната	в	края	на	септември,	и	на	негово	място	не	бе	вписал	името	
на	свой	близък...
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КРИТИЧЕСКИ БЕЛЕЖНИК

Симеон Хаджикосев

КОГАТО ИМА КАКВО ДА КАЖЕШ 
(Размисли за книгата на Г. Константинов 
„Поезията като свидетел“)

Преди	няколко	години	ИК	„Хермес“	публикува	книгата	на	Георги	Кон-
стантинов	„Човек	за	споделяне“	(2015).	От	текста	върху	чудесно	офор-
мената	корица	ставаше	ясно,	че	читателят	ще	се	срещне	пак	с	добре	
известния	му	и	обичан	поет,	но	този	път	в	качеството	му	на	мемоарист	
и	есеист.	Под	заглавивето	изрично	бе	отбелязано:	„Книга	втора“.	Можем	
само	да	съжаляваме,	че	двутомникът	„Човек	за	споделяне“	мина	почти	
незабелязано	сред	заплашително	голямата	книгоиздателска	продукция,	
в	която	дялът	на	българската	книга	намалява	с	всяка	изминала	година.	
Ония,	които	са	го	прочели,	несъмнено	знаят,	че	Георги	Константинов	е	
не	само	даровит	поет,	но	и	превъзходен	мемоарист,	есеист,	литератор	
и	публицист.	Десетилетната	му	работа	като	журналист,	главен	редак-
тор	и	издател	на	списанията	„Родна	реч“	и	„Пламък“	го	изтъкват	не	само	
като	човек,	отдаден	на	словото,	но	и	като	първомайстор	на	словото	в	
многообразните	му	жанрови	разновидности.	На	българското	слово,	нека	
не	пропуснем	да	отбележим.

Най-новата	книга	на	изтъкнатия	поет,	онасловена	„Поезията	като	
свидетел“	 (изд.	 „Хайни“,	 2019)	 е	 обозначена	 от	автора	 като	 „Есета	 и	
стихове“.	Някой	вероятно	би	се	подлъгал	да	помисли,	че	„Поезията	като	
свидетел“	е	продължение	на	споменатия	двутомник,	ако	случайно	открие,	
че	два	от	текстовете	са	включени	и	в	„Човек	за	споделяне“.	Всъщност	
последната	книга	на	Г.	Константинов	е	не	толкова	продължение,	колко-
то	уплътняване	и	възвисяване	на	публицистичното	и	мемоарното	слово	
на	поета,	изтъкващо	го	като	един	от	най-вдъхновените	ни	съвременни	
есеисти	и	публицисти.

Повечето	от	включените	в	книгата	шестнадесет	текста	са	познати	
от	журнални	публикации.	Но	подредени	в	един	спретнат	и	добре	оформен	
том	според	обмислена	и	неопровержима	логика,	те	взаимно	се	допълват,	
подкрепят	и	придобиват	магията	от	очарованието	на	прочетен	за	пър-
ви	път	текст.	За	разлика	от	двутомника	„Човек	за	споделяне“,	където	
особено	привлекателно	е	мемоарното,	а	в	някои	текстове	дори	откровено	
белетристичното	звучене,	в	„Поезията	като	свидетел“	мемоарното	на-
чало	е	по-редуцирано	за	сметка	на	есеистичното,	публицистичното,	та	
дори	и	литературно-критическото	като	стил	и	изказ.	Що	се	отнася	до	
стиховете	—	авторски	или	от	други	поети,	те	не	са	декорации	или	емо-
ционален	пълнеж,	а	идат	от	избраната	тема,	подкрепят	я,	допълват	я,	
внасят	в	нея	нови	нюанси.
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Никога	не	съм	се	съмнявал,	че	Георги	Константинов	има	дар	слово,	
но	чрез	най-новата	си	книга	той	ме	респектира	и	с	умението	си	да	пише	
като	професионален	литературовед	и	историк.	Няма	да	срещнете	у	него	
общи	приказки	или	мъгляви	уговорки	и	предположения,	все	едно	дали	пише	
за	старобългарските	книги,	за	Свети	митрополит	Киприян	Българина,	
за	генерал	Михаил	Скобелев	или	за	паметните	боеве	в	подножието	на	ле-
гендарния	връх	Шипка.	Всичко	е	безупречно	документирано	и	проверено,	
но	съгрято	от	пламенното	родолюбие	на	автора,	така	че	се	чете	на	един	
дъх,	а	и	едва	ли	някой	специалист	(литературовед	или	историк)	би	могъл	
да	открие	грешка	или	неточност	в	текстовете.

„Нашият	Киприан“	е	най-хубавото	есе,	което	—	смея	да	твърдя	—	би	мог-
ло	да	се	прочете	за	този	забележителен	българин	от	трагичната	епоха	на	
покоряването	на	средновековната	българска	държава.	Забележителен	факт,	
отбелязан	от	автора,	е,	че	когато	през	1381	г.	Киприан	е	вече	Митрополит	
Киевски,	Литовски	и	на	цяла	Русия,	той	въвежда	в	Москва	почитанието	на	
Свети	княз	Александър	Невски	и	това	вероятно	е	и	ключ	към	отговора	на	
въпроса,	по	който	днешните	лъжедемократи	оживено	разискват	и	спеку-
лират	—	защо	най-големият	християнски	храм	не	само	на	България,	но	и	на	
Балканския	полуостров	носи	името	„Св.	Александър	Невски“.

Покрай	 авторските	 стихове,	 полагащи	неповторим	акцент	върху	
емоционалното	излъчване	на	есетата,	в	една	великолепна	кратка	студия	
става	дума	и	за	безсмъртна	народна	песен.	В	студията	(или	ако	предпо-
читате	есето)	за	„Даваш	ли,	даваш,	балканджи	Йово“	авторът	върви	по	
следите	на	загадката,	свързана	с	тази	песен.	Той	признава,	че	още	преди	
половин	век	от	лекциите	на	проф.	Петър	Динеков	е	узнал,	че	ние	познаваме	
песента	по	обработката	на	Пенчо	Славейков.	Същото	бях	научил	и	аз	от	
лекциите	на	нашия	любим	преподавател,	само	че	две	години	по-рано	от	
Г.	Константинов.	Само	че,	честно	казано,	никога	не	ми	бе	хрумвало	да	
се	ровя	из	сборника	с	народни	песни,	събрани	от	Стефан	Беркович,	за	да	
сравнявам	оригиналния	запис	с	обработката	на	П.	П.	Славейков.	А	ето,	че	
сега	авторът	на	„Поезията	като	свидетел“	е	направил	това,	цитирал	е	
записа	на	Беркович	и	Славейковия	препев	из	неговата	„Книга	на	песните“	
и	в	кратката	втора	част	на	есето	съвсем	точно	е	посочил	най-същест-
веното	в	преработката	на	нашия	именит	поет.	

Е	добре,	би	възразил	някой	по-претенциозен	читател,	нали	всичко	това	
е	известно	отдавна,	по	него	е	работено	и	писано,	защо	да	преоткриваме	
откритото?	Почти	накрая	авторът	дава	 отговора	и	на	този	 въпрос:	
„Разбрах	от	едно	наше	литературно	издание,	че	сега,	през	2018	година,	
някои	млади	литератори	са	стигнали	отново	до	„откритието“,	че	тази	
драматична	народна	песен	е	постигнала	своята	всеизвестност,	благо-
дарение	на	творческото	участие	на	големия	ни	поет	Пенчо	Славейков.“

Георги	Константинов	е	бил	достатъчно	тактичен	да	не	разбулва	„от-
критието“	от	2018	г.,	но	днес,	когато	мнозина	млади	и	неуки	литературо-
веди	мислят,	че	са	открили		к	о	л	е	л	о	т	о,	а	равнището	на	образованието	
у	нас	спада	катастрофално,	извън	безспорната	познавателна	стойност	
на	есето	подобни	напомняния	не	са	дребнава	заядливост,	а	призив	към	
научна	компетентност	и	добросъвестност.
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В	частен	разговор	авторът	сподели	пред	мене,	че	свръхзадачата	на	
неговата	книга	е		в	ъ	з	в	е	л	и	ч	а	в	а	н	е		н	а		б	ъ	л	г	а	р	щ	и	н	а	т	а,	на	оня	
жилав	народностен	дух,	който	безброй	поколения	са	пренесли	през	живо-
жарищата	на	историята	и	са	ни	го	предали	със	заръката	да	го	опазим	
и	предадем	по-нататък.	Излишно	 би	 било	 да	 добавям,	 че	 във	 време	на	
триумфиращ	глобализъм,	на	масово	обезпаметяване	и	оглупяване	подобна	
цел	заслужава	адмирации.	Тя	обяснява	и	оня	полемичен	нерв,	присъщ	на	
повечето	от	текстовете,	включени	в	книгата.

Финалът	на	есето	„Нашият	Каприан“	звучи	величално	в	духа	на	ста-
родавните	похвални	житиета,	защото	този	велик	българин,	за	когото	
четири	пети	от	днешните	ни	съотечественици	дори	не	са	и	чували,	е	
вечен	символ	и	повод	за	национална	гордост.

Не	по-малко	 впечатляващо	 е	 есето	 „Извън	пазвата	на	мрака...“,	
взело	повод	от	Деня	на	будителите,	но	посветено	на	съдбата	на	бъл-
гарската	книга	през	вековете.	Прав	е	авторът,	че	този	празник	из-
лъчва	„чувство	на	гордост	и	вътрешна	сила,	идващо	от	древната	ни	
история“.	Есето	е	своеобразен	т	р	и	п	т	и	х,	побран	в	петнадесетина	
страници.	Няма	да	 се	 спирам	върху	изключителната	културоведска	
подготвеност	 на	 автора	 по	 разискваната	тема.	Първата	 част	 на	
триптиха	е	своеобразна	възхвала	на	българските	будители,	творци	и	
разпространители	на	българската	книга.	Втората	част,	онасловена	
„Допълнителни	думи	към	„Извън	пазвата	на	мрака“,	е	контрапункт	на	
първата:	„Да,	трагична	е	съдбата	на	старобългарските	книги	—	най-вече	
на	десетките	хиляди,	сътворени	през	великото	време	на	Златния	век...“	
Това	е	една	болезнена	тема,	като	си	припомним,	че	измежду	„стотини	
хиляди“	книги,	създадени	на	наша	земя,	единствената	намерена	тук	и	
съхранена	е	Енинският	апостил.

Особено	интересна	обаче	е	третата	част	от	триптиха,	озаглавена	
„Декемврийска	 „приписка“	 към	 горенаписаното“,	 свидетелствуваща,	 че	
авторът	е	наследил	от	нявгашните	народни	будители	непоколебима	вяр-
ност	към	истината	и	готовност	да	отстоява	българщината.	Авторът	
бил	поканен	да	присъства	на	юбилея	на	една	от	най-големите	национални	
библиотеки,	където	си	позволил	да	се	вклини	в	предварително	установения	
сценарий,	като	рецитира	стихотворението	си	„Похвално	слово“,	прието	
радушно	от	публиката	в	препълнената	зала.	Някому	обаче	не	се	харесало	
това	„включване“	в	честването,	та	дори	в	електронен	сайт	сетне	се	спо-
менавало	за	„грешки	на	водещата“.	В	края	на	триптиха	Г.	Константинов	
цитира	(„ще	изрецитирам	отново	стихотворението	„Похвално	слово“),	
пък	нека	читателят	сам	да	реши	кой	е	съгрешил	в	случая.	Ще	си	позволя	
да	го	цитирам	и	аз,	тъй	като	то	е	побрано	в	три	строфи,	а	и	великолепно	
пасва	на	заглавието	на	книгата:

Сабя разсичаше нашите корени.
Вдигахме щитове — книги разтворени.
Огън събаряше портите букови.
Но сред пожарите сричахме буквите.



154 ÏËÀÌÚÊ

Родови хроники криехме в пазвата.
Нямахме тронове. Имахме азбука.
И до пищовите в робски въстания
носехме своите свети писания.

В кървави мигове Бог ни забравяше.
Книгата винаги сила ни даваше.
Тъй сме надвивали тъмно безродие
с вас — брате Кириле, брате Методие!

Не	мога	да	скрия	пристрастието	си	към	още	един	великолепен	текст	
—	„Професор	Иван	Д.	Шишманов	—	неповторимата	легенда“,	написан	по	
повод	150-годишнината	от	рождението	на	именития	учен.	Това	мое	при-
страстие	се	дължи	на	скромното	ми	убеждение,	че	в	някаква	мяра	съм	
продължител	на	неговото	дело	като	създател	на	родното	сравнително	
литературознание,	 повече	 от	половин	 столетие	 съм	работил	 без	пре-
късване	 в	 създадената	и	ръководена	от	него	катедра	към	някогашния	
Историко-филологически	факултет	на	Алма	Матер	и	 десетина	 години	
съм	бил	дори	неин	ръководител.

Споменатата	статия	е	най-съдържателният	текст	за	проф.	Иван	
Шишманов,	който	може	да	бъде	прочетен	в	момента	у	нас.	Напълно	спо-
делям	встъпителните	думи	към	него:	 „В	продължение	на	десетилетия	
неговото	име	е	било	легенда	в	нашата	култура.	Но	да	си	признаем,	че	тази	
легенда	е	позабравена	в	днешния	ни	ден	и	трябва	да	направим	всичко,	за	да	
възвърнем	нейния	естествен	блясък.“	Г.	Константинов	е	направил	твърде	
много	в	желаната	посока,	обглеждайки	с	обич	и	преклонение	житейския	и	
творческия	път	на	нашия	забележителен	учен	и	общественик.	И	макар	
този	текст,	изключително	информативен	и	обран	като	стилистика,	да	е	
побран	само	в	дванадесет	страници,	няма	страна	от	многоликото	твор-
ческо	дело	на	големия	българин,	която	да	не	е	осветлена.	Един	бележит	
нашенец,	европейските	мащаби	на	чиято	фигура	и	творчески	достижения	
ни	изпълват	със	законна	гордост	и	възхищение.

Сред	най-впечатляващите	текстове	 в	 книгата	 без	 колебание	 бих	
причислил	и	документалният	разказ	„Плевен	и	Скобелев“.	Авторът	при-
знава	още	в	самото	начало,	че	една	от	първите	думи,	които	разчел	сам	
през	ранното	си	детство,	била	думата	Скобелев.	Не	бива	да	се	учудваме,	
прочее,	Георги	Константинов	е	плевналия	и	разказът	му	е	синовна	дан	
към	родния	град.	Едва	ли	има	и	българин,	който	дори	и	да	не	е	посещавал	
Плевен,	да	не	е	чувал	за	мемориалния	парк,	носещ	името	на	прочутия	руски	
генерал.	Разказът	(или	есето	ако	предпочитате)	има	две	сюжетни	ядра,	
които	взаимно	се	допълват	и	обогатяват.	Документалното	е	свързано	с	
известията	за	петмесечната	обсада	на	Плевен	по	време	на	руско-турска-
та	война	през	1877	г.	Че	авторът	е	бил	основно	запознат	с	многобройни	
свидетелства	за	обсадата	на	града	по	време	на	Освободителната	война,	
няма	никакво	съмнение.	Но	онова,	което	придава	особен	чар	и	привлека-
телност	на	повествованието,	е	вплетения	в	хода	на	събитията	образ	
на	генерал	Михаил	Скобелев,	героят	победител	начело	на	руските	воини.
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Образът	на	младия	руски	генерал	(по	време	на	обсадата	Скобелев	е	
бил	едва	34-годишен)	е	обрисуван	с	обич	и	проникновение.	Темпераментен	
и	избухлив,	смел	и	талантлив	пълководец,	обичлив	към	солдатите	си	и	
зареден	с	неизтощимо	чувство	за	хумор,	генералът,	учудил	Европа	с	под-
вига	си	при	Плевна,	не	е	бил	обичан	от	висшестоящите	си	началници,	но	
и	той	не	е	криел	неприязънта	си	към	тях.	И	причината	за	тази	взаимна	
антипатия	е	била	некадърността	на	руското	висше	командване	(и	по-
специално	на	главнокомандващия	великият	княз	Николай),	която	е	била	
известна	на	Скобелев.

В	чудесния	разказ	за	генерала	и	за	обсадения	Плевен,	в	който	домини-
рат	мрачните	краски	на	всекидневна	смърт	на	десетки	войници,	на	глад,	
мъки	и	неизвестност	за	обсадените	плевенчани,	със	свежия	си	хумор	се	
откроява	един	анекдот,	минал	през	перото	на	големия	руски	писател	Ку-
прин,	който	години	по-късно	записал	спомените	на	ординареца	на	генерала	
Ефим	Лешчик.	На	почти	една	страница	е	предадена	историята	със	съда	
над	петела,	разказана	от	ординареца	Ефим.	Някакъв	петел	всяка	сутрин	
се	кондисвал	под	прозореца	на	генерала	и	му	пречел	да	си	доспива	и	никой	не	
успял	да	го	прогони.	Накрая	Скобелев	назначил	„истински	съд	с	дознание,	
с	протоколи.“	Петелът	бил	осъден	на	смърт,	а	присъдата	—	възложена	
на	ординареца.	По	неговите	думи	той	сготвил	с	него	знаменит	пилаф,	за	
който	се	говорило	дълго.

Прекрасно	е	възсъздаден	в	разказа	и	образът	на	Плевен	от	времето	
на	обсадата,	продължила	156	дена.	Авторът	цитира	два	пъти	спомените	
на	немския	лекар	Риан,	който	влязъл	в	града	заедно	с	войската	на	Осман	
паша.	И	нека	не	пропусна	още	нещо:	много	умело	Г.	Константинов	вплита	
в	повествованието	си	и	две	свои	стихотворения,	едното,	посветено	на	
забележителния	генерал,	а	другото	—	„Балада	за	низшите	чинове“,	едно	от	
най-хубавите	стихотворения	на	военна	тематика	в	българската	поезия.

Ако	трябва	да	стана	по-лапидарен,	само	ще	спомена	есетата,	посве-
тени	на	трима	от	най-големите	български	поети:	„Яворов	или	високият	
смисъл	на	страданието“,	„Голямото	„Да“	на	Дебеляновата	поезия“	и	„Гео	
Милев	—	неудържимат	пламенност“.	Сред	тях	бих	откроил	есето,	посве-
тено	на	Гео	Милев,	а	откровено	казано,	то	стои	по-напред	и	в	предпочи-
танията	на	автора.	Всъщност	няма	повод	за	учудване	—	повече	от	три	
десетилетия	от	активната	творческа	възраст	на	Георги	Константинов	
е	свързана	със	списание	„Пламък“,	наченато	от	забележителния	ни	творец	
през	далечната	1923	година.

Към	трагичните	поети	на	България	авторът	с	право	е	причислил	и	
Цветан	Спасов,	пожертвал	младия	си	живот	в	борбата	срещу	монархо-
фашизма.	Но	в	есето	„Къде	е	поетът	Цветан	Спасов?“	се	натъкваме	и	на	
съвременен	полемически	акцент.	Въпросът	съвсем	не	е	риторичен:	оказва	
се,	че	бюстът	на	поета	антифашист	е	махнат	от	центъра	на	града,	
вероятно	защото	някои	съвременни	управници	твърдят,	че	в	България	
фашизъм	е	нямало.

Познат	е	от	предишни	публикации,	но	висока	оценка	заслужава	„Про-
щалният	дебют	на	Петя	Дубарова“.	Поетът	не	се	е	поблазнил	да	поукраси	
спомена	за	беглото	му	познанство	с	детето	чудо	на	българската	поезия	
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от	Бургас.	Стига	му	и	това,	че	той	първи	събра	стиховете,	останали	от	
трагично	отминалата	в	небетието	невръстна	поетеса	и	с	това	проправи	
пътя	към	нейното	безсмъртие.

Ще	спра	дотук,	за	да	не	прекрача	благоприличните	размери	на	една	
актуална	рецензия.	Накратко	казано,	„Поезията	като	свидетел“	е	една	
великолепна	книга,	с	която	поетът	ознаменува	своята	семейно	отпразну-
вана	75-годишнина.	От	сърце	му	пожелавам	здраве	и	творческо	дълголетие.

„Сòàрîáúëãàрсêèя êíèжîâíèê“. 
Хóä. Иâàí Кьîсеâ
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Пенчо Чернаев

КРИТИЦИ-ПОЕТИ

     Критиците като писатели.
     Горките! Тях никой не ги рецензира.
                 Джîí Сòàéíáеê

Темата	„Критици-поети“	е	продължение	и	противовес	на	„Поети	с	
критически	пера“.	Занимава	ме	и	ме	вълнува	много	отдавна.

Какво	кара	начеващи	критици	или	автори	с	утвърдени	имена	и	из-
воюван	висок	престиж	в	своята	област	да	прибягват	до	мерената	реч?	
Вътрешен	п¥дтик	ли	е,	желание	за	бягство	от	цеха	или	опит	за	изпробване	
на	силите	в	друга	сфера	—	да	покажат,	че	и	те	могат,	като	анализираните	
автори	—	дори	по-добре	от	тях!	—	да	създават	поезия?	Хъс	за	оползотво-
ряване	на	излишната	енергия?	Може	би	прозаичната	реч	не	им	достига	
да	въплътят	чувства	и	мисли?	Имат	ли	поетически	качества	стиховете	
им,	какви	са	техните	достойнства	и	недостатъци?	Върхови	постижения	
ли	са	в	бъгарската	лирика	или	са	интелектуални	построения?

Ще	 базирам	наблюденията	и	 размислите	 си	 върху	 поетическото	
творчество	на	 двама	 от	най-видните,	 нине	 действащи	 литературни	
критици	—	Чавдар	ДОБРЕВ	и	Иван	ГРАНИТСКИ.	(Поставеното	мото	от	
Джон	Стайнбек	май	не	се	отнася	до	тях,	тъй	като	са	били	неведнъж,	
особено	в	началото,	„обект“	на	тълкуване	и	интерпретации).

Не	може	и	да	се	мисли,	че	двамата	(Ч.	Д.	и	Ив.	Гр.)	експериментират	
ей	така,	твърде	високи	и	взискателни	са	собствените	им	естетически	
критерии	и	добре	знаят	какво	правят.	И	двамата	издадоха	избрана	лири-
ка!	(Поради	характера	на	поезията	им	интонациите	в	нея	не	са	песенни).

В	прозата,	освен	критици,	са	много	активни	публицисти,	есеисти	и	
общественици.

Не	искам	да	ги	разглеждам	заедно	и	да	ги	поставям	под	един	знаме-
нател.	Твърде	различни	са!

Първото	явление	(и	в	хронологичен	аспект)	е	Чавдар	ДОБРЕВ.	У	него	
поезията	идва,	когато	„душата	заговори	с	други	звуци	и	с	други	копнежи“.	
Баща	е	вече	на	шест	стихосбирки,	има	по	въпроса	свои	анализи	и	изповеди.	
В	лириката	му	е	налице	стремеж	към	израз	на	интимно-човешки	прежи-
вявания.	Заглавията	на	някои	от	книгите	му	свидетелстват	за	това:	
„Окосена	болка“,	„Разстреляна	носталгия“.

Първата	му	книга	с	песни	е	 „Окосена	болка“	 (1983).	И	заглавието	е	
симптоматично,	и	стихове	има	—	искрени,	простосърдечни:	(„Всеки	ден	се	
прощавам	по	малко	със	себе	си“;	Тази	нощ	моят	син	ме	прегърна...	—	„Обич“).	
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Преобладават	обаче	многословието,	което	уморява,	и	разсъдъчността,	
която	суши	живите	чувства.	Дори	най-простите	неща	авторът	облича	
в	ненужна	словесна	одежда,	а	тя	забулва	даже	изначалния	смисъл:

Да те прегърна истински,
наровете ненахапани узряха,
бисерите зашумяха във нощта,
мидите се скриха във скалите,
мити от солената вода...
  („Да	те	прегърна	истински“)

Не	е	случайно	автопризнанието:	„Палмите	изсъхнаха	в	моите	думи“
По-нататък	следва	естественото	поетично	развитие.	Разширяват	

се	тематиката	и	проблематиката,	задълбочава	се	идейното	осмисляне,	
мотивират	се	емоционалните	послания...	Редят	се	„Сфера“	(1985),	„Кам-
банен	свод“	(1994),	„Възхвала	на	разума“	(2003),	„Разстреляна	носталгия“	
(2006),	„Избрано“	(2008).

Основното	в	стиховете	са	размислите	за	себе	си	и	действителността,	
за	приятелството	и	другарството,	за	борбата	и	Идеала,	за	Човека	и	света...

Очевидно	 е	желанието	на	 автора	 да	преодолее	 пропастта	между	
поезия	и	критика,	да	обедини	сетивата,	чувствата	и	ума,	но	като	пре-
тегли	всичко	върху	везните	на	разума,	макар	да	е	налице	съзнанието,	че	
е	трудно	„да	опъваш	тънката	тетива	между	ума	и	сърцето“.	Той	обаче	
е	предпочел	„несъвършенствата	на	търсенето	и	себеоткриването	пред	
ходенето	по	познати	пътища.“

Има	радостни	авторски	сполуки	(лични,	както	и	за	съвременната	ни	
лирика):	„Живях“,	„Когато	си	най-виновен“,	„Зная,	че	си	отивам“,	и	други.	
Тук	личното	изживяване	и	фолософският	промисъл	са	единно	вплетени.	
Авторът	разкрива	своя	духовен	свят.	Гражданските	казуси	са	интимно-
същностни,	фолософските	метафори	карат	читателя	да	мисли.

Но	и	 в	тия	по-директни	изяви	надделява	 склонността	на	 автора	
повече	да	анализира,	да	логизира.	Продължава	да	тегне	книжната	изра-
зителност.	Философските	тиради,	логическите	построения	затлачват	
спонтанния	порив	на	сърцето.	Поезията	се	изгубва,	остава	философската	
сентенциозност:

Най-естественият закон на битието
е противопоставянето.
Силата се среща със сила.
Победителят запазва форма и плът.
Победеният се приспособява.
	 	 	 	 („Въпроси“)

Може	би	това	са	умните	стихове?!	Само	не	знам	къде	е	поезията.
В	„Сфера“	(1985)	поетът	търси:
кое е началото
и кое е в края на нещата,
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къде се намира средата на думите
и на подвига.
	 	 	 	 („Въпроси“)

Търсачеството,	устремът	към	високия	хоризонт	са	неотомлими	чер-
ти	на	авторовите	стихотворения,	макар	да	са	облечени	в	сложни	словесни	
доспехи.	Той	се	вслушва	в	„тиктакането“	на	материята,	дири	върховете	
на	познанието	и	изповедно	се	пита:

Какъв съм аз? С какво живея?
Надолу ли вървя? Нагоре ли
се качвам?...
	 	 	 („Мираж“)

Адмирирам	тези	насоки	в	търсачеството	и	в	посланията	му.
Доколкото	го	познавам,	Чавдар	Добрев	е	широко	скроена	личност,	с	

богат	и	сложен	душевен	мир,	нерядко	вътрешно	противоречив.	Той	при-
тежава	солидна	научнотеоретическа	подготовка	 (завършил	е	унгарска	
филология	и	журналистика	в	Будапеща,	защитил	е	дисертации	в	Москва	
и	в	София.	Има	куп	научни	степени	и	звания).	Води	интензивен	творче-
ски,	граждански	и	политически	живот.	Категорично	воюва	за	възгледите	
и	позициите	си.	Бори	се	с	подлостта	на	времето,	иска	лъжата	—	днес	да	
бъде	разстреляна,	мечтае	за	свят,	в	който	предателите	ще	умират	от	
безработица,	гневи	се	на	апатията	и	бездушието	и	укорно	избухва:

Спи милата интелигенция,
отрязани глави
не я смущават.
	 	 („Атавизъм“)

Неуморим	работохолик	е.	Неговото	денонощие	трае	повече	от	24	часа.	
Иначе	как	щяха	да	се	родят	хилядите	му	печатни	страници?

Чавдар	Добрев	е	великолепен	анализатор.	Погледът	му	за	движението	
на	идеите,	на	социалните	и	политическите	процеси	в	света,	е	мащабен,	
глобален.	Всичко	това	намира	отражение	и	в	поезията	му,	но	в	нея	извън-
редно	тежи	книжната	£	обремененост.	Ето:

В условията на атомна радиоактивност
да разгадая протоплазмата,
да разбия със словесен лък
микроскопическия парад...

Като	творец	Чавдар	Добрев	е	честен	и	самокритичен	и	затова	спо-
деля:	„Отдавна	вече	не	се	опитвам	да	създавам	стихотворения,	защото	
лиричното	вдъхновение,	потиснато	от	старостта,	ме	напусна“.

Колцина	автори	биха	могли	да	направят	такава	изповед!
Достойна	личност	с	разнопосочни	интереси	в	много	области	на	из-
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куството,	Чавдар	Добрев	е	висока	фигура	в	съвременния	ни	културен	и	
обществен	живот	и	можем	още	много	да	очакваме	от	него.

.	.	.
Иван	 ГРАНИТСКИ	е	 друг	модел,	 друга	 гама,	 ария	 от	друга	 опера.	

(По-малко	го	познавам).	Изначало	интелектуален.	Баща	му,	моят	колега,	
журналистът	от	в.	„Вечерни	новини“	Йордан	Гранитски	пишеше	стихове.	
Посмъртно	синът	направи	подборка	от	тях	и	я	публикува.	 (Дай	Боже,	
всекиму	такова	почтително	чедо!)

Стихосбирките	на	самия	Иван	Гранитски	не	са	малко.	Започва	с	„От-
въден	щурец“	(„Български	писател,	1977),	следват	„Храм“	(„Захарий	Сто-
янов“,	2000),	„Горящият	храст“	(„Захарий	Стоянов“,	2001),	„Архипелагът	
на	думите“	(„Захарий	Стоянов“,	2002),	„Преди	да	дойде	здрача“	(„Захарий	
Стоянов,	2002),	„Атлантида“	(„Захарий	Стоянов“,	2004),	„Бездна“	(„Заха-
рий	Стоянов“,	2009),	„Щерна“	(„Захарий	Стоянов,	2011),	„Устие“	(„Захарий	
Стоянов“,	 2015).	Нетрафаретните	 заглавия	 изразяват	 стремеж	 към	
оригиналност	и	стилност.

Началото	му	 е	почти	в	 лоното	на	традицията.	 „Отвъден	щурец“	
посвещава	на	майка	си.	Тогава	пише:	„Поезията	е	като	че	ли	музика	на	
отвъдни	щурци“.	Но	още	тук	се	забелязват	някои	органични	слабости,	
каквато	е	например	многословието.	Даже	своето	послание	към	любимата	
предава	чрез	някакво	жонглиране	с	думите:

Този плаж на пустотата
сграбчен в челюстите на прибоя
ангелогласно повтарящ името ти
ми напомня за теб.
	 	 	 („Вятърът...“)

Нужни	са	усилия	за	прочит	и	разбиране	на	поднесеното,	не	се	осезава	
реалността	на	чувствата.	Така	е	и	в	други	стихове	(„Да	лежиш	с	насеко-
ми“,	„Телата	на	умрелите“...)

Още	в	началото	трябва	да	отбележа,	че	авторът	избягва	традици-
онната	пунктуация,	неглижира	я	—	отдавна	отзвучал	у	нас	спор	за	нея.	
Цитатите	навсякъде	са	по	неговото	изписване,	както	е	и	в	другите	му	
книги.

В	 следващите	 стихосирки	 съзерцателността,	 умозрителността,	
книжната	изразителност	се	засилват.	Те,	мисля,	са	дирени,	вероятно	за	
да	се	предаде	дълбинност	и	обемност	на	куплетите.

Целенасочеността	особено	личи	в	„Храм“	(2002).	В	раздела	„Атланти-
да“	са	геометричните	фигури	и	понятия:	„Призма“,	„Пирамида“,	„Кръг“,	
„Кълбо“	и	т.н.

В	раздела	„Месеци“	пък	са	12-те	месеца	на	годината.	В	стихосбирката	
„Горящият	храст“	(2001)	има	раздел	за	цветовете:	черно,	синьо,	кафяво,	
червено,	зелено...	Но	и	там,	където	е	уж	предметен,	пак	надделява	много-
думието,	авторът	излишно	украсява	слога	си.

В	 „Бездна“	 (2009)	 ударението	 е	 върху	митологията	и	 космичното.	
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Свободно	се	използват	притчи,	легенди,	символи,	противоречащи	си	ме-
тафори...	Чувства	се	липсата	на	истинско	преживяване.	Символиката	
от	Античността,	алегорично	поднесените	моралистични	внушения	не	
акостират	леко	до	съвременника	(или	изискват	много	подготвен	чита-
тел!)	А	може	би	това	е	глас	от	новото?	Стилизацията	пък	не	помага	на	
поетовата	лира	да	зазвучи	разкрепостено.

Има	обаче	и	чудесни	попадения:

Мама седи плаче тихо и шие
шие дрехата на нашето детство.
	 	 	 	 („Космичност“)

Една	от	съдържателно	най-стойностните	стихосбирки	на	Иван	Гра-
нитски	е	„Преди	да	дойде	здрача“	(2002).	Тя	подкупва	с	искреното	родолюбие.	
Умело	и	изкусно	са	вплетени	имената	на	Ботев,	П.	Славейков,	Гео	Милев,	
Дебелянов,	Геров,	Зл.	Бояджиев	и	други	уникални	български	творци,	но	дори	
великолепната	идея	—	да	се	покаже	един	ден	на	Отечеството	от	изгрев	до	
здрач	—	с	всичките	му	хубости,	с	тревите	и	билките,	с	цветята	и	хората	
—	остава	обрасла	с	плевели	от	многословието.	Поради	него	даже	хубавото,	
каквото	несъмнено	има,	е	потулено,	сякаш	засипано	с	шума	имане.

Авторът	е	привърженик	на	причудливи,	 но	не	 особено	 убедителни	
метафори:	 „свисти	хоботът	на	нощта“,	 „кратер	 от	конска	 стъпка“,	
„крачолите	на	вдъхновението“	и	т.н.,	които	трудно	се	проумяват.	Ка-
тегорично	не	мога	да	се	съглася	с	Боян	Ангелов,	който	в	публикацията	си	
под	аплаузното	заглавие	„Тромпетите	на	битието	да	тръбят“	в	бр.	80	
на	в.	„Словото	днес“	от	2016	г.	казва,че	„Устие“	е	стихосбирка	„...	и	за	цар-
ството	на	яснотата...“	Не,	тя	носи	белезите	на	другите	авторови	книги.

(В	скоби:	в	устното	си	слово	Иван	Гранитски	е	сладкодумен,	мисълта	
му	тече	бързо,	щедро	сипе	неочаквани	асоциации,	афоризми	и	сарказми.	На	
промоциите,	които	прави,	мнозина	идват	именно	заради	словото	му,	да	
чуят	един	съвременен	вития.	Не	знам	защо	той	смята,	че	в	поетичните	
си	изяви	трябва	да	бъде	по-друг.	Може	би	вярва,	че	тъй	по-убедително	
изразява	философските	 си	 размисли	 и	 светогледни	 съждения.	 Така	 си	
обяснявам	изповедта	му:	„пулсациите	на	духа	трябва	прецизно	да	градят	
невидимия	храм,	наречен	човек.“)

Като	преуспял	издател	Иван	Гранитски	върши	изключително	родолю-
бива	и	полезна	за	българската	книга	работа.	(Естествено	е,	че	личните	
му	издания	са	шикозни,	богато	илюстрирани,	обикновено	с	твърда	под-
вързия,	с	вкус	направени).	Навярно	успехите	леко	го	замаяха,	стана	малко	
горделив,	малко	надменен,	наравно	се	чувства	само	с	боговете.

Въпреки	необичайността	£,	 на	 лириката	на	 автора	трябва	 да	 се	
гледа	сериозно.	Няма	да	съм	прав,	ако	нарека	стиховете	му	изцяло	умоз-
рителни,	отвлечени	или	хербарийни,	защото	все	пак	са	родени	от	живо	и	
търсещо	сърце,	което	дири	начини	и	форми	да	изрази	себе	си.	В	тях	има	
и	философия,	и	идеи,	и	глобалност,	и	търсени	предизвикателства.	Но	и	
болестта	—	многословната	книжност	—	е	налице.	А	може	би	това	е	тъкмо	
философска	лирика	или	философия	в	мерена	реч?!
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НА	ФИНАЛА.	Не	мога	 да	 определя	поезията	на	 двамата	именити	
критици	Чавдар	Добрев	и	Иван	Гранитски	като	върхова	и	водеща,	но	тя	
има	своето	място	под	слънцето,	защото	несъмнено	е	уникална,	търсеща	
и	внася	своеобразна	интелектуална	жилка	в	съвременната	ни	лирика,	ка-
квато	все	още	липсва	в	достатъчна	степен,	както	съществува	например	
в	полската,	немската	и	руската	литература.	

Сòàрèííà ëèòîãрàфèя íà Сâ. Иâàí Рèëсêè
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Йордан Калайков

ЖИВОТ КАТО КАЛЕЙДОСКОП  
ОТ КРАСОТА, РАДОСТ И МЪКА 
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАЗКАЗВАЧА 
БЛАГОЙ РАНОВ

„Пушка	за	пеперуди“	е	заглавието	на	последната	книга	на	Благой	Ра-
нов	(ИК	„Пламък“,	София,	2019	г.).	Включва	60	разкази	и	есета	за	живота	
и	философския	му	прочит.	Сюжетите	иначе	са	посветени	на	обикновени	
случки	от	ежедневието,	но	разказани	живо	със	цветист	народен	език	и	
наситени	с	неподражаем	хумор.	Самото	заглавие	на	книгата	е	взето	от	
едноименен	разказ.	Заредено	е	с	комичен,	парадоксален	и	сюрреалистичен	
смисъл.	Всъщност	това	е	подигравателна	и	укорителна	реплика	на	пази-
теля	на	реда	Димо	към	заловен	бракониер,	който	не	може	да	обясни	защо	
му	е	пушката	в	забранено	за	лов	време,	освен	за	отстрел	на	пеперуди,	
както	твърди	представителят	на	властта.

Благой	Ранов	е	от	тези	разказвачи,	чието	слово	блика	от	остроумие,	
находчивост	и	лаконичен	изказ.	Умее	с	кратки	изречения	да	изрази	съ-
ществени	проблеми	и	да	предизвика	размисъл	у	читателя.	Творецът	Ранов	
успява	да	постигне	необходимия	ефект	и	когато	изложението	се	съчетае	
със	сатиричен	поглед,	който	неизбежно	поражда	усмивка.	

Читателят	е	 въвлечен	неусетно	да	 съпреживява,	 да	 асоциира,	 да	
участва	активно	в	посланията,	отправени	от	автора	към	него.	Благой	
Ранов	определено	съумява	да	провокира	такава	реакция.

Друга	страна	от	творческия	почерк	на	писателя,	която	няма	как	да	
бъде	отмината,	е	разнообразната	тематична	насоченост.	Представят	
се	любопитни	истории	от	стария	бит	и	всекидневието,	трогателни	съдби	
на	стари	хора,	есета	и	импресии,	вдъхновени	от	природата,	исторически	
легенди,	претворени	като	увлекателни	разкази,	случки	из	живота	на	Вла-
димир	Димитров	—	Майстора.

Разтърсващ	е	сюжетът	описващ	обречеността	и	примиреността	на	
старите	хора	със	съдбата	им	от	„Пролетни	птици“.	Те	като	птиците	
се	завръщат	напролет	в	обезлюдените	села	на	сбор,	да	се	видят	и	да	про-
изнесат	имената	си	като	на	вечерна	проверка,	да	почетат	поминалите	
се	от	все	по-оредяващия	списък.	

Не	по-малко	впечатляващо	е	решението	на	остарелия	стопанин	да	не	
обитава	стаите	на	къщата	си,	а	да	се	пресели	на	тавана,	за	да	бъде	по-
близо	до	Бога	—	„Старци	близо	до	Бога“.	В	„Последен	поклон“	звучи	молбата	
на	отдавна	преселили	се	наследници	на	запустели	домове	да	ги	даряват,	
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за	да	видят	тези	мъртви	обиталища	отново	топлина	и	присъствие.	Тъж-
ният	свят	на	хората	извън	борда	на	съвремения	живот	пък	е	обрисуван	
чрез	„състезанието“	между	старец	и	врабци	за	отпадъците	от	делника	
—	„Лудият	танц	на	врабците“.

Част	от	разказите	в	„Пушка	за	пеперуди“	са	на	историческа	темати-
ка:	„Пътят	на	Тайната	богомилска	книга“,	„Цар	Рез“,	„Спартак“,	„Белият	
град	Прима	Юстиниана“.	Позовавайки	се	на	легенди	и	исторически	извори,	
Благой	Ранов	свързва	умело	и	увлекателно	сюжетите	с	местата	от	Юго-
западния	край	и	Пауталия.	Събитията	съчетават	делата	на	дедеца	Йоан	
и	сподвижниците	му	с	богомилството,	дружбата	на	цар	Рез	с	цар	Приам	
от	Троя,	в	съдбоносен	момент	и	предизвесетената	гибел	на	тракийския	
владетел,	Спартак	—	синът	на	Хелиос	и	гладиаторските	битки,	откриват	
друг	ракурс	от	живота	на	легендарния	тракиец.

Съществена	част	от	текстовете	в	книгата	са	есетата	и	импресиите	
написани	живо,	свежо,	експресионистично.	Запомнят	се	вълненията	от	
„Отсичане	на	старата	ябълка“,	когато	хората	скърбят	като	за	смъртта	
на	жив	човек.	В	други	като	„Тук	съм“,	„Утро“,	„Къщи	без	огради“,	„След	
лятото	идва	есента“,	„Носталгично“,	„Залязва	нощта“,	„Зелените	очи	на	
пролетта“,	авторът	проявява	тънка	наблюдателност	за	детайла,	усет	
към	пейзажа	и	сезоните.	Текстовете	са	населени	с	птици,	костенурки,	
хълмове,	дървета,	бездънни	небеса,	извори,	изгреви	и	залези.

Впечатляват	с	носталгията	си	спомените	от	селското	детство	
„Години	зелени“,	„Конете	на	детството“,	както	и	разказите	изградени	
на	основата	на	парадокса	и	сатиричния	поглед.	Приключенията	на	Пе-
рунко	и	неговата	крава	на	плажа,	гръмналия	револвер	на	Апостола	от	
паметника	му,	странницата,	която	търси	правата	си	късно	вечерта	
пред	затворената	съдебна	палата.	В	разказа	„Едно	прасе	и	дузина	мъже	
в	снега“	натуралистичният	и	сюрреалистичен	селски	бит	и	обичаи	са	
описани	пищно	и	в	детайли,	покрай	едно	истинско	събитие,	каквото	е	
клането	на	прасе.	И	всичко	това,	придружено	с	присъствието	на	крес-
лива	сврака,	лаещо	по	нея	куче,	жените	и	децата,	чакащи	развръзката,	
която	дълго	не	настъпва,	 поради	 спомените	на	мъжете	и	изпитата	
джанковица.

Разказите	и	есетата	на	Ранов	изобилстват	с	колоритни	сравнения	и	
наблюдения	—	находки.	Старецът	прилича	на	„...ранен	горд	сокол“,	или	„...
подир	мен	само	сянката	ми	смутена	чакаше...“	Унищожаването	на	кот-
ките	пък	довежда	селото	до	„обезкотяване“,	а	в	очите	на	развеселените	
старци	„...	припламваше	необуздания	огън	на	младостта...“.	Над	смълча-
ните	хора,	от	хълмовете	се	носи	„...приспивен	глас	на	каба	гайда“,	в	„...
очите	избиват	капчици	страх...“,	а	край	ушите	на	извърналото	се	момче	
...	„клепнаха	ушанките	на	зимната	шапка...“

Разгръщайки	 спретнатата	 книга	 на	 г-н	 Ранов,	 се	 потопяваме	 в	
истински	калейдоскоп	от	настроения,	размисли,	преосмисляне	на	дейст-
вителността	и	ярки,	запомнящи	се	ситуации.	Някъде	читателят	може	
да	долови	„пресоляване“,	но	това	е	поднесено	с	мярка	и	хумор.	Лексиката,	
използвана	 от	автора,	 е	 автентичната,	 от	югозападния	 край,	 което	
придава	органичен	натюрел	на	изказа	му.	
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Благой	Ранов	е	споделил	свои	размисли	в	широк	спектър	на	обхвата	—	
за	чувствата,	за	човешката	глупост,	за	егоизма,	за	житейската	съдба,	
за	трагизма	на	старческата	участ.	С	такива	четива	като	разказите	и	
есетата	в	„Пушка	за	пеперуди“,	читателят	се	радва	на	остроумието	и	
находчивостта	на	авторовите	хрумвания,	вижда	самия	себе	си	в	сюже-
тите	и	припознава	в	прочетеното	собствения	си	житейски	опит.

30.06.2019 г.  

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ. Кúщè
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ПАМЕТ И СЪВРЕМИЕ

Петър Атанасов Тодоров

ИЗ „МИМОЛЕТЕН ПОГЛЕД  
КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ“ 
Откъс от студия

    „За обяснението само на един факт
    ни е необходима цялата 
    световна история“
       Фрèäрèõ Шèëер

Думата	„мимолетен“,	взета	с	всичките	£	синоними:	бегъл,	кратък,	
бърз;	прен.	повърхностен,	незадълбочен,	поставена	в	началото	на	първо-
то	подзаглавие	на	фрагмент,	който	след	краткото	въведение	„Няколко	
обяснителни	думи“	фактически	 започва	студията	ми	на	една	толкова	
сериозна	тема,	каквато	е	за	причините	или	казано	метафорично	—	за	ко-
рените	на	българския	трагизъм,	дори	в	собствените	ми	уши	прозвучава	
някак	несериозно,	бих	казал,	някак	иронично	и	нещо	по-лошо	—	иронията	
е	насочена	към	автора	на	студията,	тоест	към	мен.	Казват,	че	самои-
ронията	е	нещо	благородно,	твърдя,	че	скритата	насмешка,	скритата	
подигравка,	отправена	към	самия	себе	си,	е	нещо	изтънчено,	нещо	фино,	
нещо	едва	ли	не	етично.	С	други	думи	казано,	да	бичуваш	със	слово	себе	
си,	е	етично.	Вярно	е	обаче,	че	тъй	като	вички	сме	грешници,	не	би	било	
излишно,	ако	от	време	на	време	се	самобичуваме,	се	самонаказваме,	то-
ест	се	самоиронизираме,	защото	така	ще	бъдем	в	най-добрата	форма	да	
изграждаме	самопознанието	си	—	тя	ни	прави	отзивчива	към	чувствата	
и	болките	на	другите,	надарява	ни	със	състрадание,	което	е	основата	на	
морала,	а	тази	форма	и	смисъл	на	една	извисена	духовност	е	смирението.	
Само	със	смирение	трябва	да	четем	и	осмисляме	родната	си	история,	
литература	и	култура,	ако	искаме	те	да	ни	служат	като	верен	ориентир	
в	съвременния	ни	живот.

Мога	ли	да	започна	една	толкова	сериозна	тема,	каквато	е	„За	коре-
ните	на	българския	трагизъм“,	направо,	като	веднага	отправя	читателя	
към	дълбини	в	историята	ни,	без	предварително	да	го	подготвя	за	тях.	
Мисля,	че	би	било	некоректно,	неетично,	защото	на	какъвто	и	да	е	факт,	
събитие,	личност	да	попадне	погледът	ни	—	било	от	средновековието,	било	
от	епохата	на	османското	господство,	било	от	периода	на	следосвобо-
жденската	парламентарна	демокрация,	независимо	от	няколкократното	
£	изпадане	в	криза,	било	от	времето	на	комунистическия	тоталитаризъм,	
било	от	сегашния	ни	мъчителен	преход	от	тоталитарно	към	демокра-
тично	общество,	ние	виждаме	как	този	феномен	ни	отправя	при	интер-
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претацията	му	едновременно	към	миналото,	откъдето	той	се	изражда,	
но	заедно	с	това	и	към	бъдещето,	където	би	могло	да	продължи	или	да	не	
продължи	развитието	си.	Тази	диалектика	на	явленията	в	обществото,	
в	историята	на	народите	и	човечеството	ми	напомня	една	сентенция	
са	Конфуций:	„Разкажи	ми	миналото	си	и	аз	ще	ти	предскажа	бъдещето	
ти.“	В	„Любомъдрието	на	историята“	акад.	Георги	Марков	изказва	подоб-
на	мисъл:	„Миналото	съществува	в	настоящето,	а	то	ражда	бъдещето.“	
Изглежда,	че	няма	отърване	от	миналото,	тогава	нека	да	го	овладеем,	
като	си	го	обясним.

През	Възраждането	се	създава	качествена	интелигенция,	тъй	като	
тя	активно	участва	в	борбата	за	независима	българска	църква	и	в	бор-
бата	за	политическото	ни	освобождение.	Това	е	продължителна	и	тежка,	
често	трагична,	но	сигурна	проверка	за	качествата	на	тогавашния	ни	
елит,	който	излъчва	от	себе	си	най-добрата	генерация	държавници	през	
първите	 следосвобожденски	 десетилетия.	С	 естествената	или	насил-
ствената	смърт	на	Стамболов,	Петко	Каравелов,	Константин	Стоилов	
секва	тази	изключително	благотворна	традиция,	която	има	относително	
кратко	съществуване.	Затова	в	статията	си	„За	културната	криза	у	
нас“	(сп.	„Просвета“,	бр.	4,	декември,	1935	г.)	проф.	П.	Мутафчиев	с	горест	
пише,	че	от	Освобождението	до	днес,	т.е.	до	30-те	години	на	ХХ	в.,	ние	не	
успяхме	да	създадем	нито	своя	духовен	елит,	нито	пък	културна	среда,	
от	който	този	елит	постоянно	да	се	попълва	и	обновява.	Изводът	му	е	
безкомпромисен:	обществените	функции	на	подобен	елит	се	изпълняват	
у	нас	от	същата	полуинтелигенция.

Хубаво	е	да	знаем	и	да	помним	остро	критичните	характеристики,	
които	 са	 ни	правили	и	 български	интелектуалци	като	Екзарх	Йосиф,	
Петко	Славейков,	Вазов,	Ст.	Михайловски,	и	благоразположени	чужденци	
като	Константин	Иречек.	Тъй	като	индивидуалността	на	един	човек,	
както	и	на	един	народ	особено	трудно	се	променя,	както	това	забелязва	
Шопенхауер,	логично	е	характеристики	за	българите	от	далечното	ни	
минало,	както	и	от	по-късни	периоди	да	отразяват	наши	трайни	черти.	
Мисля,	че	най-добре	е	изразил	характерологичната	разлика	между	съсед-
ните	ни	народи	и	нашия	народ	българският	следовник	на	Монтен	Лазар	
Йовчев	 (Екзарх	Йосиф),	 който	в	 есето	 си	 „Ползата	от	неприятелите“	
пише:	„Понеже	животът	е	една	борба	и	завистта	и	съперничеството	са	
страсти	неразлъчни	от	человеческото	естество,	нека	ги	обръщаме	и	нека	
ги	упражняваме	против	вънкашните	си	неприятели,	а	не	против	прия-
телите	си	или	против	ближния	си.		Д	а		с	и		н	е		в	а	д	и	м		п	о	м	е	ж	д	у		с	и		
о	ч	и	т	е	(р.м.),	а	да	наостряме	страстите	си	против	по-отдалечените	
нам.	Турците,	като	народ,	доскоро	не	оставяха	да	цъфне	никой	христи-
янин,	а	помежду	си	никога	се	не	гонят;	Гръците	такодже	се	помежду	си	
силно	защитават,	а	само	ние	Българите	сме	много	лоши	от	тая	страна:	
ние	нямаме	съперничество,	нямаме	страст,	нито	против	Турчина,	нито	
против	Гръка	за	превъзходството	им	над	нас;	ние	само	помежду	си	знаем	
да	се	гоним,	да	се	нападаме,	да	се	съкрушаваме,	и	да	не	оставяме	ни	един	
от	помежду	ни	да	успее,	за	да	сме	всички	равно	натъпкани	в	земята.“	С	
такъв	„мимолетен	поглед	към	историята	ни“	се	отива	твърде	далеч,	но	
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се	навлиза	и	твърде	дълбоко	в	тайниците	на	миналото	ни.	Ако	се	върнем	
към	книгата	„Духът	на	историята	на	българския	народ“	на	П.	Дървингов,	
ще	установим,	че	той	не	търси	причините	за	фаталния	резултат	от	
войните	за	национално	обединение,	 завършили	неуспешно,	в	дълбините	
на	историята	ни,	в	дълбините	на	двете	големи	епохи	в	нашата	история	
—	на	Българското	средновековие	и	на	османското	господство,	—	затова	
не	може	да	ни	даде	верен	отговор	защо	печелим	сраженията	на	бойното	
поле,	а	губим	войните	на	„зелената	маса“.	Логично	е	тогава	да	се	задово-
лява	с	обърканото	„обяснение“,	от	което	излиза,	че	гърците,	сърбите	и	
румънците	„имат	едно	чувствително	превъзходство	над	нас,	българите,	
благодарение	на	 сравнително	по-високата	им	култура,	 придобита	от	
двойно	по-дългия	им,	почти	три	поколения,	 свободен	живот,	което	им	
позволи	да	притежават	водачи,	очевидно,	много	по-достойни	и	готови	за	
преживените	исторически	моменти“.	Това	не	е	задоволително	обяснение,	
защото	преди	това	трябва	да	се	обясни	защо	около	1729—1820	г.	тези	на-
роди	или	разширяват	автономията	си	—	Сърбия,	Дунавските	княжества	
Влашко	и	Молдова,	или	получават	пълна	политическа	независимост	от	
Османската	империя	—	Гърция,	докато	българите	закъсняват	с	половин	
век	с	политическото	си	освобождение	и	то	идва	в	резултат	от	Руско-
турската	война	(1877—1878	г.).

Един	научен	исторически	труд	може	да	е	написан	с	цел	да	се	обхване	
цялата	ни	история	и	пак	да	не	бъде	философско-исторически,	а	може	да	е	
посветен	на	едно	събитие,	дори	на	един	факт	и	пак	да	има	философско-ис-
торическа	стойност.	Особено	ценни	са	онези	фрагменти,	в	които	авторът	
ни	дава	мащабни	обобщения	за	същността	на	българския	народностен	
и	национален	характер,	за	историческата	ни	съдба.	В	този	смисъл	ще	
приведа	тук	една	от	най-стойностните	и	самобитни	методологически	
постановки	на	проф.	П.	Мутафчиев,	които	разкриват	категорично	сякаш	
изконния	ни	български	трагизъм:	„Наред	с	непостоянството	и	нетрай-
ността,	от	които	е	проникнато	цялото	ни	историческо	битие,	тук	има	
и	нещо	друго,	не	по-малко	характерно:	периодичното	повторение	на	едни	
и	същи	явления	в	него.	Би	могло	да	се	каже	дори,	че	ако	в	нашия,	лишен	от	
приемственост	и	трайност	исторически	живот,	има	нещо	неизменно	и	
постоянно,	то	е	именно	ритмичното	редуване	на	състояния	и	прояви	
напълно	сходни	с	преживените	в	миналото.	При	всеки	един	от	големите	
периоди	на	своята	история	ние	като	народ	сме	повторили	онова,	което	
по-рано	е	било.	Ако	в	това	отношение	при	един	или	друг	случай	се	явява	
известна	разлика,	тя	е	 в	подробностите,	дължими	на	времето,	а	не	в	
същността.	В	основните	си	моменти	историята	на	Второто	ни	царство	
е	повторение	на	тая	през	Първото.	Още	по-забележително	обаче	е,	че	и	
най-новият	период	от	нашето	развитие	се	отличава	със	същите	черти,	
които	са	ни	познати	от	нашето	средновековие“	(„Книга	за	българите“,	
Изд.	На	БАН,	С.,	1987	г.,	с.	149).

Цикличната	повторяемост	не	е	измислена	от	П.	Мутафчиев	теза,	тя	
е	извлечена	от	самата	история,	а	е	формулирана	от	Шопенхауер.	Инте-
ресно	е,	че	и	Б.	Пенев,	и	проф.	Мутафчиев	се	позовават	на	една	личност	на	
историк,	който	вероятно	първи	посочва	тази	нещастна	повторяемост	в	
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историята	ни.	Това	е	руският	учен	Хилфердинг,	който	в	„Писма	върху	ис-
торията	на	сърби	и	българи“	беше	писал:	„В	цялото	развитие	на	България	
има	нещо	скорозрейно	и	нетрайно,	нещо	болезнено	и	неестествено.	Скоро-
зрейността	и	болезнеността,	това	е	може	би	най-съществената	черта	
на	българската	история“	(цит.	съч.,	с.	154).	Проф.	Мутафчиев	добавя,	че	
Хилфердинг	се	занимавал	само	с	историята	на	Първото	ни	царство.	Б.	
Пенев	също	е	дълбоко	впечатлен	от	тази	смела,	но	основателна	оценка.	В	
другите	части	на	работата	си	аз	ще	анализирам	някои	събития,	с	които	
се	доказва	верността	на	концепцията	на	известния	наш	историк-меди-
евист.	Не	трябва	да	се	подправя	с	„розово“	трагизма	на	народа	ни.	Само	
истината	ни	прави	силни.

Тук	обаче	ще	отбележа,	че	има	съвременни	историци,	които	също	ни	
дават	стойностни	философско-исторически	 обобщения.	Трудно	 е	 да	 се	
обхване	днес	цялата	ни	съвременна	историография,	затова	ще	спра	вни-
манието	на	читателя	само	върху	два	труда	на	историк	от	Македонския	
научен	институт.	Това	са	книгите	на	доц.	д-р	Йордан	Величков	„Погреба-
ните	идеали	(Петте	фатални	грешки	на	Фердинанд	Сакс	Кобург	Готски“,	
С.,	2011	г.)	и	„Векът	на	престъпните	безумия	(1912—2012	г.)	Равносметка	
на	едно	провалено	столетие“,	С.,	2016	г.).	Като	имам	предвид,	че	някой	
супердемократи	искат	да	изкарат	цар	Фердинанд	не	само	благодетел	на	
отечеството	ни,	но	и	една	абсолютно	невинна	особа,	каквато	би	могла	
да	бъде	само	персоната	на	новородения	младенец,	още	заглавието	на	пър-
вата	книга	на	Величков	свидетелства	за	гражданска	доблест	и	истори-
ческо	проникновение.	Но	аз	тук	бих	искал	да	се	спра	на	методологически	
постановки	на	историка,	в	които	се	разкриват	хоризонти	и	назад	към	
миналото	ни	и	напред	към	несъвсем	ясното,	но	все	пак	очертано	най-общо	
бъдеще.	Ето	една,	която	освен	това	е	и	на	проф.	д.и.н.	Трендафил	Митев,	
изразена	от	него	в	предговора	му	към	„Погребаните	идеали“	и	в	неговата	
книга	„Българска	политическа	дефектология“,	2011	г.:	„През	първия	чет-
върт	век	(1878—1903)	след	Освобождението	България	бележи	бурен	социал-
но-икономически	и	духовен	подем.	Въпреки	недостатъчния	управленчески	
опит,	грубата	външна	намеса,	политическите	кризи	и	преврати,	острите	
партийни	и	междуличностни	борби,	българският	народ,	макар	и	последен	
възстановил	държавността	си	на	Балканите,	става	първата	икономичес-
ка	и	военна	сила	в	региона.

Впечатляващо	е	и	културното,	интелектуалното	и	образователно	
израстване.	Поразяващо	е	националното	единство,	безпримерния	дух	и	
готовност	за	саможертва.	Тези	фактори	компенсират	липсата	на	боен	
опит	и	подготвен	команден	състав	и	допринасят	за	победата	във	войната	
със	Сърбия	през	1885	г.,	защитила	Съединението	на	Княжество	България	
с	Източна	Румелия.

За	разлика	от	динамично	развиващата	се	стопанска	и	духовна	сфера,	
политическите	процеси	сериозно	изостават.	Макар	и	формирана,	много-
партийната	система	се	оказва	неефективна.	Липсата	на	ясно	оформени	
социални	и	класови	полюси,	на	недостатъчно	развит	индустриален	сектор	
с	внушителна	работническа	класа	и	ръководни	технически	кадри,	и	силно	
доминиращо	селско	стопанство	не	позволяват	в	България	да	възникнат	
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силни	и	влиятелни	политически	партии.	Това	довежда	до	една	постоянна	
борба	 за	надмощие	на	политическата	сцена.	Тъй	като	електоралната	
маса	в	по-голямата	си	част	е	еднородна	—	селячество,	то	десетината	
партии,	по-голяма	част	от	които	с	доста	сходни	политически	послания,	
не	са	в	състояние	самостоятелно	да	спечелят	избори.	А	често	пъти	в	две	
партии	в	коалиция	нямат	достатъчен	изборен	резултат	за	формиране	
на	парламентарно	мнозинство	(„Векът	на	престъпните	безумия.	Равно-
сметка	на	едно	провалено	столетие“,	с.	55—56).

Проф.	Трендафил	Митев	и	 доц.	Йордан	Величков	 съумяват	в	този	
фрагмент	да	обхванат	основните	противоречия	на	следосвобожденския	
най-динамичен	и	най-творчески,	същевременно	и	най-позитивен	период	в	
новата	ни	история.	Защото	грандиозно	противоречие	е	един	народ,	който	
последен	и	то	с	помощта	на	чужда	сила	—	на	царска	Русия	—	е	възстановил	
държавността	си,	да	се	превърне	в	първата	икономическа	и	военна	сила	
на	Балканите.	Ако	се	вгледаме	в	първите	следосвобожденски	години,	ще	
видим,	че	в	новоосвободената	България	едва	ли	не	цари	анархия:	„Много	
хора	отказват	да	плащат	данъци,	да	служат	в	армията,	в	първите	години	
големи	части	на	страната	практически	са	във	война	с	разбойниците	и	
са	в	перманентно	военно	положение.	Държавата	просто	не	функционира,	
освен	ако	не	се	използват	силовите	ведомства…“	(интервю	с	проф.	Милко	
Палангурски	—	сп.	„Път“,	бр.	20,	2014,	с.	6—7).	Мерилото	за	качествата	на	
една	власт	е	какви	трудности	тя	преодолява.	Тогава	тези	трудности	
са	били	колосални,	а	именно	тогавашният	политически	елит	успява,	обе-
динявайки	ефикасно	нацията,	да	извърши	Съединението	и	да	постигне	
победа	в	Сръбско-българската	война.	Защо?	Народните	маси	са	били	едно	
селячество,	което	е	нямало	свои	политически	възгледи,	още	по-малко	по-
литическо	възпитание,	да	не	говорим	пък	за	критична	ориентация.	Ако	
говорим	за	нещо	като	възгледи	—	масите	са	били	привърженици	на	егали-
таризма,	който	има	за	основа	патриархалното	общество,	доскорошната	
патриархална	задруга.	И	от	този	народ	за	броени	години	тогавашните	
политици	и	държавници	като	Ст.	Стамболов,	Петко	Каравелов,	К.	Стоилов	
създават	една	силна	и	успяваща	общност.	Защо?	Защото	не	си	служат	
с	измами,	макар	и	да	не	 са	безгрешни.	Не	прибягват	към	популизма,	а	
съумяват	—	сами	произхождащи	от	народа	—	да	защитят	неговите	ин-
тереси.	Когато	пише	това,	си	спомням,	че	Д.	Страшимиров	в	студията	
си	 „Комитетското	десетилетие	 (1866—1876)“	 беше	писал,	 възхитен	от	
бързото	и	успешно	повдигане	на	духа	и	изграждането	на	боеспособността	
на	младата	тогава	българска	армия,	добре	усвоила	военните	умения	от	
своите	руски	инструктори	и	началници:	„И	може	би,	ако	имахме	и	по	дру-
гите	области	на	духовната	и	материалната	култура	също	тъй	достойни	
инструктори	и	традиции,	както	във	войската,	щяхме	изобщо	да	стоим	
пред	света	днес	с	повече	прилика	в	обществения	ред	в	нашата	страна.“	
Същата	тази	мисъл	и	пак	като	пожелание	изказва	проф.	П.	Мутафчиев	
в	есето	си	за	духа	на	отрицанието	в	нашата	история:	„Поставян	в	край	
на	неблагоприятни	и	тежки	условия	за	съществуване,	народът	ни,	повече	
от	всеки	друг	народ,	се	нуждаеше	от	апостоли	и	от	водачи	—	ясновидци	
и	творци.“
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Народът	ни	е	нравствен,	 способен,	 съхранил	до	голяма	степен	па-
триархалните	си	добродетели.	Необходим	му	е	обаче	добър	елит,	духовен	
елит,	за	това	политическият	ни	елит	трябва	да	бъде	и	духовен,	духовни-
ят	ни	елит	да	участва	в	управлението	и	ръководството	на	страната.	
А	тогава	това	е	станало.	Успехите	са	били	удивителни.	Но	големите	во-
дачи	—	ясновидци	и	творци	—	слизат	от	политическата	сцена.	Каравелов	
и	Стоилов	умират,	Стамболов	е	убит	жестоко.	Вазов	определя	ролята	
на	ръководящата	интелигенция	с	израза,	че	тя	дава	„смисъл	и	душа“	на	
народа.	С	рухването	тогава	на	държавниците-исполини	тези	„смисъл	и	
душа“	на	масите	помръкват.	Аз	няма	да	правя	характеристика	на	Ферди-
нанд,	но	ще	се	позова	на	някои	факти,	отдавна	известни	в	историята	ни,	
както	и	на	други,	които	ми	станаха	известни	от	книгите	на	Й.	Величков.	
Широко	разпространено	е	твърдението,	че	сривът	на	България	започва	
от	1913	г.,	от	Междусъюзническата	война.	Забележете,	че	за	смяна	на	
възходи	и	падения	в	средновековна	България,	бидейки	свидетел	на	такива	
чрез	живота	ни	писа	в	„Книга	за	българите“	П.	Мутафчиев:	„Епохите	на	
величие	и	могъщество	в	живота	на	средновековната	българска	държава	
не	настъпват	като	последици	от	бавен	и	следователно	естествен	възход.	
Те	идват	стремително,	изумяват	с	развърнатите	в	тях	сили	и	осъщест-
вените	успехи,	за	да	завършат		в	и	н	а	г	и		със	сгромолясвания	толкова	
по-неочаквани	и	страшни,	колкото	по-трескави	са	били	предшествува-
щите	ги	подеми	и	по-големи	постигнатите	при	тях	висини“	(цит.	съч.,	
с.	139).	Хърватският	политик	Степан	Радич,	който	е	бил	добър	приятел	
на	България,	написа	книгата	„Възродена	България	1878—1913“.	Но	можеше	
ли	да	се	говори	за	„възродена	България“,	като	се	има	предвид	факта,	че	в	
началото	на	юли	1911	г.	Великото	народно	събрание	гласува	промяна	на	
член	17	от	Търновската	конституция,	според	която	монархът	получава	
възможността	да	сключва	посредством	правителството	международни	
договори	 без	 допитване	 до	парламента.	Дори	 само	този	факт	отрича	
„възраждането“	в	политиката	на	Фердинанд.	Трябва	ли	да	се	учудваме	
тогава,	че	със	заповедта	си	от	16	юни	1913	г.,	в	която	лично,	без	да	уведоми	
правителството,	издава	заповед	на	генерал	Савов	две	армии	да	започнат	
настъпателни	действия	срещу	доскорошните	съюзници,	Фердинанд	дава	
повод	за	започването	на	Междусъюзническата	война.	И	с	нея	настъпва	
първата	ни	национална	катастрофа.	Фаталният	16	юни	1913	г.	има	мно-
го	предходници,	защото	характерите	почти	не	изменят	(Шопенхауер).	
Днешните	историци	супердемократи	—	аз	съм	за	каузата	на	умерените,	
родолюбивите	демократи	—	въобще	не	искат	да	чуят	за	двете	ни	нацио-
нални	катастрофи.	Но	това	не	е	термин,	измислен	от	тоталитарни	ис-
торици	и	публицисти,	а	той	е	употребен	напр.	от	Т.	Панов	още	през	1914	
г.	в	книгата	му	„Психология	на	българския	народ“.	Прави	впечатление,	че	
Й.	Величков	характеризира	най-положително	периода	1878-1903	г.	А	пери-
ода	1903—1912	г.?	Разглежда	го	критично,	саркастично	критично.	Това	е	
изключително	съществена	методологическа	забележка,	защото	Величков,	
а	и	Тр.	Митев	и	други	историци	считат,	че	от	1903	г.	Фердинанд	започва	
да	злоупотребява	с	положението	си	на	държавен	глава,	а	онзи,	който	по-
газва	законите	безнаказано,	той	ще	ги	погази	и	с	цената	нещастието	на	
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страната,	която	го	е	приела	за	неин	държавен	глава.	Шопенхауер	пише:	
„Когато	някой	се	държи	безогледно	в	дребните,	всекидневните	житейски	
случки	и	отношения,	като	се	стреми	само	към	своята	изгода	и	удобство	
в	ущърб	на	останалите,	бъдете	убедени,	че	в	сърцето	му	няма	място	за	
справедливостта,	че	и	в	големите	неща	ще	си	бъде	измамник	доколкото	за-
конът	или	насилието	не	му	връзват	ръцете	и	не	бива	да	му	имаме	никакво	
доверие“	(„Афоризми	за	житейската	мъдрост“,	ИК	„Кибеа“,	С.,	1998,	с.	206).	

Иска	ми	се	да	направя	оценка	на	грешката	на	цар	Фердинанд,	но	как-
вото	и	да	напиша	тук,	то	ще	е	слабо	в	сравнение	с	оценката,	която	му	
дава	—	направена	е	по	обясними	причини	косвено	—	такъв	интелектуалец	
от	висок	ранг	като	изследователя	на	немската	класика,	на	творчеството	
на	Гьоте,	Шилер,	Хайне	проф.	Константин	Гълъбов:	„Въобразихме	си,	че	
можем	да	извършим	наведнъж,	а	не	на	етапи,	обединението	на	българ-
ското	племе.	Даваха	ни	много,	но		и	с	к	а	х	м	е		в	с	и	ч	к	о		и		з	а	т	о	в	а		н	е			
п	о	л	у	ч	и	х	м	е		н	и	щ	о	(р.м.)	Голяма	лъжа	е,	когато	се	твърди,	че	бълга-
ринът	обладавал	практичен	дух.	Това	ли	е	практичност:	да	вярваш,	че	
след	като	си	воювал	месеци	подред,	а	твоите	съюзници	са	почивали	зад	
гърба	ти,	ще	можеш	да	ги	биеш	всички	вкупом,	вярвайки,	освен	това,	че	
турци	и	румънци	ще	стоят	със	скръстени	ръце?	Та	това	е	нещо	пове-
че	от	непрактичност	—	това	е	формено	оглупяване.	Макар	личният	и	
обществен	живот	да	е	обсебен	от	дух	на	практицизъм,	всъщност	сме	
много	непрактични:	изтървахме	през	1918	година	преценката	за	себе	си,	
изгубихме	погледа	за	действителността,	поставихме	си	задача	не	по	
силите,	лежаща	извън	възможностите	на	момента	—	за	да	се	дезориен-
тираме	през	1915	година	още	повече	(„Психология	на	българина“).

Само	люде,	пропити	с	безнадежден	духовен	провинциализъм,	могат	
да	не	се	съгласят,	когато	им	дават	„много“,	а	те	искат	„всичко“,	защото	
не	е	трудно	да	се	предвиди,	че	„няма	да	получат	нищо“.	Както	и	стана.
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Невена Михова

ЖАНРЪТ НА ПИСМОТО  
В ПУБЛИЦИСТИКАТА  
НА П. Р. СЛАВЕЙКОВ

	

Писмото	като	жанр	представлява	исторически	продуктивен	тип	
изказване,	реализиращо	определена	комуникативна	стратегия	в	публици-
стичния	дискурс	на	Славейковата	текстуалност.	Комплексната	природа	
на	писмото,	осмислено	едновременно	като	„жест	и	жанр“,1	ни	позволява	
да	потърсим	онези	негови	аспекти,	които	го	правят	употребимо	в	кон-
струирането	на	публицистичния	текст	през	Възраждането.	Писмото	
умее	да	„поглъща“	жанрове	и	да	„говори“	на	различни	нива	и	стилистични	
езици.	То	притежава	висок	литературен	потенциал,	но	и	битово-кому-
никативен	заряд,	от	който	българският	ХIХ	век	се	възползва,	за	да	крепи	
книжовната	 си	 амбивалентност	между	 литература	и	нелитература,	
утилитарност	и	забавление,	достоверност	и	фикция.	Писмото	е	една	от	
онези	генериращи	жанрови	форми,	която	успява	да	следва	промяната	в	
парадигмите	на	мисленето	и	да	откликва	на	новоочертаната	нужда	от	
публицистични	изкази.

Епистоларната	страст	на	Петко	Славейков	се	разгаря	почти	пара-
лелно	със	започналото	сътрудничество	в	периодичния	печат.	Писмата	
стават	неизменна	част	от	делничното	му	битие.	В	кореспонденцията	си	
споделя,	че	на	ден	му	се	събира	да	пише	по	20	писма	с	различни	адресати	и	
увлечен	в	заниманието	си	не	„сколасва“	да	яде.	Процесът	на	превръщане	
на	писмописеца	Славейков	в	публицист	начева	още	в	края	на	40-те	години,	
когато	в	писмата	започва	да	изразява	копнежа	си	да	„чертае	резчици“	в	
полза	на	отечеството.	Не	след	дълго	започва	и	сътрудничеството	му	в	
периодичния	печат.	Усвоил	до	съвършенство	правилата	на	писмовната	
култура,	Славейков	 безпроблемно	 ги	нарушава,	 доближава,	 пародира	и	
използва,	за	да	насити	публицистиката	си	с	жива	образност	и	докумен-
талност,	да	подсили	внушенията	си	и	дори	да	въздейства	естетически.	
Славейков	„говори“	в	и	чрез	жанра	на	писмото:	„Жанрът	е	своебразен	кому-
никативен	код,	който	дава	на	автора	определен	набор	от	изразни	средства	
за	предаване	на	съобщението,	а	на	читателя	ключове	за	дефиниране	на	
посланието“2.	В	случая	е	употребен	комуникативният	код	на	писмото	и	
неговият	ореол	на	изповедност,	отложен	в	публичната	памет.	Диахрони-
ята	на	жанра	дава	набор	от	утаени	в	културата	ситуации	на	общуване,	

1 Серафимова, М. Жанрови идентификации на писмото. //  Лит.мисъл, бр.2, 1999;
2 Монова, Т. Медиатекстът. София.,1999;
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възпроизводими	в	синхронен	аспект	като	система	от	интерсубективни	
компетенции,	от	които	се	възползва	публицистичния	текст.

Креативната компетенция	на	пишещия	писмото	се	изразява	предим-
но	в	неговото	самоопределяне	като	субект	със	свои	жизнени	свойства,	
житейски	опит	и	движещи	принципи.	Той	притежава	качества,	които	се	
материализират	в	действия,	съобразени	с	неговите	собствени	възгледи	и	
житейски	императиви.	Още	първата	художествено-публицистична	рефле-
ксия	в	епистоларна	форма	на	Славейков	се	съсредоточава	в	изреждането	
на	принципни	положения,	свързани	със	самоидентификацията:

Де	съм	и	де	не	съм;	Какво	съм	и	какво	не	съм;	Какво	мисля	и	какво	не	
мисля;	Какво	чувам	и	какво	не	чувам;	Какво	виждам	и	какво	не	виждам;	
Какво	правя	и	какво	не	правя;	Какво	са	надея	и	какво	не	са	надея;1	

По	този	начин	публицистът	влиза	в	ролята	на	самоопределяща	се	
личност,	която	попада	в	смисловата	нееднозначност	на	миропорядъка.	
Неговите	битийни	компетенции	не	са	предварително	зададени	и	разпре-
делени.	Той	се	оказва	в	сърцевината	на	самия	процес	по	създаването	на	
действителност,	в	която	всичко	е	възможно	и	вероятно.	Употребата	на	
епистоларната	форма	е	провокирана	от	интереса	към	съдбата	на	отдел-
ната	личност,	осъзната	като	опит.	Индивидуалното	във	фиктивните	
писма	на	Славейков	обаче	е	само	маска.	Тя	прикрива	стратегията	към	
извеждане	на	груповите	житейски	принципи,	съсредоточени	в	опита	на	
отделната	личност.	Тази	стратегия	е	предназначена	да	оголва	практики	
и	да	фиксира	явления	от	целия	спектър	на	действителността,	обикновено	
набелязани	за	колективна	санкция.	Заключенията	за	живота	и	отноше-
нията	между	българите	в	Цариград,	до	които	стига	„малкото	Гайдарче“	
например,	далеч	надхвърлят	възможностите	на	десетгодишно	дете.	Чрез	
цикъла	„Писма	на	едно	десятгодишно	дете,	което	сега	пръв	път	е	дошло	в	
Цариград“,	публикувани	в	продължение	на	четири	броя	на	в.	„Гайда“,	Сла-
вейков	присвоява	гласа	на	детето	и	се	възползва	от	утаената	представа	
за	непредубеденост	и	чистота	на	неговата	гледна	точка.

Фиктивните	корепонденти,	 чрез	 които	 заговаря	Славейков	 още	 в	
„Смешните календари“,	творят	картина	за	свят,	която	се	завихря	око-
ло	аза,	около	обстоятелствата	на	личностното	присъствие	в	процеса	
на	битието.	Целта	му	е	да	представи	действителността	като	опит,	
като	акт	на	преживяване	и	създаване.	Писмото	допуска	възможността	
пишещият	да	сътворява	жизнеописание,	което	да	съдържа	конкретиката	
на	неговите	жизнени	ценности,	да	дава	оценка	за	събитията,	в	които	
участва,	 както	и	 да	 изразява	мнението	 си	 за	 останалите	 хора,	 да	 се	
позиционира	спрямо	тях.	Това	е	усещане	за	свобода,	която	се	експлицира	
в	езика,	в	интонациите,	във	внушенията	и	дори	в	задаването	на	прос-
транствено-времевите	параметри	на	писането,	позволява	навлизането	
на	действителност	в	публицистиката,	на	усещане	за	сегашна	реалност	
и	близкост	на	обектите:	„Ти	не	знаеш,	сестро,	ти	не	знаеш	тез	денйе	що	
съм	патила	и	какво	ми	е	дошло	до	главата“;	„Да	са	намерим	в	събота	на	
баня	или	в	неделя	на	Долня	махла	на	черква,	че	да	си	поизхортуваме	коя	

1 Вс. цит. са по: Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 1—8., Ред. С. Баева и П. Тотев. София: 
Български писател., 1978—1982.
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какво	има	на	сърце“	(„От	бабино	село	на	Кукувден“).	По	този	начин	от	
„уникалния“	жизнен	опит	на	фиктивните	кореспонденти,	Славейков	из-
влича	пространните	факти	на	битието,	окрупнява	ги	и	ги	извежда	като	
обобщение	на	публицистичната	действителност.	

Референтната компетенция	на	писмото	се	основава	на	споделянето	
и	на	разбирането	на	 споделеното.	Референцията	на	писмото	съдържа	
житейски	казус,	изпълнен	с	автономен	смисъл.	Писмото	удовлетворява	
любопитството	към	реалното	човешко	съществуване.	Оттук	е	неговата	
тяга	към	разказване	и	описване	на	живота,	което	изисква	разбиране	и	
вникване	в	неговия	смисъл.	За	това	допринася	доверителното	простран-
ство,	което	писмото	изгражда.	Епистоларната	ситуация	създава	илю-
зията	за	истински	живи	гласове,	за	видими	жестове	и	за	непосредствено	
присъствие	на	разказвача:

Не	бих	ти	ни	отговорил	на	писмото,	ако	да	не	беше	ма	бутнал	по	
сърцето	с	твоите	неправедни	подозрения,	но	с	туй	ти	ма	накара,	ща	не	
ща,	да	ти	пиша.

В	своята	същност	писмото	е	диалогично.	От	една	страна	то	запе-
чатва	собствения	жизнен	опит	на	пишещия,	а	от	друга	—	„спори“	с	чужди	
практики,	с	които	влиза	в	съприкосновение:

Как	ти	даде	сърце	да	помислиш	ти	туй	за	мене	и	как	прежаля	да	ми	
го	кажеш!	Аз	да	простя	на	гърците,	да	забравя	сторените	ми	обиди	и	да	
са	примиря	с	тях?!	Хората	и	мъртва	зъмя	не	пофащат,	пък	аз	с	жив	грък	
приятел	да	стана	и	да	са	уловя	за	ръка?	Сал	то	нема	да	бъде.

В	конкретния	исторически	момент	писмото	функционира	като	до-
миниращ	жанр	на	формиращата	се	градска	култура,	което	му	придава	
определящо	 значение	при	конструирането	на	някои	рецептивни	 стра-
тегии,	свързани	с	четенето,	възприемането	и	тълкуването	на	неговото	
съдържание.	Рецепцията на	писмото	въвлича	читателите	в	равностойна	
комуникация,	която	цели	заличаването	на	ценностната	дистанция	между	
тях.	Комуникантите	влагат	собствен	смисъл	в	прочетеното,	но	от	тях	
се	иска	способност	за	доверяване	на	„чуждото	слово“.	Възприемателят	
усвоява	чуждия	опит	и	трябва	да	прояви	разбиране	към	гледната	точка	
на	другия,	да	постигне	свободно	съгласие	чрез	взаиморазбиране.	Накрая	
той	трябва	да	съумее	да	проектира	чуждия	житейски	опит	върху	своята	
индивидуална	жизнена	позиция:

Да	 са	 държим,	 сестро,	 да	 са	 държим,	 а	то	 ако	 да	 са	 оставим	на	
мъжйето,	не	ще	да	им	е	твърде	криво	да	на	гездердисват	таквиз	като	
пачавури	и	да	на	коландисват	като	робини.	На	мъж	ти	ако	му	отпуснеш	
малко	нещо	яката,	не	можеш	му	наведе	вече	вратът,	ами	тъй	да	познава,	
че	жена	води...

Особено	ценна	е	диалогичната	функция	на	жанра.	Разпространените	
през	Възраждането	писмовници	налагат	разбирането	за	писмото	като	
„писмен	разговор“,	т.е.	всяко	писмо	предпоставя	следващото	писмо-отго-
вор.	Това	го	поставя	в	незавидната	позиция	на	заместител	на	устното	
слово,	което	от	своя	страна	има	за	опора	мимики,	жестове	и	цял	арсенал	
от	вербална	комуникация. Така	публицистът	често	се	вижда	принуден	
да	я	описва	графично	и	да	употребява	по-често	изрази	като	„послушай	
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ма“,	„казвам	ти“,	отколкото	„пиша	ти“.	Славейков	превръща	писмата	в	
отявлено	„орални“,	което	му	помага	да	изпълни	силно	непоклатимото	из-
искване	за	откровеност	и	истинност	на	епистоларната	комуникация.	Той	
спазва	тона	на	довереност	между	кореспондентите	и	особено	скрупольозно	
отстоява	стабилната	формална	подредба	на	личното	писмо	с	неговите	
елементи	—	обръщение	и	подпис,	които	са	носители	на	информацията	
за	отношенията	между	кореспондентите.	Това	му	осигурява	и	смяната	
на	гледните	точки	и	тяхното	непрекъснато	редуване	—	на	адресант	и	
адресат.	Славейков	знае,	че	за	един	убедителен	публицистичен	демарж	на	
първо	място	е	нужен	плурализъм	и	множественост	на	гледните	точки.	
Затова	той	често	прибягва	до	различни	„фалшиви“	гласове,	долетели	уж	
по	дописническата	мрежа. Писмото	с	неговата	изповедност	и	самоиден-
тификация,	се	оказва	подходящо	вместилище	за	социалните	сюжети,	с	
които	публицистът	иска	да	насели	периодиката.	Именно	в	този	контекст	
можем	да	 видим	ролята	на	писмото,	 употребено	 като	функционален	
мост	за	намиране	и	утвърждаване	на	художествено-публицистичните	
форми,	с	които	Славейков	си	служи.	Публицистът	използва	за	своите	цели	
утвърдените	в	обществото	стойности	на	писмото,	присвоява	неговия	
авторитет	на	искрено	и	автентично	изказване.	Славейковите	псевдоко-
респонденции	са	фикционални	факти	—	измислени	писма,	чиято	претенция	
за	автентичност	дава	художествено-публицистичен	резултат.	

Пàìеòíèê íà Пеòêî Рà÷îâ Сëàâеéêîâ â Тряâíà.
Сêóëïòîр Иâàí Кîëеâ. Оòêрèò ïреç 1997 ã. íà îáщîíàöèîíàëíî 
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ХОРИЗОНТИ

Бил Волак — САЩ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Бил Волак е поет, който живее в Ню Джърси, САЩ и преподава твор-
ческо писане в Университета „Уйлям Патерсън“. Той досега е публикувал 
петнадесет стихосбирки, носещи общо заглавие „Голотата като защита“. 
Неговата поезия се е появявала в стотици литературни списания като 
„Суфи Джърнъл“, „Базалт“, „Вижнс Интернешънъл“, „Поетри Джърнъл“, 
„Атланта ревю“. Негови литературоведски работи и интервюта са пуб-
ликувани в редица американски и чуждестранни издания.

Бил Волак е награждаван няколко пъти с Национално дарение за ху-
маннни науки и два пъти с Фулбрайт-Хейс, открило пред него възмож-
ността да преподава и пътува в Индия. В 2007 година той е избран да 
участвува в Делегация на приятелството, посетила Иран, спонсорирана 
от най-старата и авторитетна американска организация за мир и спра-
ведливост. През лятото на 2010 е награден за преподаване на творческо 
писане в Китай и Япония. Пет пъти е представял американската поезия 
на поетически фестивали в Индия. Вземал е участие в редица европейски 
форуми на поезията: поетическият фестивал „Михай Еминуску“ в Крайова 
(където е награден с Голямата награда), фестивалът Лейк Комо — Италия, 
фестивалът „Пътят на коприната“ — Китай, „Етнофест“ — Косово и др. 

Изключително автентичен и при това — високо ерудиран поет, Бил 
Волак се откроява в съвременната американска поезия със своята дръзка 
метафоричност и вълнуваща лиричност.

На български език негови поетически творби се публикуват за първи 
път.

 Г.К.

ПАРФЮМ И СВЕТКАВИЦА

Аç ïîìíя íîщ
ïî-ëеêà îò
ëяòíà äреõà
êîãàòî âсяêà öеëóâêà сìесâà 
âúçëèòе îò òèшèíà
с ïеïеëíà жàжäà.



178 ÏËÀÌÚÊ

Тè рàçöúфòя îò ëеãëîòî
ïîäâèëà с äâе рúöе
êîсàòà сè çàä ãúрáà
è òâîяòà ãîëîòà,
ïî-áëеäà îò сòúïêèòе,
èç÷еçâàщè â ïясúê,
ïреäèçâèêàõà íещî
êàòî ïàрфþì è сâеòêàâèöà.

ЩЕДРОСТТА НА ПРОСЯЦИТЕ

Пî òîçè ïúò òè ще срещíеш
âсяêàêâè сòрàííèöè.
Няêîè ще сïîäеëяò с òеá сâîèòе èсòîрèè,
äрóãè ще сà сìúë÷àíè
îò сòрàõ è áеçíàäежäíîсò.
Нî òè íяìà äà ìîжеш 
äà óòîëèш
жàжäàòà èì с âèíî,
íяìà äà ìîжеш 
äà çàäîâîëèш
ãëàäà èì с áàíêеòè...
Дîêàòî íе рèсêóâàш
áеçсòрàшíî âсè÷êî 
â еäíà âëþáеíà óсìèâêà —
òè íèêîãà íяìà äà рàçáереш
щеäрîсòòà íà ïрîсяöèòе.

ЛЮБОВНОТО ТЯЛО

Мîже òâîèòе рúöе
               äà äîсòèãíàò îòâúä ìе÷òèòе
               êúäеòî ëóííàòà сâеòëèíà
               се ïрîáóжäà êàòî ïëúò.

Мîже òâîèòе öеëóâêè
               äà се сèïяò ïî-äúëáîêî îò äúжä 
               ïî рîçîâèòе êрúсòîïúòèщà
               íà òяëîòî.
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Мîже òâîèòе ïрúсòè
              äà äîêîсâàò íеî÷àêâàíî
              è  âèíàãè с òреïеòà
              íà íежíîсòòà.

ЦЕЛУВКИ

Аç èсêàì äà èçсëеäâàì òâîеòî öяëîсòíî òяëî
                                                              с öеëóâêè,
öеëóâêè жàäíè êàòî сâеòëèíà, öеëóâêè, êîèòî
                                                             îсâîáîжäàâàò äúõà.
И àç èсêàì ìîèòе óсòíè äà âúçáóжäàò
                                                         òâîеòî òрúïíещî òяëî,
â íеíàсèòíèя äеëèрèóì,
êîéòî êàíè ïîâе÷е öеëóâêè,
öеëóâêè êрàòêè êàòî óсìèâêà, 
                                          èäâàщà с еäíà сâеòêàâèöà,
öеëóâêè òúрсещè â сеáе сè âсе ïî-äúëáîêà òèшèíà,
çàäúõàíè öеëóâêè, êîèòî íàïóсêàò òâîèòе óсòíè,
                                                      âсе îще âëàжíè îò óòрîòî,
öеëóâêè, êîèòî âúçáóжäàò рàçâúëíóâàíàòà êîïрèíà
                                                              íà òâîèòе ãúрäè,
öеëóâêè, êîèòî ïрàâяò òâîèòе áеëеçè îò рàíè 
                                                              äà ïеяò,
îсëеïяâàщè öеëóâêè, сëеïè è еêсòàçíè,
öеëóâêè, êîèòî ïреäèçâèêâàò êрàсèâ ãúр÷
                                                              è ìе èçöежäàò äîêрàé,
îò÷àéâàщè öеëóâêè, êîèòî çàшеìеòяâàò òяëîòî,
âúçáóжäàò ìóсêóëèòе,
ïîòúâàò â êрúâòà
è ïрîíèçâàò òâîеòî òреïòящî òяëî,
íеîáясíèìè öеëóâêè ïîä òâîя сòîìàõ
è íàä òâîèòе áеäрà,
öеëóâêè êàòî áóêеò îò рîçè, сèïещè се îòãîре,
èçêóшàâàщè ãîëîòàòà,
öеëóâêè, êîèòî ïîëèрàò
âîäîâúрòежà íà òâîеòî òяëî,
öеëóâêè äúëãè êàòî ëяòî,
öеëóâêè çà íà÷àëî íà äеíя.
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ТЯ БЕШЕ НЕЩО КАТО БУРЯ

Тя áеше íещî êàòî áóря,
êîяòî äóõà çàä ïрîçîрöèòе,
áëúсêà äúрâеòàòà
è îсòàâя òеõíèòе êîреíè
äà се ãúр÷àò âúâ âúçäóõà.
Тя èìàше äúжä,
êîéòî ïúëíеше òâîя çèìíèê
÷àê äî еëеêòрè÷есêèòе êрóшêè
è âяòúр, êîéòî çàïрàщà
òâîя ïîêрèâ â реêàòà.
Тя áеше íещî êàòî áóря,
êîяòî òе óжàсяâàше
êàòî ìúëíèя
â áеëîòàòà âúí
íà èäâàщàòà êúì òеá 
âèеëèöà.

Превод от английски: Георги Константинов
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Исмаил Мамад

СТИХОТВОРЕНИЯ

Исмаил Мамад е азербайджански поет, имащ издадени десетки кни-
ги на азербайджански и руски езици. Но превратностите на личната 
му съдба го завеждат отвъд пределите на родния му Азербайджан. От 
доста години живее и твори в Турция. Исмаил Мамад сега е професор в 
най-големия турски университет в Чанаккале. Поетическите му книги 
излизат не само в родината му, но и в Турция, превеждат се на много 
други езици: английски, френски, румънски и др. Исмаил Мамад беше една 
от ярките фигури на Международния поетически фестивал „Михай Еми-
неску“ — Крайова, Румъния, където беше награден с почетна грамота за 
ярко поетическо присъствие.

Стиховете му се отличават с искрена изповедност, неподправена 
емоционалност и дълбоко разбиране на природата. 

МУЗА

Мóçà íà ïрúсòè äîéäе è ïîãëеäíà:
â сòàяòà — äеöà, жеíà...
И òя решè, ÷е щàсòëèâ сúì íà äреáíî.
Че íежеëàíà е òя.

Пîсëе â ïрîçîреöà íîщеì íàäíèêíà
è çíàê íàïрàâè ìè òя:
щîì èсêàш срещà — сеãà òе âèêàì
íà сêрèòî ìясòî â íîщòà.

•
Прîëеòòà ïрîсòîр íàäяíà
êàòî сèíя áëóçà.
Бяëàòà ïúòеêà сòàíà
äúëúã шàë èçõëóçеí.
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Сêëîíúò сúс öâеòя ïîêрèò е.
И íàâреä — çеëеíî.
Сâеòëèíàòà ïàê ìе÷òèòе
áóäè âäúõíîâíî.

Сëúí÷еâ äеí îòãîре жàрè,
çà сíеãà çàáрàâèë.
Бяãàщè сëеäè â äúáрàâàòà
ëóäî ïрîшóìяâàò.

Сâеòúò сòîïëеí е èçöяëî.
Пàрà íàä òреâèòе —
сòóä 
          êàòî äóшà îò òяëî
îò ïрúсòòà èçëèòà.

ПЪРВА ЛЮБОВ

Дîрè сúäáàòà äà ìе çàâúрòè
âúâ êрúã îò ãрèжè, âúâ òúãà ïîреäíà,
Зàâèíàãè ще сè îсòàíеш òè
еäíà ëþáîâ — è ïúрâà, è ïîсëеäíà.

Кàêòî îò íîжíèöà èçëèçà íîж,
îòâúí ще áëясêàò ïрîëеòíè ïîòîöè...
Еäèí çà äрóã ще ìèсëèì âсяêà íîщ —
ìàêàр îòäàëе÷еíè è сàìîòíè.

А щîì ïрîçîреöà е сêрèò ïîä ëеäеí сëîé
ïàê ще ãî çàòîïëя с ïúрâàòà сè жàжäà.
Тúé êàìúêúò, óäàрèë äúíî, òîé
îòãîре îще äúëãî
êрúãîâе ще рàжäà.

•
Цâеòяòàòà рàçöúфòеëè, есеíеяò.
Уòèõâà сêîрî ïрîëеòíèяò сìяõ.
П÷еëèòе сàìî 30 äíè жèâеяò.
Дàëè çàщîòî сëàäîсòòà жèòеéсêà
íàé-èсòèíсêè ïîçíàòà е íà òяõ?
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В áеäàòà âíèêâà ãрàäèíàряò сìрúщеí:
Мàêàр ÷е íяìà áóрíè âеòрîâе,
äúрâîòî — â рàíè... Тîé рàçáèрà îòêúäе —
íе âеòрîâеòе êëîíè сà ïреêúршèëè,
à ìíîãîòî óçреëè ïëîäîâе.

•
Кàê òè, ãúëúá, ïî÷óêâàш âúâ ìîéòî сòúêëî
è ãëàâèöà âúрòèш, è ëþëееш êрèëî,
à íà шèéêàòà сâеòè ëèëàâî êëеéìî —
òè сàìèяò сè, ãúëúá, ëþáîâíî ïèсìî.
Тè, êрèëàòî сúрöе, èçëеòяëî îò ãрúä,
èсêàш òóê äà ïî÷èíеш сëеä äúëãèя ïúò.
Мîже áè òè ìè íîсèш îò рîäèíàòà âесò?
Иëè сêúïèòе ìúрòâè íàïîìíяш ìè äíес?
Иëè òè сè òреâîжеí, ÷е ще äîéäе сеãà 
òóê õèщíàòà ïòèöà — ÷îâешêà áеäà?

Превод от руски 
Георги Константиов
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Огнян Стамболиев

ДИКЕНС В БЪЛГАРИЯ

Книгите	за	рецепцията	или	за	приемането	на	една	чужда	литература	
или	автор	са	все	още	редки	птици	в	нашата	издателска	практика.	Затова	
всяка	от	тях	заслужава	отделно	внимание.	Особено	когато	става	дума	за	
сериозен,	ерудитски	и,	без	съмнение,	приносен	труд,	какъвто	е	случаят	с	
„Употребите	на	британския	ментор	или	Рецепцията	на	Дикенс	в	Бълга-
рия“	на	Владимир	Трендафилов,	издаден	наскоро	от	„Колибри“.	Авторът	е	
не	само	сред	водещите	български	англицисти	(професор	по	английска	лите-
ратура	в	СУ),	но	и	сред	най-изявените	и	авторитетни	наши	литературни	
критици	и	историци,	а	като	рецензент	—	остро,	безкомпромисно	перо,	от	
каквито	се	нуждае	днешната	ни	твърде	разнородна	книжнина.	И	това,	
бих	подчертал,	е	щастливо	съчетание	между	изследователя	на	история-
та	и	процесите	в	българския	културен	и	литературен	живот	—	от	една	
страна	и	познавача	на	творчеството	на	водещия	писател—	романист	на	
викторианска	Англия	от	друга.	Да,	може	определено	да	се	каже,	че	пред	нас	
е	една	богата	и	много	интересна	книга,	в	която	анализите	и	изводите	са	
впечатляващи!,	при	това	четивна,	твърде	различна	от	подобните,	които	
са	насочени	повече	към	специалистите—	филолози	и	преводачи.

Рецепцията	на	Чарлс	Дикенс	у	нас	има	дълга	история	още	от	годи-
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ните	преди	Освобождението	ни	от	турско	робство.	Авторът	е	разделил	
аналитичния	си	обзор	на	четири	големи	периода	—	от	Възраждането.	Той	
правилно	подчертава,	че	то	не	започва	от	Паисий,	а	през	20-те	години	на	
ХIX	в.	до	1878,	между	1878	и	1944,	при	социализма	и	от	края	на	социализма	
до	наши	дни.	Чрез	тях	той	представя	„политиката	на	рецепцията“,	но	
не	като	„сбор	на	станали	факти“,	а	е	проследил	механизма	на	ставане-
то	на	тези	факти.	Как	се	подбира	това	или	онова	съчинение	на	великия	
романист,	как	се	превежда,	как	се	издава	и	възприема?	Много	обстойно	
е	 представена	 и	 читателската	публика	през	тези	периоди.	 Владимир	
Трендафилов	е	без	съмнение	ерудит	от	класа,	който	пише	не	само	сериоз-
но	и	задълбочено,	но	и	увлекателно.	Но	най-важната	част,	разбира	се,	са	
преводите	и	тяхната	рецепция,	ролята	на	преводачите.	А	те	са	много	и	
доста	различни	през	отделните	периоди	—	от	любителите	ентусиасти	и	
дори	незнаещи	английски	до	високите	професионалисти	като:	Сидер	Флорин	
и	Цветан	Стоянов.	Но	най-талантливите	и	известните,	без	съмнение,	
са	двете	изключителни	първи	дами	на	англоезичния	превод	у	нас:	Невена	
Розева	(1900—1970)	и	Нели	Доспевска	(1915—1988).	Именно	на	тях	дължим	
нашата	благодарност	за	пресътворяването	на	български	на	шедьоврите	
от	Дикенсовия	канон:	 „Оливър	Туист“,	 „Дейвид	Копърфилд“,	 „Големите	
надежди“,	„Коледна	песен“.	Трендафилов	представя	всички	преводи	и	пре-
водачи	обстойно,	чрез	сериозни	анализи	и	типични	примери.	Използва	ус-
пешно	и	методите	на	съпоставителния	анализ.	Интересно	е,	че	първите	
преводи	са	повече	от	други	езици	(руски,	френски,	немски),	а	не	и	от	езика	
на	оригинала	—	 всъщност,	известно	е,	 че	 езикът	на	Шекспир	и	Дикенс	
навлиза	доста	по-късно	у	нас.	Бих	подчертал,	че	ценното	в	тези	анализи	
е,	че	именно	чрез	тях	Владимир	Трендафилов	се	докосва	и	до	еволюцията	
на	българския	книжовен	език	от	Възраждането	до	днес.	Тук	обстойно	се	
разглежда	и	спорният	въпрос:	бил	ли	е	наистина	Дикенс	в	България	като	
военен	кореспондент?	

*	*	*
Владимир Трендафилов „Употребите на британския ментор или Ре-

цепцията на Дикенс в България“, изд. „Колибри“, София.
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Огнян Стамболиев

ДУМИ ЗА ТЕАТЪРА  
И ПРОЗАТА  
НА ДУМИТРУ  
РАДУ ПОПЕСКУ

Думитру	Раду	Попеску	(род.	1935)	принадлежи	към	едно,	без	съмне-
ние,	силно	поколение	румънски	творци	—	„поколението	от	60-те	години“.	
Всичките	те	—	ярки,	запомнящи	се	индивидуалности:	поетите	Никита	
Станеску,	Марин	Сореску,	Йоан	Александру,	Ана	Бландиана	и	 белетри-
стите	Николае	Веля,	Щефан	Банулеску,	Фануш	Нягу,	Василе	Ребряну,	Йон	
Ланкранжан,	Джордже	Балаица,	Норман	Маня,	драматурзите	Йон	Байешу,	
Димитру	Соломон,	Теодор	Мазилу,	Ромулус	Гуга	—	не	само	че	продължиха	
големите	традиции	на	класиците	и	особено	на	авторите	от	периода	между	
двете	войни	(силен	момент	в	литературата	на	северната	ни	съседка),	но	
и	с	най-добрите	си	поетични,	прозаични	драматургични	опуси	изведоха	
румънската	изящна	словесност	на	преден	план	в	Европа.	Днес	те	са	сред	
най-превежданите	румънски	автори	в	света.	

Думитру	Раду	Попеску	или	както	го	наричат	в	Румъния	Де	Ре	Попеску	
(може	би,	за	да	се	отличи	от	непопулярния	си	съименник,	Думитру	Попе-
ску,	писател	—	цензор	от	„Златната	епоха	Чаушеску“),	е	силен,	дълбоко	
оригинален	автор.	Забележително	плодовит,	без	това	да	се	е	отразило	
досега	на	качеството	на	неговите	текстове,	независимо	дали	са	за	четене	
или	за	сцената.	Самият	той	твърди,	че	пише	леко	и	че	неговите	сюжети	
сами	си	избирали	формата	и	изказа.	На	театъра	той	гледа	първо	като	
на	литература	за	четене,	а	не	само	като	текст	за	сцената.	Съчинява	
своите	пиеси,	по	същия	начин,	по	който	пише	разказите,	новелите	и	ро-
маните	си.	По	този	повод	преди	време	писа:	„Старая	се	да	пиша	така,	че	
когато	читателят	прочете	пиесата,	ще	може	сам	да	разбере	защо	съм	
се	изразил	в	точно	диалогична	форма,	а	не	в	прозаична.	Убеден	съм,	че	по-
ставена	вече	на	сцената,	всяка	пиеса	придобива	нов,	друг	живот,	друго,	
различно	дихание	и	се	осъществява	изцяло,	напълно	—	героите	стават	явни	
и	конкретни,	а	от	своя	страна	—	зрителят	също	се	превръща	в	действащо	
лице.	Стига	авторът	да	съумее	да	го	приобщи...“	А	Д.Р.	Попеску	не	оста-
вя	своите	читатели	и	зрители	никога	равнодушни	към	сътвореното	от	
него.	Пиесите	му	винаги	се	радват	на	успех,	а	книгите	му	се	издават	и	
преиздават	непрекъснато	повече	от	половин	век.

В	прозата	на	Д.	Р.	Попеску,	вдъхновена	от	моделите	на	Фокнър,	(със	
сгъстения	мъглив	 в	началото	разказ,	 който	постепенно	 се	 избистря),	
Маркес	и	Итало	Калвино	(със	синтеза	между	реалното	и	магическото)	и	
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Мирча	Елиаде	(с	неочакваните	скокове	във	времето	и	пространството,	
но	определено	оригинална)	—	малка	част	от	която	е	представена	в	този	
сборник	—	виждаме	майсторски	постигната	амалгама	между	конкретното	
и	фантастичното,	като	последното	придава	особен	смисъл	на	реалистич-
ното.	И	това	е	може	би	най-силната	страна	от	творчеството	му.	В	много	
от	пиесите,	разказите	и	романите	му	—	делничното,	баналното	прераст-
ва	в	гротеска,	във	фантастика	и	това	е	любимият	му	конструктивен	
принцип.	„Защото	в	живота	нищо	не	е	в	чист	вид,	казва	в	едно	интервю	
авторът:	„В	живота	има	всичко:	любов,	жестокост,	благородство,	под-
лост,	възвишеност,	глупост.	Тези	противоположни	качества	могат	да	се	
съчетаят	дори	в	един	човек,	в	един	образ,	в	един	епизод,	в	една-единствена	
сцена.	 Защото	читателят	и	 зрителят	знае,	 че	животът	е	 загадъчен,	
сложен,	направо	непредвидим.	Обикновеният	реализъм	на	съчиненията	
от	миналото	вече	не	могат	да	предизвикат	този	интерес,	който	преди	са	
будели	у	читателите	и	зрителите.	Времената	вече	са	наистина	други...“

В	тези	ранни,	но	силни	разкази	с	герои	теми,	които	са	близки	и	до	
нашата,	българската	история	и	действителност,	Думитру	Раду	Попес-
ку	пресъздава	различни	драматични	ситуации	и	конфликти,	формиращи	
душевността	на	героите,	при	това	с	малко,	но	ярки	изразни	средства,	
като	определя	техния	нравствен	ръст,	без	да	е	морализатор.	И	това	не	
са	традиционно	 разказани	истории	 за	морални	и	 човешки	проблеми.	В	
тях	има	винаги	някакъв	водещ	образ,	някаква	метафора,	която	е	ключ	
към	конкретната	история.	Сюжетите	веднага	грабват	вниманието,	а	
характеристиките	на	персонажите	са	изключително	точни,	лаконични	
и	живи.	А	в	големите	си	романи	(„Ф“,	„Животът	на	Тирон	Б“,	„Императо-
рът	на	облаците“,	„Завръщането	на	блудния	баща“)	той	умело	използва	
елементи	от	наративната	техника	на	Фокнър,	която	би	могла	да	се	оп-
редели	като	„литературен	кубизъм“,	заради	едновременното	излагане	на	
протичащото	в	ума	и	сърцата	на	почти	всички	герои.	В	много	от	пиесите	
и	прозаичните	му	опуси	има	и	определена	доза	„съспенс“,	някои	могат	да	
бъдат	причислени	към	криминалния	жанр.	В	това	отношение	Д.Р.	Попеску	
е	истински	майстор.	Чете	се	с	удоволствие	и	неотслабващо	напрежение.

Не	е	лесно	да	се	определи	театъра	на	Думитру	Раду	Попеску.	
Някои	го	считат	за	откровено	„политически“,	други	за	„театър	на	

идеи“,	трети	—	за	„митологичен“,	четвърти	твърдят,	че	е	„бароков“.	Пие-
сите	му	(не	знам	точния	им	брой,	но	може	би	са	повече	от	60!)	са	и	драми,	
и	трагедии,	и	фарсове,	и	комедии.	Той,	освен,	че	е	роден	драматург,	е	и	
един	изключително	плодовит	автор	—	пише	много,	още	от	млади	години	
до	днес.	Прав	е	критикът	Лучиан	Райку,	който	ги	определи	направо	като	
„яростни“	и	„необуздани.	Те	ни	напомнят	за	разрушителните	сили	в	при-
родата:	проливните	дъждове,	бурите,	вулканите,	земетръсите.	Появила	
се	сред	различни,	разнопосочни	тенденции	в	световната	и	румънската	
литература	и	театър,	драматургията,	както	и	прозата	на	този	забеле-
жителен	автор,	открива	пред	нас	един	пъстър	и	грубовато	фантастичен,	
„маркесовски“	свят,	в	който	органично	се	преплитат	фантастиката	и	
реализмът,	трагедията	и	лириката.	Неслучайно,	друг	известен	критик,	
Йон	Негойцеску,	определи	търсенията	на	Думитру	Раду	Попеску	като	
„склонност	към	маскарадното“,	към	„спектакъла	—	парад	на	чудатостите	
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и	маниите“,	към	„оригиналните	персонажи	и	патологичните	феномени“.	В	
много	от	тези	пиеси,	бих	казал,	героите	на	този	автор	са	едновременно	
жертви	и	палачи.	Те	се	надсмиват	над	другите,	но	нерядко	и	те	самите	
са	шутове.	Думитру	Раду	Попеску	непрекъснато	задвижва	любимия	си	
механизъм	на	контраста.	Негов	учител	в	театъра	е	без	съмнение	Ше-
кспир.	Именно	геният	от	Стратфорд	го	вдъхновява	за	редица	от	неговите	
текстове	за	театъра.	В	някои	от	пиесите	му	ще	видим	герои,	вдъхновени	
от	Хамлет,	Макбет,	Кориолан,	Крал	Лир.	Но	не	по-малко	го	вдъхновява	и	
античната	драма	на	Еврипид,	на	Софокъл.	Писателят	не	се	притеснява	
да	бъде	сентенциозен,	без	разбира	се,	да	е	нравоучителен.	Той	ще	разкрие	
порока,	скрил	се	под	маската	на	добродетел,	егоцентричната	или	касто-
ва	корист,	скрита	зад	принципи	и	норми.	Да,	Д.Р.	Попеску	не	представя	
герои-модели,	при	него	няма	„икони“,	той	просто	търси	Истината.	Не	
предлага	и	готови	решения	или	рецепти,	а	оставя	както	героите	си	така	
и	зрителите	сами	да	намерят	верния	път.	И	този	причудлив	свят	е	със	
своя	вътрешна	логика,	която	в	крайна	сметка	смущава	и	обърква,	а	фина-
лите	му	или	остават	открити	или	водят	до	катастрофи	или	катарзис....

„Театърът	възприемам	като	храм,	като	светилище,	където	хората	
се	откриват	или	преоткриват,	където	се	пречистват...“,	твърди	Думитру	
Раду	Попеску.

ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ

„Цезар, шута на пиратите“, Думитру Раду Попеску, театър и проза, 
подбор и превод Огнян Стамболиев, Гея Либрис, София

СНЯГ ВАЛИ В ЙЕРУСАЛИМ

Не	знам	дали	сънищата	могат	да	бъдат	по-ужасни	от	действител-
ността.	Или	пък	обратното?	Да,	би	трябвало	да	има	някакво	равновесие,	
да,	трябва	да	има.	Чуй	ме	сега,	Тити,	за	празнотата	Блез	Паскал	е	бил	
напълно	прав.	Спомняш	ли	си?	Аз	много	харесвам	израза	„страхува	се“,	
както	той	определя	отвращение	на	природата	към	празнотата.	Всички	
тела,	твърди	Паскал,	се	противят	на	отделянето	им	едно	от	друго	и	не	
приемат	празнотата	между	тях.	За	да	ме	разбереш,	сега	ще	ти	разкажа	
няколко	случая.	

Седях	пред	кормилото	на	своя	„нещастен	трабант“,	както	го	нари-
чаше	моят	брат,	доктор	Бернард.	Случи	се	една	вечер,	когато	се	връщах	
от	футболен	мач	в	Темишоара.	На	железопътния	прелез	бариерата	беше	
спусната	и	безкраен	товарен	влак	стоеше	и	чакаше	като	вкопан	в	земята.	
Направо	не	помръдваше.	Защо	толкова	чакаме?	—	попитах	аз	един	желез-
ничар.	Той	измърмори	нещо	неразбрано	и	насочи	погледа	ми	с	флагчето	си	
вляво,	към	гарата.	След	миг	се	появи	някакъв	селянин	и	от	него	разбрах,	
че	този	товарен	влак	се	застоявал	за	дълго	тук,	почти	всяка	вечер,	на	
същото	място,	докато	линията	се	освободяла.	Не	си	спазват	разписание-
то,	рекох	си	аз,	и	видях,	че	след	въпросния	селянин,	върви	и	семейството	
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му.	Готвеха	се	да	преминат	без	да	чакат,	направо	под	вагоните	на	влака,	
задръстил	пътя	им	от	гарата	към	града.	Мъж,	малко	момче	и	голямо	мо-
миче.	И	майка	им.	Просто	нямаха	търпение	да	се	приберат	у	дома,	та	не	
искаха	да	изчакат	композицията	да	отмине.	Надяваха	се,	че	нищо	лошо	не	
може	да	им	се	случи.	Но	аз	се	притесних	за	тях	и	извиках	силно,	тревожно	
като	видях,	че	наистина	искат	да	се	промъкнат	под	влака.	Но	те	ми	се	
изсмяха	и	тръгнаха	смело	напред.	Първи	под	вагона	пролази	мъжът.	После	
и	двете	деца.	След	тях	потегли	и	майката.	Но	в	същия	момент	влакът	
внезапно	тръгна	и	отрязаната	глава	на	жената,	като	футболна	топка,	
се	търколи	право	в	нозете	на	мъжа	и	децата.	И	всичко	това	се	случи	пред	
очите	ми,	мигновено,	така	просто	и	страшно,	неестествено	просто	и	
страшно!	И	колкото	пъти	после	минавах	през	това	място,	тази	ужасна	
сцена	изникваше	отново	и	отново	пред	очите	ми:	първо	как	минава	мъжът,	
после	двете	деца,	а	след	тях	и	жената.	И	тогава	не	видях	и	капка	кръв	и	
може	би	тъкмо	тази	подробност	ме	караше	да	мисля,	че	този	нещастен	
случай	може	пак	да	се	повтори.	Но	това	не	беше	сън,	не	беше...	

После	често	пъти	срещах	този	мъж	и	децата.	Те	постоянно	се	връ-
щаха	на	това	зловещо	място	и	аз	мисля,	че	когато	ме	видеха,	те	отново,	
наяве,	преживяваха	това	огромно	нещастие,	случило	се	през	онази	неделна	
вечер.	С	всичките	му	подробности.	В	известна	степен	и	досега	се	чувст-
вам	причастен	към	смъртта	на	тази	нещастна	жена.	Спомням	си	съвсем	
ясно	всичко,	чувам	първо	смеха	на	мъжа,	а	сетне	виждам	главата,	която	
се	търкаля	като	футболна	топка	надолу	по	насипа	под	релсите.	Чувам	и	
свирката	на	товарния	влак.	Да,	наистина,	нелеп,	нещастен	случай,	като	
всички	подобни,	ще	речеш	ти,	и	това	е	така.	Но	сега	искам	да	кажа	нещо	
друго.	Че	беше	истински	ужас,	няма	спор,	но	се	оказа,	че	такъв,	не	по-малък	
ужас	изпитах	и	през	една	зимна	нощ.	Беше	събота	срещу	неделя.	В	неделя	
щях	да	ходя	на	мач	в	град	Търгу	Муреш.	Та	тогава	сънувах,	че	в	центъра	на	
този	град	е	поставен	ковчег	с	умрял	три	дни	преди	това	някакъв	монгол-
ски	пълководец.	Местните	жители,	които	не	бяха	виждали	жив	монголец,	
да	не	говорим	за	пълководец,	любопитстваха	да	видят	как	изглежда	той.	
Дали	след	като	е	от	друга,	толкова	далечна	раса,	ще	е	много	по-различен	
от	тях.	И	аз	се	оказах	сред	тази	тълпа,	без	да	си	давам	сметка	дали	това	
се	бе	случило	по	моя	воля	или	просто	любопитството	ме	довлякло	тук,	
заедно	с	тълпата.	Ковчегът	беше	обикновен,	като	нашите,	напълно	стан-
дартен,	помислих	си	аз	тогава	в	съня	си	и	сега	ти	разказвам	точно	както	
го	видях.	Ковчегът	го	понесоха	на	плещите	си	четирима	войни,	сигурно	
бяха	монголи.	Поставиха	го	в	местната	катедрала,	а	тя	беше	затворена	
за	гражданите,	не	се	чуха	нито	гласове	на	свещеници,	нито	камбани.	Кого	
ли	всъщност	погребваха?	Името	му	изобщо	не	го	произнесоха.	Войните	
или	не	го	знаеха,	или	може	би	им	беше	забранено	да	го	съобщят.	Военна	
тайна?!	Но	аз	бях	убеден,	че	пълководецът	бе	самият	Чингиз	хан.	Затова	
(също	насън,	логично,	виждаш	нали?)	се	досетих,	че	пълководецът	беше	
млад,	наш	съвременник.	И	все	пак,	беше	Чингиз	хан.	А	хората	започнаха	
изведнъж	да	плачат	и	аз	си	помислих,	че	това	наистина	е	Чингиз	хан	и	
че	ще	възкръсне	от	мъртвите.	Но	той	не	възкръсна,	остана	си	така,	в	
стандартния	ковчег.	А	хората	през	цялото	време	твърдяха	едно	и	също:	
пълководецът	умря	от	чума,	пълководецът	умря	от	чума!	Но	това	не	бе	
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всичко:	заедно	с	него	в	град	Турну	Веке	започна	и	епидемията.	Да,	стана	
и	по-лошо.	Знае	се,	че	при	всяка	епидемия	едни	умират,	други	оцеляват.	
Но	цялата	работа	не	беше	в	чумата,	в	епидемията,	а	в	пълководеца.	Го-
вореха:	който	види	пълководеца,	той	непременно	ще	умре	от	чума.	Сякаш	
пълководецът	беше	самата	смърт,	когото	ако	видиш,	сигурно	ще	умреш.	
И	ние	всички	разбрахме,	че	скоро	ще	умрем.	Да,	аз	бях	убеден,	че	ще	умра	
и	се	упреквах	затова,	че	допуснах	тази	глупост	да	се	слея	с	тълпата,	
която	ме	довлече	като	някакъв	глупав	зяпач	до	ковчега	на	този	монгол.	
Можеше	да	ме	избави	само	една	идея	и	аз	я	открих:	в	ковчега	не	биваше	
да	има	никакъв	мъртъв	пълководец.	Да,	и	започнах	да	викам:	„Тези	луди	
хора	погребват	един	празен	ковчег!“	Дори	Чингиз	хан	да	беше	наистина	
покосен	от	чумата,	той	отдавна	щеше	да	е	погребан	набързо	и	без	вся-
какви	почести,	за	да	не	се	разпространи	заразата,	а	сега	всички	стояха	
край	него	и	му	отдаваха	почит.	После	изнесоха	от	катедралата	празния	
ковчег	и	го	понесоха	към	гробището.	Някой	тихо	ми	пошепна:	„Няма	зна-
чение	дали	в	ковчега	има	монголски	пълководец	или	няма,	все	едно:	който	
вече	го	е	видял,	скоро	ще	умре	от	чума.“	А	да	не	се	видеше	ковчега,	беше	
невъзможно.	Към	него	бяха	завързани	поне	стотина	разноцветни	балони,	
които	постепенно	го	издигнаха	над	катедралата	и	високите	ели	около	нея.	
Започнаха	да	отдават	почест	към	покойника,	гърмяха	пушки,	дори	оръдие,	
засвири	военен	оркестър,	а	войните	хвърляха	нагоре	цветя	(неразумни,	те	
не	знаеха	румънски	и	не	разбираха	какво	ще	последва!),	а	ковчегът	заплува	
из	въздуха	над	града	като	лодка	в	морето.	Да,	спасение	нямаше	да	има,	
аз	вече	го	видях.	И	ужасен	продължих	да	го	следя,	докато	в	един	момент	
се	събудих,	станах,	пих	вода,	отворих	широко	прозореца,	не	исках	повече	
да	заспя,	за	да	не	продължи	този	сън,	предвещаващ	смъртта	ми.	Не	знам	
дали	от	страх	от	пълководеца	не	заспах,	или	защото	през	цялата	нощ	под	
прозореца	ми	мяукаха	като	безумни	няколко	котки.	Спомних	си	за	закона	
на	Паскал	по	повод	празнотата,	затова	че	всички	тела	се	противят,	ко-
гато	ги	отделят	и	отдалечават	едно	от	друго,	че	природата	просто	не	
търпи	пусто	място.	И	още,	че	този	страх	от	пустотата,	или	просто	
отвращението	на	всички	тела	към	нея	не	се	увеличава,	щом	стане	дума	
за	допускането	им	до	голямата	пустота.	Или	по-просто	казано:	когато	
става	дума	за	отдалечаване	на	голямо	разстояние,	в	сравнение	с	малко	
такова.	И	още,	че	телата,	ограничаващи	тази	пустота,	се	стремят	да	я	
запълнят.	И	че	тази	тенденция	не	е	по-силна,	когато	става	дума	за	запъл-
ването	на	голямата	пустота,	и	по-слаба,	когато	става	дума	за	запълване	
някоя	малка	пустота.	Страшно	ми	харесва	тази	теория!	Голяма	пустота!	
Малка	пустота!	Пустота,	изобщо!	В	ученическите	си	години	аз	шеговито	
определях	пустотата	като:	„лапидарна	формула	на	пустотата“.	Заради	
съчетанията	на	тези	две	думи:	„лапидарна	формула“.	И	за	да	£	дам	свое-
то	лично	определение.	Освен	това	бях	уверен,	че	пустотата	е	страшна	
сила,	нещо	като	рака,	защото	и	двете,	и	пустотата,	и	ракът	съдържат	
нещо	неизвестно	в	себе	си,	което	прави	невъзможното	възможно.	Да,	от	
тази	ужасна	болест	няма	никакво	спасение,	няма	защита,	и	ти	не	знаеш	
кога	и	как	може	да	се	появи.	Тя	е	като	един	невидим	враг.	Както	виждах	
сега	този	монголски	пълководец.	По	повод	на	този	странен	сън	трябва	
да	добавя	още	нещо:	на	мен,	тогава,	разбира	се,	ми	се	присъни,	че	в	един	
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момент	някой	каза,	че	този,	което	бил	видял	монголския	пълководец,	ще	
умре	веднага,	и	че	пълководецът,	ако	го	няма	в	плаващия	из	въздуха	ков-
чег,	и	хората	не	могат	да	го	видят,	той	сигурно	е	сред	тях,	в	тълпата,	
невидим,	може	би	облечен	като	всеки	един	от	нас.	И	хората	започнаха	да	
се	движат	слепешком,	със	затворени	очи,	за	да	не	видят	случайно	лицето	
на	монголския	пълководец.	Аз	също	тръгнах	по	площада,	затворил	очи,	и	в	
един	момент	чух	как	някаква	жена	каза:	дори	и	да	не	видиш	пълководеца,	
все	едно:	ще	умреш.	И	само	след	миг	чух	силен	вик,	отворих	очи	и	видях	
същата	жена,	паднала	на	земята	—	умираше	и	каза:	„Пълководецът!	Ето	
го!	Ето	го	там!	Бягайте!	Бягайте!“,	възкликна	още	веднъж	тя	и	издъхна.	
В	този	момент	и	аз	можех	да	видя	пълководеца	и	да	умра,	но	не	го	видях,	
над	мен	плаваше	из	въздуха,	покритият	с	цветя	и	гирлянди	ковчег,	и	аз	
реших	да	избягам	от	площада,	закрещях,	събудих	се,	потънал	в	пот,	и	
открих,	че	съм	паднал	от	кревата.

В	нощта,	когато	се	връщах	със	своята	кола	от	град	Ръмнику	—	Вълча,	
от	поредния	мач	за	купата	на	Румъния,	си	мислех	за	монголския	пълководец	
и	се	попитах	не	запълват	ли	тези	сънища	нощната	пустота	у	нас,	а	може	
би	самите	те	да	са	една	пустота	в	нашия	сън,	и	тогава	тази	пустота	
бихме	нарекли	просто	„сън“.Футболният	мач	беше	обикновен,	редови,	не	
очаквах	нищо	интересно	от	него,	дори	ми	беше	неприятно	да	гледам	упа-
дъка	на	един	известен	футболист.	Той	всъщност	стана	жертва	на	своите	
посредствени	колеги	и	в	това	обкръжение	неговият	талант	пропадна.	Аз	
като	треньор	—	жрец	на	ефимерното,	на	преходните	радости,	знам,	че	
те	носят	само	разочарования...

В	края	на	пътя	замяукаха	котки	и	гласовете	им	се	сливаха	с	шума	на	
зимния	вятър,	донесъл	и	виелицата.	Сред	оголелите	клони	на	дърветата	
също	бяха	накацали	безумни	мяукащи	котки.	Чистачките	непрекъснато	
смъкваха	снега	от	предното	стъкло.	Дърветата,	вече	съвсем	заснежени,	
приличаха	на	привидения,	на	замръзнали	храсти,	по-скоро	на	побелели	ста-
рци	или	клоуни	на	парад.	Моторът	на	трабанта	шумеше	равно,	чуваше	
се	как	зад	мен	се	носи	пълчище	от	възбудени	котки.	Заради	поледицата	
колата	ми	се	подчиняваше	трудно,	стана	опасно,	имах	усещането,	че	се	
движа	по	чужда,	враждебна	земя	и	започнах	да	кривя	ту	наляво,	ту	надясно,	
сред	дърветата,	които	стояха	като	бели	манекени	или	по-скоро	клоуни	с	
размазани	от	грима	лица.	

Започнах	да	изстивам	в	тази	мразовита	нощ,	осветена	от	кръглата	
ледена	луна,	движех	се	като	в	някакъв	кошмарен	сън.	Представих	си	как	
тук	би	се	явил	монголският	пълководец,	дошъл	от	съня	ми	в	действител-
ността.	Това	ме	поразсея,	стори	ми	се	напълно	възможно	и	интересно.	
Защо	да	не	можем	да	срещнем	на	улицата	лицата,	които	сме	сънували	
през	нощта,	след	като	човешкият	мозък	възприема	всички	лица,	които	
сме	видели	или	общували?	

Включих	радиото	силно,	за	да	заглуша	ужасно	дразнещото	мяукане	на	
котките.	Без	да	съм	неврастеник,	все	пак	вярвам,	че	мога	да	различа	нор-
малното	мяукане	от	това,	което	се	носеше	сега.	Да,	това,	без	съмнение,	
бяха	истински	котки,	но	викаха	така,	сякаш	някой	ги	дърпаше	с	всичка	
сила	за	опашките.	Спомних	си	за	писмото	на	учителя	Траян	Попеску,	в	
което	той	с	чувство	за	хумор	разказваше	на	своя	син,	че	в	тяхното	село	



192 ÏËÀÌÚÊ

лавина	засипала	някаква	котка	и	сред	снега	стърчала	само	опашката	£,	
а	някаква	важна	личност,	някакъв	големец,	просто	я	хванал	и	я	издърпал.	
Спасил	я.	И	след	това	всички	от	селото	започнали	като	него	да	дърпат	
котките	за	опашките,	да	ги	спасяват,	неизвестно	от	какво,	а	и	не	се	
замисляли,	важното	било	да	ги	спасяват,	да	си	дават	вид,	че	вършат	ня-
каква	работа.	И	цялото	село	мяукало	денонощно,	защото	хората	дърпали	
непрекъснато	котките	и	вярвали,	че	вършат	нещо	важно,	след	като	това	
бил	направил	големецът.	Вярвали,	че	колкото	повече	опашки	издърпаш,	
толкова	повече	работа	си	свършил	и	заслугите	ти	са	по-големи.	Та,	виж-
дам,	че	и	снежните	клоуни,	тези	крайпътни	дървета	и	храсти	сега	правят	
същото	като	онези	селяни,	хванали	са	в	мрака	котките	за	опашките.	А	
аз	се	подразних	от	тази	нелепост,	от	това	неприятно	и	силно	котешко	
мяукане.	Не,	не	бях	нито	пиян,	нито	в	полусън	от	студа	и	умората,	все	
пак,	познавам	се	добре...

И	ето,	че	когато	реших	да	се	посмея,	по-точно	се	насилих,	за	да	не	до-
пусна	мисълта,	че	съм	полудял,	дочух	друго	мяукане,	отдалече,	и	видях	на	
светлината	на	фаровете	една	смътно	очертана	фигура.	Със	знаци	искаше	
да	ме	спре.	Оказа	се	премръзнала,	доста	прегърбена	старица,	завила	се	с	
нещо	като	овчарски	ямурлук.	Кой	знае	каква	лоша	вест	я	беше	изкарала	
от	дома	£	в	тази	нощ,	та	бе	тръгнала	пешком	към	другото	село.	Добре,	че	
я	видях:	тя	ми	потвърди	съмнението	дали	наистина	чувам	мяукането	на	
котките.	Бавно	се	приближих	и	спрях	на	около	десетина	крачки	до	нея.	Тя	
държеше	нещо	в	ръцете	си.	В	ледения	въздух	се	носеше	бялата	пара	на	ней-
ното	дихание.	Като	че	ли	пушеше,	но	тази	мисъл	ми	се	стори	нелепа.	Тихо	
отидох	до	нея	и	когато	леко	спрях	колата,	чух	само	едно:	„А-а-а!“	Колата	
се	плъзна	леко	напред	и	наляво,	и	старицата	просто	изчезна	под	колелата.	
Ужасен,	изскочих	навън	и	първото,	което	чух,	бе	едно	силно	котешко	мя-
укане.	Наведох	се	и	видях	под	колата	голяма	черна	котка,	първото	дясно	
колело	беше	притиснало	опашката	£,	и	тя	ме	гледаше	ужасена,	с	безумни	
очи.	Оставих	я	и	се	заех	веднага	със	старицата,	която	беше	затисната	
от	лявото	колело.	Успях	да	я	измъкна	и	се	опитах	да	проверя	пулса	£.	
Беше	студена,	не	можеше	още	да	се	разбере	дали	е	жива	или	не	е.	Отворих	
вратата	на	колата	и	я	положих	върху	задната	седалка.	При	светлината	
на	 лампичката	успях	да	разгледам	лицето	£:	 очите	£	 бяха	 затворени,	
може	би	ги	бе	затворила	от	болката	или	заради	светлината	на	фаровете.	
Помислих	дали	да	я	отведа	направо	в	най-близката	болница,	без	да	чакам	
полицията,	 както	 е	 редът,	 защото	можеше	 всеки	момент	да	 умре.	 А	
котката	продължи	жално	да	мяука.	По	лицето	на	старата	жена	нямаше	
следи	от	кръв	или	от	удара.	Може	би	я	бях	убил.	Не	знаех.	Не,	сигурно	беше	
мъртва.	Доколкото	ми	бяха	останали	знанията	по	медицина,	която	учих	
без	да	я	завърша,	разбрах,	че	това	смърт.	Определена	арефлексия,	пълна	
липса	на	рефлекси.	Да	тичам	сега	до	болница,	беше	безполезно.	Излязох	
от	колата,	погледнах	котката	с	притиснатата	опашка,	която	втренчи	
погледа	си	в	мен.	Сигурно	именно	нея	старицата	държеше	преди	малко	в	
ръцете	си.	Подкарах	колата	леко	напред,	котката	освободи	опашката	си	
и	като	обезумяла	избяга	в	тъмното.	Седнах	зад	волана	и	поех	към	близ-
кото	градче	до	полицейския	участък.	Може	би	очите	на	котката,	която	
старата	жена	държеше	в	ръцете	си,	светеха	така	силно,	че	аз	несъзна-
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телно	натиснах	газта	и	стана	всичко	това?	Не,	още	по-безсмислено	ми	
се	стори,	че	случилото	се	е	наистина	непоправимо:	от	съня	можеш	да	се	
събудиш	с	вик	и	вопъл	и	всичко,	случило	се	в	него,	насън,	в	миг	да	изчезне?	
Да,	когато	се	събудих,	монголският	пълководец	изчезна.	Но	това,	което	
се	случва	в	действителността,	никога	не	изчезва,	каквото	и	да	правиш,	
колкото	и	да	страдаш	и	да	се	мъчиш,	това	не	е	като	да	се	събудиш	от	сън	
и	да	се	окажеш	на	друго	място.	Това	може	да	се	случи	само,	когато	умреш.	
Идиотско	предположение,	нали?!	

Старицата	лежеше	на	задната	седалка.	Аз	просто	не	можех	да	се	из-
бавя	от	нея.	Тя	съществуваше	съвсем	реално.	Да	я	изхвърля	в	канавката,	
не	биваше.	Не	можех	да	направя	подобно	нещо.	По	пътя	отново	се	заредиха	
белите	снежни	клоуни.	Котките	отново	замяукаха	като	полудели.	В	тази	
нереална,	 дразнеща	 обстановка	мъртвата	 старица	и	нейното	реално	
присъствие	изведнъж	престанаха	да	ме	тревожат.	Приех	я	като	нещо	
истинско,	достоверно.	Макар	и	по	принцип	ужасно,	за	което	трябваше	
да	давам	обяснения.	За	котката	нямаше	да	има	нужда	от	тях.	Ако	някой	
преди	ми	беше	казал,	че	чува	насън	котешко	мяукане,	сигурно	щях	да	му	
препоръчам	да	отиде	на	психиатър.	А	самия	себе	си	не	бих	изпратил.	Луди-
ят	не	може	да	знае	със	сигурност	дали	е	луд.	Значи	аз	не	съм	луд.	В	равния	
шум	на	мотора	имаше	нещо	успокоително	—	разтягаха	се	минутите	на	
моята	свобода.	Но	имаше	и	нещо	друго:	колкото	по-бавно	карах,	толкова	
по-сигурно	ще	бъде	да	спра	в	близкото	градче.	Изключих	радиото.	Музиката	
никога	не	може	да	бъде	непристойна,	дори	и	в	присъствието	на	покойник,	
но	сега	исках	тишина,	да	бъда	по-спокоен	и	близо	до	самия	себе	си.

По	пътя	си	спомних	нещо	подобно.	Наистина,	невероятно?!	Кога	и	
къде	се	случи	това?	И	с	кого?	Да,	сетих	се.	Веднъж,	през	една	зимна	нощ,	
с	един	лекар	с	Фиат	1300	в	Търгу	Муреш...	Да,	точно	в	този	град...	Студ,	
виелица,	поледица...	Някаква	стара	жена	му	маха	да	спре,	той	спира,	но	
колата	се	подхлъзва	и	я	прегазва.	Взема	я	и	тръгва	към	болницата.	Не	си	
дава	сметка,	че	няма	никакъв	смисъл,	като	лекар	той	вече	е	установил,	че	
е	мъртва.	Но	в	безсилието	си	да	оправи	непоправимото...	А	и	рефлексът	му	
е	да	отиде	в	болницата.	Там	нали	се	лекува	всичко.	Да,	болестите,	но	не	и	
смъртта.	В	първия	момент,	той	не	помисля	за	това,	но	след	малко	си	дава	
сметка,	че	това	усилие	ще	е	напразно.	От	страх	към	полицията,	потегля	
към	дома	си.	Виновен	ли	е	за	тази	смърт?	Искал	ли	е	да	убие	старицата?	
Нали	е	искал	да	£	помогне,	да	я	вземе	в	колата	си,	да	не	я	оставя	на	студа	
през	тази	ледена	нощ,	там,	на	пътя?!	Искал	е	да	направи	добро,	наистина	
ли	няма	да	му	повярват?	Ще	го	съдят,	помислил	си	той?	Подкарал	колата	
като	луд!	Решил,	че	трябва	да	скрие	постъпката	си	и	да	премахне	трупа.	
Никой	да	не	разбере	за	случилото	си.	Ако	беше	направил	добро	и	бе	приел	
в	колата	си	тази	старица	жива,	никой	нямаше	да	узнае.	Дребна	работа,	
всеки	би	помогнал.	Но	сега	никой	не	биваше	да	узнае.	Това	беше	просто	
нещастен	случай.	Нищо	преднамерено.	И	лекарят	си	тръгнал	бързо	към	
къщи,	прибрал	се,	слязъл	от	колата	и	веднага	се	заловил	да	копае	яма,	за	
да	погребе	старицата.	Сред	розовите	храсти,	полегнали	към	земята,	било,	
както	казах,	през	зимата.	Той	копаел	бързо,	а	дъщеря	му	(в	момента	не	
спяла,	а	четяла	някакъв	криминален	роман,	в	който	престъпник	копаел	
гроба	на	убит	от	него	човек!),	видяла	го	и	скрита	зад	пердето,	започнала	
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да	го	следи.	Останала	поразена	от	картината	—	баща	£	заровил	между	
розите	някаква	стара	жена.	На	другия	ден,	сутринта,	казала	за	това	на	
съседката.	След	това,	по	обяд	и	на	баща	си.	Той	се	разсмял	високо	и	рекъл:	
„Какви	глупости	говориш?!	Това	от	някоя	от	тези	тъпи	криминални	ро-
манчета	ли	прочете?!“	—	„Не,	това	е	истина!	Казах	го	и	на	съседката,	леля	
Ана!“	—	„Ах,	ти	и	на	тази	клюкарка	си	го	казала?!“	—	„Да,	тази	сутрин...“	
Докторът	почувствал,	че	полудява.	Това	престъпление	ще	излезе	наяве	
и	всичко	ще	свърши	зле!	Може	би	съдбата	го	наказва	за	някакви	грехове?	
Но	какви?...	След	малко	пристигнал	кварталният	полицай	.	Попитал	го	
направо:	„Кого	сте	заровили	във	вашата	градина,	докторе?“	—	„Никого!“	
—	„И	аз	това	им	казах	на	колегите.	Това	не	е	възможно,	познавам	ви,	вие	
ми	излекувахте	язвата.	Толкова	съм	ви	задължен...	Но	все	пак	дойдох	да	
ви	попитам,	за	да	не	кажат,	че	не	сме	си	свършили	работата.	Не,	ние,	
на	 доноси	не	реагираме.	Все	пак,	 дойдох,	 господин	докторе...	Макар	че	
виждам,	че	е	лъжа...“	—	„Не,	не	е	лъжа“,	възразила	дъщерята	(убедена,	че	
баща	£	е	герой	като	тези	от	нейните	книги,	а	не	просто	един	обикновен	
лекар).	—	„Видях	го	как	я	заравя.	Тази	нощ!	Вижте,	в	градината	още	има	
следи	от	изкопаното!“	Полицаят	се	разсмял	на	глас.	После,	за	да	изпълни	
желанието	на	момичето,	отишъл	до	градината	да	потърси	тези	следи.	
Видял,	че	наистина	е	било	копано,	разровил	гроба	и	намерил	старицата.	
Пристигнало	началството.	Отнесли	мъртвата	в	моргата.	И	когато	я	
съблекли,	се	оказало,	че	това	не	е	жена,	а	е	мъж.	Лекарят	видял	как	полица-
ите	се	зарадвали,	защото	мъжът	бил	прочут	крадец	и	убиец,	който	често	
се	преобличал	и	дегизирал	като	старица	и	по	този	начин	убил	и	ограбил	
доста	шофьори.	За	полицията	това	била	истинска	победа,	но	постигната	
с	цената	на	едно	престъпление.	И	аз	се	попитах:	виновен	ли	е	лекарят	или	
не?	Нали	той	избавил	обществото	от	опасен	престъпник?...Защото	тази	
„старица“	убивала	шофьорите,	открадвала	колите	и	после	ги	продавала.	А	
когато	не	успеела	да	ги	продаде,	ги	изоставяла.	И	се	движела	все	по	този	
път,	на	юг	или	на	изток.	Непрекъснато	се	стремяла	към	едно	място,	до	
което	така	и	не	стигнала...

Казах	си	тогава:	за	доктора,	през	онази	фатална	за	него	нощ,	след	като	
бил	тръгнал	по	този	път,	е	имало	само	два	изхода.	Или	колата	му	да	се	
подхлъзне	и	да	прегази	тази	лъжестарица,	както	всъщност	се	е	случило,	
или	да	я	прибере	и	тя	да	го	убие...	Аз	не	съм	женен,	но	не	е	изключено	ня-
кой	ден	да	го	направя	и	да	имам	своя	дъщеря.	Понякога	имам	чувството,	
че	имам	деца,	които	още	не	познавам!	А	може	да	имам	деца	и	без	да	съм	
се	женил	?	Да,	едно	е	да	имаш	само	деца,	друго	жена	и	деца.	Мисля	всички	
тези	възможности	и	усещам,	че	вратът	ми	се	 схваща,	нима	в	колата	
става	течение?	Проверявам	плътно	ли	са	затворени	вратите	и	прозор-
ците.	Всичко	е	наред.	Тогава	какъв	е	проблемът?	Погледнах	старицата:	
очите	£	бяха	насочени	право	към	мен.	Отворили	се,	стъклени,	студени.	
Сега	разбрах	защо	почувствах	този	студ	и	това	схващане	на	врата.	Да,	
не	можех	повече	да	стоя	в	колата	с	покойник.	Боже	мой,	как	£	се	отвориха	
очите,	точно	както	могат	да	се	разтворят	и	вцепенените	£	ръце	и	да	
докоснат	раменете	ми...	Реших	веднага!	Ще	завия	старицата	в	брезента	
и	килима,	дето	са	отзад,	в	багажника	и	ще	я	вдигна	горе,	на	покрива.	Там	
имам	метална	скара	за	разни	товари.	Спрях	колата,	лицето	ми	направо	
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замръзна	от	студа	навън,	отворих	капака	—	от	него	моментално	изскочиха	
с	диво	мяукане	поне	двайсетина	котки,	които	побягнаха	като	побеснели	и	
се	изгубиха	в	мъглата.	Прекръстих	се,	реших	да	не	бързам	толкова,	стана	
ми	изведнъж	ужасно	горещо.	И	когато	посегнах	да	извадя	брезента,	усетих	
под	ръката	ми	мека	котешка	козина,	аз	направо	се	вцепених.	Виелицата	
беше	като	полудяла,	а	телеграфните	жици	бяха	побелели	от	леда.	Все	пак,	
успях	да	се	овладея,	завих	старицата	в	брезента,	а	след	това	и	в	килима,	
здраво	я	завързах	за	ремъците,	получи	се	един	голям	и	учудващо	тежък	вър-
зоп.	Бързо	запалих	мотора	и	потеглих	с	моя	„нещастен	трабант“.	Снеж-
ната	буря	направо	метеше	по	пътя,	сякаш	оставаше	празни	въздушни	
пространства,	сред	които	имах	чувството,	че	плувам.	Преследваше	ме	и	
споменът	за	дъщерята	на	лекаря,	която	обичаше	криминалетата,	и	имах	
усещането,	че	веднъж	вече	бях	преживял	тази	нощ,	или	може	би,	самият	
аз	бях	лекарят	от	тази	история	със	старицата,	погребана	в	градината	
сред	розовите	храсти.	В	моята	памет	имаше	също	някаква	празнота	или	
това	бе	празнотата,	която	се	вливаше	в	нервния	поток	на	моите	„най-
благородни	клетки“?	С	глупава	ирония	попитах	себе	си	аз.	Всъщност,	аз	
фактически	не	знаех	какво	има	там,	зад	тази	празнота?	Може	би	онова,	
което	обикновено	наричат	„подсъзнание“?	Но	без	съмнение,	аз	исках	да	
се	добера	до	първия	полицейски	участък	и	да	се	избавя	от	проклетата	
старица.	Чувствах	 се	направо	 като	прокълнат,	 като	човек,	 който	не	
може	да	се	успокои,	макар	да	знае,	че	няма	вина.	Не	бях	пожелал	злото	на	
тази	жена.	Моето	намерение	беше	благородно	—	да	£	помогна,	а	падна	под	
колата	ми.	Просто	случайно!	А	историята	с	оня	лекар	така	и	не	я	научих	
докрай,	мъчех	се	да	си	я	спомня,	но	явно,	че	и	преди	не	съм	знаел	края	£.	
Интересно	как	не	съм	чул	всичко	или	ако	го	бях	чул,	не	бях	запомнил	или	
разбрал	финала.	Стана	ми	доста	страшно,	че	и	моята	история	е	същата...

Простудих	се	сериозно,	направо	ме	тресеше.	Хвана	ме	и	силна	хрема.	
Но	тя	не	ме	разтревожи.	Аз	съм	от	онези	хора,	които	считат,	че	вирусът	
на	хремата	не	бива	да	се	унищожава,	а	дори,	че	трябва	да	се	запази,	защо-
то	ако	го	няма,	патогенните	агенти,	които	сега	не	се	проявяват	силно	и	
опазват	своята	територия,	веднага	биха	заели	неговото	място.	Да,	приро-
дата	си	отмъщава	винаги,	когато	нарушиш	нейното	равновесие,	защото	
тя	непрекъснато	се	стреми	към	него.	Така	че	всяко	изкореняване	на	дадена	
болест	е	под	въпрос,	да,	голям	проблем,	както	изкореняването	на	злото.	
Изкорениш	ли	едно	зло,	рискуваш	да	се	натъкнеш	на	друго,	още	по-голямо,	
каза	ми	днес	един	мой	познат,	бивш	състудент,	преводач	на	Андре	Малро.

Колата	продължи	да	се	движи	по	шосето,	сякаш	сама,	без	мен.	При-
теглена	от	невидим	магнит,	тя	сякаш	се	стремеше	да	заеме	избраната	
от	самата	нея	траектория,	повела	мен	и	старицата,	по	пътя,	където	е	
минал	онзи	доктор	от	странната	история.	Поне	така	ми	се	стори.	Мисля,	
че	всички	ние	не	вършим	нищо	ново,	освен	това	—	да	продължаваме	пътя,	
да	заемаме	мястото,	оставено	ни	от	деди	и	прадеди.	А	природата	е	прос-
то	сляпа	и	ние	не	може	да	я	контролираме,	защото	каквото	и	да	правех	
сега,	можех	ли	да	спра	този	ужасен	леден	вятър	да	бие	непрекъснато	в	
предното	стъкло?	Да,	ние	само	констатираме:	дъжд,	сняг,	вятър,	мъг-
ла,	слънце.	Едно	състояние	изчезва,	възниква	пустота,	появява	се	друго,	
което	заема	празното	място.	Чух	по	радиото,	като	някаква	сензация,	че	



196 ÏËÀÌÚÊ

сега	в	Германия	имало	силни	снеговалежи.	Та	в	това	няма	нищо	особено!	
Защото	в	Германия	често	пъти	има	такива.	Но	дикторът,	който	четеше	
новините,	напомни	със	сухия	си	глас:	„В	Йерусалим	вали	сняг.“	Изглежда,	
че	там	климатичното	равновесие	нещо	се	е	нарушило,	преобърнало...	Да,	
вместо	да	мисля	за	старицата,	ще	е	по-добре	да	мисля	за	климата.	Това	
е	неутрална	тема	и	можеш	да	мислиш	по	нея	спокойно,	каквото	си	искаш.	
Хремата	настойчиво	ми	напомни	за	момента,	когато	докоснах	котешка-
та	кожа	под	брезента.	В	градчето	Къмпулунг	влязох	бавно,	внимателно.	
Спрях	колата	пред	полицията.	Все	още	валеше.	От	прозореца	на	близка-
та	закусвалня	изскочи	рижа	котка	и	се	шмугна	в	близкия	двор.	Явно,	че	в	
природата	има	жесток	закон:	оцеляват	само	силните	котки,	които	спят	
през	деня,	не	през	нощта.	Завита	в	килима	старица	беше	цялата	в	сняг.	
Тоест,	килимът	беше	напълно	заснежен.	Попитах	полицая	при	входа	с	кого	
ще	мога	да	разговарям	по	много	важна	работа.	Качих	се	на	втория	етаж,	
оказа	се	моя	стар	познат,	Теодореску.	Беше	дежурният	за	деня	офицер.	
При	него	имаше	още	един	полицай,	когото	не	познавах.	Млад,	русокос	мъж.	
Двамата	играеха	табла.	Седнах	на	един	стол	без	да	поискам	разрешение.	
Трябваше	да	започна	всичко	по	ред,	без	да	пропусна	нищо.	Помолих	за	лист	
хартия	и	започнах	да	пиша.	Имах	намерението	да	дам	дълги	показания.	
Офицерът	също	имаше	хрема	и	аз	му	разказах	моята	теория	за	хремата	
и	за	празното	пространство	в	природата.

—	Треньорът	на	 отбора	—	представи	ме	Теодореску,	 като	някакъв	
цар-император,	и	ефектът	бе	мигновен.	Другият	полицай	веднага	ста-
на,	подаде	ми	ръка	и	ми	предложи	своето	място	пред	таблата,	аз	да	съм	
играел,	а	той	да	ми	бъдел	фен.	Дори	ми	предложи	цигара	и	поръча	кафе.

—	Знаете	ли...	—	опитах	се	да	обясня	аз	своето	присъствие.
—	Нали	не	бързате?	Как	мислите?	В	събота	ще	ги	бием	ли?	Чух,	че	сте	

напуснали.	Не,	ние	ще	изгоним	цялото	началство,	но	вие	ще	останете	
като	треньор!	Кафето	с	повече	захар	ли?

—	Не,	с	малко.	
—	Извинете	—	продължи	другият,	—	аз	малко	съм	се	простудил,	може	

и	да	е	грип,	не,	не	мисля.	Вие	карали	ли	се	някога	грип?
—	Разбира	се,	неведнъж...
—	Аз	също...	Чух,	че	пишете	стихове?
—	Аз	ли?	
—	Да,	моят	брат,	който	работи	в	поликлиниката	и	е	запален	по	фут-

бола	знае,	че	сте	писали	стихове...
—	А,	не...
—	Не	ви	ли	хареса	кафето?
—	Чудесно	е,	но	аз	искам	да	ви	разкажа	какво	ми	се	случи	днес...	Моята	

кола...
—	Значи	някои	идиот	е	блъснал	колата	ви?	—	плесна	по	масата	с	длан	

Теодореску.
—	Не...
—	Не?
—	Наистина	ли?	Не	беше	ли	един...	Аз	отдавна	се	мъча	да	го	заловя	този	

негодник!	Утре	е	понеделник	и	сигурно	ще	го	хвана.	Обикновено	действа	в	
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неделя	срещу	понеделник...	Той	има	разцепена	вежда,	само	това	знаем	за	
него.	Още	нищо	конкретно.

Добре,	след	като	не	ви	е	нападнал	той,	нека	да	си	довършим	играта.
—	Не,	аз	все	пак	искам	да	ви	разкажа	случилото	се.	По	пътя	срещнах	

една	старица,	която	ми	направи	знак	да	спра.
—	Старица	ли?	—	трепна	Теодореску.	—	Каква	старица?
—	По	дяволите,	старицата,	Теодореску!	Ще	ме	побъркаш	с	тези	свои	

старици!	Сигурно	и	нощем	ти	се	явяват	насън?	Сънуваш	ли	ги?
—	Да,	сънувам	ги.
—	Стига	вече...	Ах,	дяволите	да	го	вземат,	не	мога	да	се	избавя	от	

този	проклет	грип!	Не	ви	ли	помогна	доктор	Бернард?
—	Не,	не	може.	Епидемията	е	 вид	борба	 за	живот	между	хората	и	

патогенните	агенти	и	някой	трябва	да	излезе	победител,	 за	да	се	по-
стигне	равновесието	за	което	говорих...	Ако	лекарите	изтребят	напълно	
този	вирус	на	грипа,	на	неговото	място	ще	си	появи	една	празнина...	Ние	
трябва	да	победим	без	да	допускаме	появата	на	тази	празнина,	която	е	
по	принцип	доста	опасна?	Разбирате	ли	ме?

—	Да,	всичко	е	ясно	—	каза	другият.	—	Напълно	ясно.	Дайте	сега	да	
поиграем.

—	Казах	ви,	че	няма	да	играя!	Аз	убих	една	старица!
—	Старица	ли?	—	сепна	се	Теодореску.
—	Да,	старица!	—	възкликнах	аз	и	разказах	всичко,	което	се	бе	случило.
—	А	тя	държеше	ли	една	котка?
—	Да.
—	Това	е	той!
—	Кой	той?
—	Оня,	когото	отдавна	го	търся!	А	ти	забеляза	ли	дали	едната	вежда	

на	тази	старица	беше	разцепена?	Така,	на	две	части?
—	Да,	май	наистина	беше	разделена	—	казах	аз,	като	си	припомних	

лицето	£.
—	Значи	тя	е	там,	върху	покрива	на	колата?
—	Да,	там	е.
—	Ах,	откога	го	търся!	А	ето,	че	вече	е	тук,	при	мен,	при	това	мър-

тъв	—	зарадва	се	Теодореску.	—	Всяка	неделя	срещу	понеделник	върви	по	
това	шосе,	граби	и	убива,	и	никой	досега	не	можа	да	го	залови.	Знаех	за	
него	само,	че	се	преоблича	като	старица.	Така	му	викахме	„старицата“.	
Защото	не	знаем	нито	кой	е,	нито	откъде	е.	Е,	сега	вече	е	тук.	Хайде,	да	
слезем	долу,	при	колата...

—	Хайде!	—	повторих	аз	и	въздъхнах	облекчено.
Спуснахме	се	мълчаливо	по	стълбището.	На	двора	на	участъка	няка-

къв	опърпан	пияница	пееше	„Тодоре,	братко	мой!“	Тримата	стигнахме	до	
моя	нещастен	трабант.

—	Ха-ха-ха!	—	засмя	се	силно	другият	полицай.
На	покрива	на	колата	нямаше	ни	вързоп,	ни	старица,	просто	нищо.	

И	никакви	следи.

Превод: Огнян Стамболиев
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Айа Чедади

ПОЕТИЧЕН БЕЛЕЖНИК

Сред множеството срещи, които имахме по време на деветмесечния 
ни престой в Института за академични изследвания в Нант, беше и тази 
с мароканския философ Абдеслам Чедади — преводач на древния арабски 
мислител Ибн Халдун (1332—1406), предшественик на Макиавели и Адам 
Смит и неговата японска съпруга, художничката Соное. Те ни запознаха 
с творчеството и трагичната съдба на покойната им дъщеря — Айя.

Свръхнадарено и свръхчувствително дете, Айя започва да свири на пи-
ано от шестгодишна. Когато е на четиринайсет, канят Абдеслам да чете 
лекции в Принстън, Щатите и той я взима да учи там музика. Връщайки 
се в Рабат, нивото £ на изпълнител е толкова обещаващо, че решават да 
я изпратят шестнайсетгодишна в Париж — в училище „Расин“. Там освен 
нивото на музикалното обучение, се оказва високо и нивото на расизма. 
Момичето издържа една година и се завръща отново в Мароко. После пак 
заминава за Париж. Завършва консерваторията и записва литература и 
философия в прословутото École Normale Supérieure. Пише стихове. Рисува. 
Въпреки че показва изключителни качества, след края на предварителна-
та година не е допусната да продължи. В знак на протест, професорът £ 
отказва повече да преподава в това учебно заведение и подава документи 
за пенсиониране. Жестът му допълнително я натоварва с чувство за 
вина. Трийсет и седем годишна, в разцвета на творческите си сили, тя 
се разболява от нелечима форма на рак и напуска живота. 

Стиховете, които предлагаме на вниманието на нашите читатели, 
са от издадената година след смъртта £ книга „Бреговете на Тунис“ (2016) 
в едно от най-престижните френски издателства „Галимар“. Подборката 
в нея е направена от поетесата три месеца преди да почине. 

 Светла Колева, Румен Шомов

(1978—2015)
ИЗ ЦИКЪЛА „СИНИ ТРЕПЕТИ“

СЪНЕН ГРАД

Дреìе ãрàäúò Беëè êóáîâе
Сèíя реâíîсò îòâреä
Нèêîé íе äеáíе äâеòе íè сеíêè
õâàíàëè се рúêà çà рúêà
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Аêî íяêîé ïîèсêà äà се ïрîìúêíе ïîìежäó íè
ще се çàäóшè îò ëàсêèòе íè
Пúëíèòе сúс çàâèсò î÷è
рèсêóâàò äà îсëеïеяò

Зàщî сëúíöеòî â áеëèя ãрàä
òряáâà äà сïóсêà фереäже íàä ëþáîâòà íè
Неêà âсеêè èçãàря íà îãúíя íà сâîя сîáсòâеí àä
Нèе áрîäèõìе äúëãî ïî ïóсòèòе óëèöè

В КАФЕНЕТО

Еäèíсòâеíî â ïîãúëíàòîòî îò íîщòà êàфеíе
ìëяêîòî íà äеíя îòïèâà
îáëà÷е сâеòëèíà

Сèíèòе äúрâеòà îòêрèâàò ïîä сâîèòе êëîíè
рîçîâèя àìеòèсò íà ïëàíèíàòà
Хрàìúò íà сâеòеöà се е сãóшèë íà âúрõà

Дîëó е ïрîçрà÷íàòà âîäà íà ïëàжà Аìèëêàр
Мà÷òèòе се îòрàçяâàò â íея рàçêрèâеíè
êàòî ÷еíãеë÷еòà íà ïúрâîëàê
Пòè÷è êрàêà Вúëíè Треïòящè ìèãëè

Гúëúáúò èçëèòà îò рúêàâà íà ìàãьîсíèêà

МОРЕТО Е БЯЛО
   На Кенза

Тàçè сóòрèí ìîреòî е áяëî
Оòсúсòâàщàòà сèíя ïàрà
èçряçâà сèëóеòà íà ïëàíèíàòà

Осòàòúê îò ëóíàòà áàâíî
се рàçòâàря â ìëяêîòî íà äеíя
Зрúíöе áàõàр

Реäêèòе êëèеíòè íà êàфеíеòî
ãëеäàò âîäàòà, äîêàòî ÷àêàò
äà èçïúëíяò ïîрú÷êàòà èì
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Тресêàòà íà çàìèíàâàщèòе
се ïреäàâà íà òеçè êîèòî îсòàâàò
Кîрàáúò íàïóсíà ïрèсòàíèщеòî

Превод от френски:
Светла Колева

Румен Шомов

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ. Тèшèíà
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СЪВРЕМЕННА ДРАМАТУРГИЯ

Банко Банков

ПОСЛЕДEН ШАНС 
Радиопиеса

Лица:
Керана Йоргова — пенсионирана актриса, в трета възраст
Валери Йоргов — неин син, без установена професия
Никола Апостолов — връстник на Керана

ПЪРВИ ЕПИЗОД — â äîìà íà Керàíà; Керàíà, Нèêîëà

КЕРАНА:	Я	да	 видя	какво	 съм	белязала	на	календара...	 вторник	ще	
проверяват	водомерите,	 дано	да	 чуя	 звънеца.	Четвъртък	—	пенсията,	
коледната	надбавка	ще	отиде	за	внуците.	Петък	—	на	„Позитано“	пред-
ставят	поетесата	Цветанка	Славчева.	E,	пак	ли	за	любов?	Цанке,	що	не	
се	погледнеш	в	огледалото?	Този	път	—	без	мен.	Така,	кръстословицата	
реших,	почти.	Герой	на	патагонски	писател,	патагонска	литература	не	
сме	изучавали!	По	ефирните	телевизии	—	(с презрение),	хъм,	реалити	шоу...	
Освен	да	пусна	Еф	Ем	Класик.	Дано	не	натрапват	Малер,	на	наше	време	
се	слушаха	Моцарт,	Бетовен	и	Брамс.

Звучи	бавната	част	на	концерт	за	кларнет	от	Моцарт.	Рязко	звъни	
звънец.	

КЕРАНА:	Сега	пък	кой!	(Отваря се врата.)	
НИКОЛА:	Добра	вечер,	ето	ме	и	мен.
КЕРАНА	(неуверено).	Кого	търсите?
НИКОЛА:	(също неуверено).	Керана	Йоргова?
КЕРАНА:	(разколебано).	Аз	съм...
НИКОЛА:	Кери,	май	не	ме	позна!
КЕРАНА:	Никола...	ти	ли	си?
НИКОЛА:	Кой	друг?	Сега	и	да	кажеш,	че	не	съм	променен,	как	да	по-

вярвам?
КЕРАНА:	Влизай,	влизай.	Не	бяхме	ли	се	разбрали	за	утре?
НИКОЛА:	Исках	да	ти	спестя	печене	на	дребни	сладки,	затова	идвам	

ден	по-рано.
КЕРАНА:	В	това	отношение	си	останал	същия	чаровен	нахал.	Къде	се	

изгуби	с	години,	не	съм	те	виждала	по	другарски	срещи.
НИКОЛА:	Бях	кореспондент	в	Сараево,	в	Косово.	Сборища	на	плешиви	

връстници	не	ми	допадат.	Един	се	хвали,	че	е	бил	директор,	друг	—	с	дву-
етажна	вила,	трети	развъдил	паметливи	внуци.	Хора,	забравили	кой	как	
се	казва,	се	прeвземат,	че	са	си	липсвали.
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КЕРАНА:	По-добре	да	ти	завиждат,	отколкото	да	те	съжаляват.	Как	
е	Детелина?	(Разколебано)...	Нали	така	се	казваше	жена	ти?

НИКОЛА:	Ако	питаш	за	бившата	ми	съпруга,	нямам	желание	да	комен-
тирам	една	неврастеничка.	Лекарят	психиатър	постепенно	заприличва	
на	пациентите	си.	Остави	ме	заради	един	мухльо,	който	после	я	изигра,	
но	на	делото	съчиняваха	по	мой	адрес	небивалици	да	облещят	очи	на	по-
ловин	София.	Здрава	е	като	кон,	разполага	се	в	жилището	ни	и	е	член	на	
европейска	комисия	по	психическо	здраве.	Бог	да	пази	Европата!

КЕРАНА:	Не	бъди	груб,	на	хора	като	нас	—	работили	за	обществото,	
не	ни	прилича.	Как	се	устрои	след	развода?

НИКОЛА:	Купих	боксониера	в	 „Младост“,	двайсет	и	пет	квадрата,	
удобна.	Все	още	ме	търсят	за	репортажи,	за	анкети,	не	мога	да	се	оплача.		

КЕРАНА:	Радвам	се.	Малко	коняк?	(Звън от стъкло).
НИКОЛА:	Колкото	 за	 стимулиране	на	 сърдечната	дейност.Как	 се	

справяш	ти,	толкова	време	откак	загуби	съпруг?	Как	са	синовете?
КЕРАНА:	Откак	го	няма	Добрин,	впрегнах	се	в	неговите	грижи	и	почвам	

да	 го	разбирам	по-добре.	Някогашните	му	колеги,	 колкото	останаха,	 са	
внимателни,	помнят	кой	ги	е	изправил	на	крака.	Стефчо,	големият	ни	син,	
е	дипломат,	беше	в	Братислава	и	Кайро.	Сега	със	семейството	си	е	в	Брюк-
сел.	Валери,	малкият,	гони	четирийсет,	а	не	е	семеен.	Зиме	се	хваща	за	ски	
инструктор	в	Банско,	лятно	време	е	към	зелените	патрули.	Той	ми	е	грижа.

НИКОЛА:	Дотук	каза	малко	за	себе	си.
КЕРАНА:	Пенсионираха	ме	като	заместник	директор	в	обединение	

„Сцена	и	слово“.	Половин	живот	балансирах	съветска	и	западна	драматур-
гия,	„Брониран	влак“	с	„Трамвай	Желание“.	Но	още	сънувам	как	като	млада	
актриса	олицетворявах	в	бяла	рокля	идеал	за	връстниците	си	в	салона.	
Мило,	нали?	Зрителите	от	онова	време	са	вече	до	един	на	хапчета.	Добрин	
го	местеха	от	съдилище	в	съдилище,	от	окръг	в	окръг.	Невъзможно	беше	
да	съчетавам	роля	на	амбициозна	актриса	с	тези	на	съпруга	и	майка.	

НИКОЛА:	 Защо	е	трябвало	да	 ги	 съчетаваш?	Трябваше	да	избереш	
една	от	двете,	истинската.

КЕРАНА:	Огънчето	в	душата	ми	замъждя.	Доволна	съм,	че	децата	
ми	не	се	интересуват	от	театър.	Сцената	е	буркан,	в	който	се	блъскат	
риба	до	риба,	няма	кислород	за	всички.	Извини,	че	съм	директна,	на	какво	
дължа	тази	вечерното	ти	посещение?

НИКОЛА:	Не	са	ли	приятелските	спомени,	пък	защо	не	—	и	чувствата	
от	млади	години	основателен	повод	да	се	видим?	

КЕРАНА:	Доколкото	те	познавам,	не.	Ти	беше	прагматична	натура,	
меко	казано.

НИКОЛА:	Е,	добре,	проницателна	си.	Предлагат	ми	договор	да	напиша	
книга	за	поредицата	„Конфликтни	години“.

КЕРАНА:	Значи	още	пишеш?	Желая	книгата	да	ти	донесе	годишната	
награда	от	съюза	на	журналистите!

НИКОЛА:	В	известна	степен	това	ще	зависи	от	теб.	В	книгата	ще	
опитам	да	осветя	от	нова	страна	процеса	Станев-Миладинов.

КЕРАНА:	Добре	ли	чух?	(Шум от съборена чаша.)	Какво	мога	да	кажа	
аз	по	едно	отдавнашно	дело,	сбъркал	си	адреса...
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НИКОЛА:	Съпругът	ти	беше	обвинител	по	това	дело,	да	ти	прочета	
ли	извадка	от	тогавашен	вестник.	(Шум от разтваряне на вестник.)...	„В	
обвинителната	си	реч	прокурорът	Йоргов	изтъкна	неопровержимата	вина	
на	подсъдимите	за	злоупотреба	на	милиони	валутни	лева	в	поверените	им	
външнотърговски	дружества...“	Добрин	поиска	присъдите.

КЕРАНА:	Трябва	да	имаш	по-точна	представа	от	мен	как	се	списваха	
вестниците	по	онова	време.	(Шум от късане на вестник.)	

НИКОЛА:	 (настоятелно).	Беше	ли	съпругът	ти	обвинител	по	този	
процес?	

КЕРАНА:	И	какво	—	той	си	изпълняваше	задълженията.
НИКОЛА:	Процесът	беше	скалъпен,	политически.	Възлагат	ми	да	го	

анализирам,	да	извлека	днешни	поуки	от	него	и	разчитам	да	ми	помогнеш.
КЕРАНА:	Всичко,	което	трябва	да	се	каже	по	това	дело,	го	изписаха	

с	реки	мастило	„демократичните“	ви	вестници.	Нямам	какво	да	добавя.
НИКОЛА:	Имаш.	Сигурен	съм,	че	Добрин	е	споделял	с	теб	мотивите	

да	поиска	максимални	десетилетни	присъди	за	недоказани	провинения.
КЕРАНА:	Той	или	някой	друг	прокурор,	е	привидната	страна	на	про-

цеса.
НИКОЛА:	Точно	така,	мен	ме	интересува	сенчестата.	Заблуждавал	ли	

се	е	съпругът	ти	или	е	бил	маша	на	властта?	Ако	се	е	добрал	до	истината,	
как	я	е	гледал	в	очите,	стискайки	я	за	гърлото?	Гъвкав	конформист	ли	е	
бил	или	архангел	на	кръвожадна	идеология?

КЕРАНА:	Не	я	наричай	кръвожадна,	цитирал	си	я	патетично	в	мина-
лото.	Днешните	поколения	не	се	интересуват	от	миналото.	Защо	да	им	
го	натрапваме?

НИКОЛА:	Истината	ще	им	дотрябва,	когато	заблудите	опарят	и	тях.
КЕРАНА:	Не	изпитвам	потребност	да	си	спомням	каквото	и	да	било	

по	 процеса	Станев-Миладинов!	Нито	желая	 да	 предпазвам	 днешното	
общество	от	бъдещите	му	угризения.	И	теб	от	твоите!	След	като	си	
хвърли	партийния	билет,	колко	десни	партии	изреди?	Ако	не	си	тръгнеш	
веднага,	ще	се	обадя	на	112	за	проникване	в	частен	дом!

НИКОЛА:	Как	ви	е	отивало	на	вас,	правоверните,	да	заплашвате!	Мога	
да	напиша	моята	книга	и	без	теб,	ще	изкривя	истината	този	път	само	в	
полза	на	подсъдимите	и	във	вреда	на	съдниците.	Ще	ви	изкарам	по-черни,	
отколкото	сте	били,	това	ли	искаш!

КЕРАНА:	Ах,	как	си	позволяваш!	Вън	от	дома	ми!	(Шум от захлопваща 
се врата.)	

ВТОРИ ЕПИЗОД — òàâàíсêà сòàè÷êà; Нèêîëà 

НИКОЛА:	Сто	и	 двайсет	 стъпала	 до	таванската	ми	 бърлога!	На	
стари	години	се	превърнах	на	алпинист.	Но	първо	да	зърна	в	пощенската	
кутия.	Дали	не	е	дошло	известие,	че	ме	търсят	за	наследство	от	починал	
роднина	в	Америка?	Хъм,	второ	предупреждение	за	неплатен	ток,	ще	ми	
отвъртят	бушона!	Ама	нали	тоталитаризмът	свърши!	Я	да	видим	друга-
та	божа	вест,	да	не	е	за	хонорар?	„Уважаеми	господин	Апостолов,	за	наем	
от	половин	година	ми	дължите	180	лева	без	лихвата.	Ако	не	ми	ги	внесете	
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до	първо	число,	ще	се	обърна	към	съдия	изпълнител.	Много	съжалявам,	
че	видът	ви	на	интелигент	ме	подлъга	да	ви	предложа	квартирата.	Все	
пак	—	ваша	хазяйка,	Ноеми	Хугасян“.	(Пъшкане на човек, изкачващ стълби, 
отваряне на врата.)

Ох,	че	студ.	Госпожо	Хугасян,	нима	поради	сребролюбие	ще	изхвърлите	
на	улицата	интелектуалец,	в	началото	на	зимата?	Законът	не	толери-
ра	подобно	безцеремоние.	И	какво	ми	предлагате	срещу	наема	—	мизерна	
стаичка	с	обща	тоалетна	за	цял	таван.	Приют	за	пропаднал	човек	без	
изисквания.	Мигар	съм	такъв?	Не,	не,	всичко	зависи	от	книгата.	Ако	я	
напиша	според	нуждите	на	деня,	хонорарът	ще	ми	даде	лице,	ще	ми	даде	
възможност	да	претендирам	за	каквото	ми	се	полага.	Що	се	отнася	до	
Керана	Йоргова,	бивша	примадона	на	Габровския	театър	и	вдовица	на	
партиен	функционер,	тя	не	откликва	на	нашия	ентусиазъм,	драги	Кольо,	
по-точно	—	изгони	ни	от	дома	си.	Не	желае	да	си	спомня	за	процес,	който	
мъжът	£	превърна	в	паметна	грешка	в	социалистическото	правораздава-
не.	Днешно	вникване	в	поведението	на	съдници	и	подсъдими	ще	е	нова,	моя	
дума.	Никой	не	може	да	ми	попречи	да	напиша	тази	книга,	даже	Керана.	
Не	съм	изиграл	още	най-силния	си	коз.

Да	видя	докъде	съм	стигнал.	(Чете.)	...	В	края	на	седемдесетте	години,	
в	условия	на	изострящ	се	стоков	дефицит,	предизвикан	от	опровергани	
икономически	преобразования,	едноличният	режим	на	Живков	инсценира	
шумни	процеси	за	стопански	злоупотреби,	с	които	да	оправдае	провала	в	
градежа	на	така	наречения	развит	социализъм...

ТРЕТИ ЕПИЗОД — â äîìà íà Керàíà; Керàíà, Вàëерè
Звучи бърза част на познатия концерт. Упорит телефонен звън.

ВАЛЕРИ.	Ало,	дом	Йоргови.
НИКОЛА:	Мога	ли	да	говоря	с	Керана	Йоргова?
ВАЛЕРИ:	Отсъства	от	къщи,	на	телефона	е	сина	£.	Нещо	да	£	предам?	

(С ирония.)	Момент,	да	си	взема	самописка.
НИКОЛА:	Бих	предпочел	лично.
ВАЛЕРИ:	Но	защо	лично,	по	фамилни	въпроси	мога	да	ви	бъда	по-поле-

зен	от	самата	нея.	Поколенческите	разлики	придават	обективност	на	
погледа.

КЕРАНА:	Валери,	кой	се	обажда?
ВАЛЕРИ:	(затваря телефона).	Грешка,	търсят	някаква	Летиция	от	

читателска	група,	към	читалище	„Вапцаров“.
КЕРАНА:	Сутринта	пак	избърза	да	затвориш	телефона,	защото	тър-

сели	някаква	Златина	от	„Зелени	поляни“.
ВАЛЕРИ:	От	„Зелени	балкани“.	
КЕРАНА:	Докога	ще	си	присвояваш	ролята	на	мой	телефонен	секретар?	

По-точно	—	цензор	на	разговорите	ми?
ВАЛЕРИ:	Докато	позволяваш	на	възрастни	съидейници	да	те	безпоко-

ят,	да	съживявате	сенки	и	въздишате	за	миналото,	да	ровиш	до	среднощ	
пожълтели	документи	и	да	вдигаш	кръвно.	Между	другото,	премери	ли	
го	днес?
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КЕРАНА:	Спаднало	е.	Значи	покрай	мен,	ти	се	интересуваш	вече	и	от	
миналото?	

ВАЛЕРИ:	Защо	не?		
КЕРАНА:	Защото	собственият	ти	живот	е	наникъде.	Наближаваш		

четирийсет,	 с	недовършено	 висше,	 без	 семейство	и	 деца,	 без	 съграден	
собствен	дом.	Как	припечелваш	хляба	си?	Зиме	учиш	на	ски	англичанки-пен-
сионерки	на	Пампорово,	лете	броиш	популация	на	полевки	в	житни	угари.	

ВАЛЕРИ:	Така	печеля	не	само	за	хляб,	печеля	си	свободата.
КЕРАНА:	Свободата	я	 спечелиха	навремето	онези,	 които	 лежат	в	

братските	могили.	Много	бързо	ги	забравихте.
ВАЛЕРИ:	Те	въобще	не	са	си	представяли	за	каква	свобода	си	рискуват	

живота.	Свобода	да	угодничите	пред	партийни	секретари	и	доносници,	
да	марширувате	пред	първомайска	трибуна	и	да	приветствате	селския	
хитрец,	който	половин	век	ви	е	яхал,	а	сте	мълчали.

КЕРАНА:	Валери,	говориш	като	тъмновиолетов,	а	си	расъл,	ползвайки	
удобства	на	пурпурен	цвят.	Интелектуалците	са	недоволни	при	всяка	
власт,	това	им	е	работата.	Важно	е	какво	спечели	обикновения	българин	
по	девети;	какво	даде	промяната	на	селянина	и	работника.

ВАЛЕРИ:	Даде	им	печалба,	която	им	осигури	днешни	загуби.	Не	съм	
си	избирал	цвета	на	дома,	в	който	сте	ме	отглеждали.	Мамо,	не	са	ли	те	
пращали	на	вечерен	партиен	университет	от	театъра,	та	аз	да	тълкувам	
в	какво	сбърка	Маркс?	Театралите	сте	работили	вечер,	изтървали	са	ви.	

КЕРАНА:	Преди	да	коригираш	Маркс,	да	беше	си	завършил	социологи-
ята!

ВАЛЕРИ:	Нямам	нужда	от	магистратурата	на	брат	ми,	за	да	видя	
онова,	пред	което	двамата	сте	жумели.	Ако	сте	само	вие,	иди-дойди,	но	
когато	цял	Варшавски	договор,	с	всичките	си	танкове	и	академици,	е	опит-
вал	половин	век	да	наложи	сбъркан	модел	на	света,	е	било	опасно.

КЕРАНА:	И	в	какво	точно	е	сбъркал	Маркс?	А	преди	него	—	Кампанела	
и	Томас	Мор?

ВАЛЕРИ:	Нещо	очевадно.	Той	е	разчитал	на	разума	на	човека,	а	е	пре-
небрегвал	егото	му.	Ние	сме	животински	вид,	колкото	и	вулгарно	да	звучи,	
АЗ-ът	дреме	в	инстинкта	за	самосъхранение.	Маркс	е	фантазирал,	че	тру-
дът	заради	общите	интереси	ще	е	в	полза	на	индивида,	ще	го	стимулира	
да	се	труди.	Сбъркал	е,	трябва	да	се	поощрява	егото,	от	ревнивия	труд	
на	всеки	за	себе	си	да	печели	обществото.

КЕРАНА:	Само	че	лакомото	его	у	нас	оглозга	обществото.	
ВАЛЕРИ:	Вашето	поколение	е	желязно,	отказвам	се	да	ви	превъзпитам.	

Ако	съидейникът,	който	те	обсажда	по	телефона,	не	разбира	от	дума,	да	
го	накарам	да	те	остави	на	мира	по	друг	начин?

КЕРАНА:	Не	желая	да	те	 въвличам	в	мои	 взаимоотношения,	ще	 се	
справя	сама.

ВАЛЕРИ:	Сигурна	ли	си?
КЕРАНА:	Напълно.	(Валери излиза, телефонен звън.)	Ало!
НИКОЛА:	Керана,	ти	ли	си?
КЕРАНА:	Ако	уважаваш	поне	малко	себе	си,	старото	ти	познанството	

с	Добрин	и	мен,	ще	ме	оставиш	на	спокойствие	с	твоята	книга.
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НИКОЛА:	Да	забравим	тази	ненаписана	книга,	за	която	ти	споделих.	
Представи	си,	че	самотен	мъж	иска	да	види	самотна	жена,	без	скрити	
намерения.	

КЕРАНА:	Защо	опитваше	да	играеш	роля	на	дребен	хитрец?
НИКОЛА:	Опитвам	да	стигна	до	теб,	но	ми	се	струва,	че	се	боиш	не	

от	мен,	а	от	себе	си.
КЕРАНА:	Аз	да	се	боя?	Смешни	внушения!	За	разлика	от	теб	съм	ма-

териално	и	морално	реализиран	човек.
НИКОЛА:	На	каква	цена	 семейството	 ви	постигна	материалната	

си	и	морална	реализация?	Съмненията	ми	 се	 засилват	тъкмо	 защото	
отказваш	да	ги	разсееш.

КЕРАНА:	Как	се	позволяваш	да	ми	говориш	с	подобен	език,	ти,	обик-
новен	хамелеон!	Нали	беше	съидейник	с	Добрин,	нали	ме	уверяваше,	че	чув-
ствата	ти	към	мен	са	нещо	повече	от	възхищение	към	една	млада	актриса!

Шум на отваряща се врата.	
ВАЛЕРИ:	Мамо,	оня	ли	ти	досажда	пак,	дай	ми	слушалката.
КЕРАНА:	Валери,	не	ти	е	работа	да	се	месиш	в	проблеми	с	изтекла	

давност.	Имат	ли	думите	ми	някаква	тежест	за	мъжете	в	този	дом?
ВАЛЕРИ:	Ако	моята	намеса	ти	се	вижда	неадекватна,	брат	ми	има	

връзки	с	квартирното	на	„Развигор“.
КЕРАНА:	От	утре	се	пренасям	за	десетина	дни	на	вилата	в	Драгалевци	

и	тази	история	ще	заглъхне	от	само	себе	си.
ВАЛЕРИ:	Така	да	е.	(Отваря се и се затваря врата.)
НИКОЛА:	Ало,	ало,	Керана,	чуваш	ли	ме?
КЕРАНА:	Да	и	е	време	да	сложим	точка	на	това	изнудване	веднъж	

завинаги.
НИКОЛА:	Рано	е	за	точката.	Почнах	да	пиша	книгата	такава,	каквато	

е	узряла	в	мен.	Нека	да	изясним	внушенията,	недомлъвките,	в	интерес	е	
на	всички.

КЕРАНА:	Не	желая	да	уточнявам	импровизациите	ти,	безпредметно	
е.	От	утре	няма	да	има	кой	да	вдигне	слушалката.

НИКОЛА:	Керана,	вслушай	се	във	вътрешния	си	глас.	Дали	утрото	не	
ще	те	накара	ти	да	звъниш,	а	аз	да	не	вдигам	слушалката?

КЕРАНА:	Твоята	самонадеяност	е	патологична.
НИКОЛА:	Кери	Йоргова,	сигурна	ли	си,	че	знаеш	на	каква	цена	процесът	

осигури	кариерата	на	мъжа	ти?	Наясно	ли	си	със	смъртта	на	Добрин?
КЕРАНА:	Не	смей	да	тревожиш	костите	му!	Какво	намекваш?
НИКОЛА:	Интересуваш	ли	се?	Не	бях	забелязал	досега.
КЕРАНА:	Ако	блъфираш	отново...	Добре,	нека	се	видим,	но	не	у	нас,	не	

желая	да	намесвам	сина	ми	в	миналото.
НИКОЛА:	При	мен	 също	не	 е	 удобно,	 освежавам	 боксониерата	 си,	

подменям	тапети	и	фаянс.	Нека	се	видим	в	някое	кафене	на	„Графа“	или	
„Шишман“.

КЕРАНА:	Добре,	утре	в	десет,	на	ъгъла	на	„Графа“	и	„Шишман“.
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ЧЕТВЪРТИ ЕПИЗОД — óëè÷íî êàфеíе; Нèêîëà, Керàíà 

НИКОЛА:	Ето	ги	двете	кафета,	твоето	е	дълго,	със	сметана.
КЕРАНА:	 Благодаря.	Какво	 знаеш	 за	 процеса	 повече	 от	мен?	И	 за	

смърт	та	на	Добрин?
НИКОЛА:	Всеки	въпрос	има	точен	отговор,	когато	е	изяснен	предишен	

въпрос.	Започни	ти,	Керана.	
КЕРАНА:	Откъде,	за	да	стигна	до	отговора,	за	който	ме	изнудваш?
НИКОЛА:	Защо	се	омъжи	за	Добрин?	Толкова	ли	неотразим	беше	този	

красив	кандидат	за	номенклатурчик?
КЕРАНА:	Ако	сме	се	събрали	да	надничаш	със	задна	дата	през	клю-

чалката	ни...
НИКОЛА:	Искам	да	видя	достоверно	двама	ви	в	онова	време.
КЕРАНА:	Лаком	си	за	баналности.	Бях	млада	актриса	в	провинциален	

театър,	произнасях	с	отворена	душа	красиви	думи.	Не	си	представях,	че	
човек	трябва	да	се	бори	за	изява	не	само	с	талант,	но	и	с	лакти.

НИКОЛА:	Не	 усещаше	 ли	 дефектите	на	 онова	 време,	 деленето	на	
„наши“	и	„ваши“,	цинично	множащите	се	привилегии?	Есенни	липси	на	ток	
и	олио,	разхваляване	на	пиеси	като	„Неспокойна	старост“	и	„Кремълския	
часовник“?

КЕРАНА:	Бях	дете	на	победилите,	трудно	ми	бе	да	ги	съдя.	С	под-
лост	и	 смърт	се	 срещах	 само	на	 сцената,	там	подлостта	е	 сценично	
целесъобразна,	за	да	задвижи	действието.	А	страданието	и	смъртта	са	
трогващи,	даже	—	възвишени.

НИКОЛА:	Колко	време	живя	сред	декори,	представящи	света	за	идилия?	
Сред	посредствени	режисьори,	местни	администратори	и	мрачни	мъже	
в	шлифери,	които	са	преценявали,	че	креватът	на	първата	актриса	им	
се	полага?

КЕРАНА:	И	да	са	опитвали,	бяха	сбъркали	адреса.
НИКОЛА:	Не	се	ли	размина	с	роли,	писани	като	за	теб,	а	ги	получаваха	

други?	Как	така	посредствени	колежки	се	местеха	в	столични	театри?
КЕРАНА:	Виждал	си	света	буквално.	Вечер	завесата	пада	и	изведнъж	

се	усещаш	сама.	Кълбото	на	успеха	се	търкаля	все	по-далеко,	но	успехът	
ли	е	главното?	Защо	не	намираш	човек,	който	да	надникне	в	душата	ти?	
Не	когато	рецитираш	красиви	думи	от	сцената,	а	в	делничната	ти	душа.	
И	да	ти	каже	две	прости,	но	нужни	думи.

НИКОЛА:	Исках	да	ти	ги	кажа.
КЕРАНА:	Не	ги	чух.	Правил	си	други	сметки.
НИКОЛА:	Ти	ми	пречеше,	с	красотата	си,	тя	свиваше	от	студ	сърце-

то;	пречеше	ми	с	успехите,	с	поклонниците	си.	Как	да	стоплиш	статуя?
КЕРАНА:	Не	си	бил	прозорлив,	писачо.	Позата	често	е	защитна	черуп-

ка.	Тогава	се	появи	Добрин...
НИКОЛА:	Той	 беше	показно	мъжествен,	нали,	 досадно	 упорит,	по-

точно	нахален,	такива	качества	правят	впечатление.	И	като	добавим	
подсигурената	кариера,	която	му	предстоеше...

КЕРАНА:	Моралиста	ли	слушам	или	завистника?
НИКОЛА:	Защо	да	крия,	покойният	ти	съпруг	винаги	ме	е	дразнел,	от	
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първия	ден	на	познанството	ни.	Не	се	колебаеше	какво	да	иска,	как	да	иска,	
а	искаше	много	и	му	се	даваше.	Какво	оставаше	за	другите?	Остъргана	
до	корен	ливада.

КЕРАНА:	Не	живяхте	ли	като	съквартиранти?
НИКОЛА:	Закономерността	е	низ	от	случайности.	Той	бе	разпределен	в	

окръжната	прокуратура,	аз	списвах	като	млад	журналист	многотиражка	
в	металургичния	комбинат.	Споделяхме	общинска	квартира.	Засечахме	
ли	се	вечер,	спорехме,	горещяхме	се.	Добрин	умееше	да	бръкне	в	душата	
на	човек,	това	му	беше	професия.

КЕРАНА:	Ти	ли	му	спомена	за	мен?
НИКОЛА:	Как	можех	да	премълча?	Ти	беше	пламъкът,	около	който	

кръжахме	ние,	молци	и	пеперуди.	Прибра	се	една	вечер	късно,	съблече	се	в	
тъмното	и	каза	с	усмивка	в	гласа:	братко,	запознах	се	с	твоя	кумир,	ак-
трисата	Кери	Васева,	пихме	с	нея	по	питие	в	бара	на	съвета.	На	дневна	
светлина	не	е	толкова	свежа,	колкото	я	превъзнасяш.	Но	е	много	инте-
лигентен,	чувствителен	човек;	преценката	му	е	значела	повече.	Добрин	
се	губеше,	закъсняваше,	докато	една	вечер	си	изглади	риза	и	панталон,	и	
каза:	„Старче,	утре	се	женя	за	Кери“.	Бе	дошъл,	видял	и	победил.	Честитих	
му	и	пътищата	ни	се	разделиха.	

Не	чух	нищо	за	вас	много	години,	гласях	живота	си	така,	че	да	не	
чувам.	Не	си	въобразявай	излишни	неща,	времето	си	каза	думата,	сега	се	
чудя,	защо	съм	страдал	за	ефимерности.	Как	Добрин	успя	да	те	превърне	
от	актриса	в	съпруга	и	чиновник?	

КЕРАНА:	Тръгвам	си.	Не	виждам	смисъл	в	това	дребнаво	ровене	в	ми-
налото.	Ти	просто	ме	разиграваш.

НИКОЛА:	Не	бързай.	Да	те	интересува	случайно	лицето	Кръстан	Дра-
гоев,	началник	на	учебното	стрелбище,	където	бе	произведен	оня	изстрел?	
Драганов	бе	пациент	на	бившата	ми	жена.	Психиатърката	споделяше	с	
мен	наблюдения	върху	пациентите	си,	докато	деляхме	легло...

КЕРАНА:	Какво	е	чула	от	началника	на	стрелбището?
НИКОЛА:	Всичко	по	реда	си.	Как	Добрин	успя	да	ти	внуши,	че	трябва	

да	го	подкрепяш	безрезервно?
КЕРАНА:	Умееше	да	налага	своята	логика,	да	я	представи	като	един-

ствено	възможна.
НИКОЛА:	Това	е	литературно	обяснение.	Коя	пружина	изтласка	съ-

пруга	ти	нагоре?
КЕРАНА:	Доведе	до	осъдителни	присъди	две	тежки	дела,	един	заплетен	

процес	за	убийство.	Пружината	бе	вътре	у	Добрин.	Познаваше	в	детайли	
законодателството,	имаше	желязна	памет,	агресивна	реч.	Не	е	чудно,	че	
стигна	до	главната	прокуратура.

НИКОЛА:	Много	пригладено	звучи	версията	ти.	Постове	във	висша-
та	администрация	не	висят	по	дърветата.	Бързото	издигане	иска	да	си	
готов	за	черна,	за	мръсна	работа.	Не	беше	ли	бащата	на	Добрин	активен	
борец,	свидетел	в	процеса	срещу	Трайчо	Костов?

КЕРАНА:	Добрин	никога	не	е	ползвал	привилегиите	на	баща	си.
НИКОЛА:	Само	че	наследи	петстайния	му	апартамент,	вилата	и	ви	

носеха	храна	в	котелки	от	стола	на	ЦеКа.
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КЕРАНА:	Като	актриса	 съм	живяла	 в	мансарди,	 като	 съпруга	на	
младши	прокурор	съм	гледала	дете	в	стаичка	и	кухня,	разполагала	съм	и	
с	просторно	жилище.	Можеш	ли	да	си	сипеш	супа	в	повече	от	една	чиния?	
Да	 си	 легнеш	 едновременно	 в	 две	 легла?	Богатството	храни	 суетата.	
Животът	ме	раздели	с	много	суети.

НИКОЛА:	Моралът	на	преситените	трудно	влиза	в	ушите	на	глад-
ните.

КЕРАНА:	В	България	има	малко	истински	гладни	хора,	завистливите	
са	повече.	Всяко	време	ги	ражда,	най-парадоксално	е,	че	се	множат	в	по-
сито	време.	Добрин	плати	за	ситото	време.

НИКОЛА:	Значи	ти	преценяваш,	че	жертви	са	били	не	несправедливо	
обвинените	от	Добрин,	а	той?

КЕРАНА.	Животът	употребява	малко	или	много	всеки	от	нас.	Такава	
е	логиката	му.	Какво	е	споделил	оня	психопат,	шефа	на	стрелбището,	
пред	жена	ти?

НИКОЛА:	 Зная,	 че	Добрин	 е	 водил	 дневник.	Нека	 сключим	почтена	
сделка,	ти	ще	ми	дадеш	да	прегледам	дневника	на	съпруга	ти,	аз	ще	ти	
покажа	бележките	на	жена	ми,	относно	статуса	на	пациента	£.

ПЕТИ ЕПИЗОД — â äîìà íà Керàíà; Керàíà, Вàëерè
Шум от изтегляне на чекмедже.

ВАЛЕРИ:	Защо	майка	ми	е	държи	това	чекмедже	заключено?	Какви	
семейни	тайни	прашасват	тук,	я	да	проверим.	Виж	ти,	дневник,	но	по-
черкът	не	е	неин.

Отваря се врата.
КЕРАНА:	Валери,	къде	надничаш?	
ВАЛЕРИ:	Забранено	ли	е?	Да	не	би	да	пазиш	тук	любовни	писма	от	

някогашни	поклонници?	
КЕРАНА:	Не	бъди	циничен,	не	ти	отива.	Тук	пазя	дневника	на	баща	

ти	от	трудно	време	в	живота	му.
ВАЛЕРИ:	И	защо	не	бива	да	надничам	в	трудното	време?
КЕРАНА:	Защото	не	съм	сигурна	подготвени	ли	сте	да	съдите	пре-

дишни	поколения,	докато	лежите	на	гърба	им	до	христова	възраст,	че	и	
повече.	В	това	чекмедже	пазя	дневника	на	баща	ти	от	времето	на	процеса	
Станев-Миладинов.

ВАЛЕРИ:	Това	вече	е	друго.	Мамо,	не	е	ли	могъл	да	откаже	да	води	
обвинението,	не	е	ли	бил	наясно,	че	ще	го	употребят?

КЕРАНА:	Какво	означава	хирург	да	откаже	възложена	му	операция?	
Признава	професионалната	си	некомпетентност.	Когато	прокурор	отка-
же	да	поеме	процес,	той	се	съмнява	в	основанията	за	него.	Тогавашното	
партийно	и	държавно	ръководство	бяха	обвинители.	Какво	можеше	да	
стори	баща	ти?

ВАЛЕРИ:	Искаш	да	кажеш	—	какво	е	щял	да	загуби,	ако	се	откаже?
КЕРАНА:	Не	изключвай	себе	си	и	брат	си,	Валери.	Вие	също	щяхте	дос-

та	да	загубите.	Баща	ти	се	надяваше	все	пак,	че	несъстоятелните	обви-
нения	могат	да	бъдат	оборени,	че	ще	намери	смекчаващи	обстоятелства.
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ВАЛЕРИ:	Толкова	ли	наивен	е	бил,	забравил	ли	е	как	са	заставили	собст-
веният	му	баща	да	свидетелства	по	Червенково	време?

КЕРАНА:	Аз	също	имам	вина.	Настоях,	Добрине,	не	отказвай	процеса,	но	
го	води	така,	че	да	спасиш	нарочените	от	максимални	присъди,	времето	ще	
се	погрижи	за	останалото.	Баща	ти	се	надяваше	да	удържи	нещата.	Станев	
и	Миладинов	бяха	вършили	финансови	операции,	които	смущаваха	хора	у	нас	
и	гневяха	Големия	брат,	но	нямаше	корист.	Бяха	мислили	първо	за	България	
и	после	за	социалистическия	лагер.	Лагер,	лоша	дума,	като	пирамида,	мутра	
и	сив.	Баща	ти	приключи	делото	с	искане	за	минимални	присъди.

ВАЛЕРИ:	По	двайсет	години	за	всеки	от	двамата,	първите	десет	—	при	
строг	режим.	Това	ли	наричаш	минимални	присъди?

КЕРАНА:	Колко	лесно	е	да	ни	съдите	днес.	Баща	ти	сподели,	че	към	
екипа	му	е	командирован	следовател,	със	специални	пълномощия.	Скъсал	
оневиняващи	свидетелски	показания	и	изнудил	баща	ти	да	подпише	ново	
обвинение,	с	подменена	фактология.	За	да	се	отклони	съмнение,	че	партий-
ното	ни	ръководство	не	е	безрезервно	предано	към	Големия	брат.	Защото	
Брата	доставял	гориво	по	цени	като	за	в	СИВ,	а	Станев	и	Миладинов	го	
продавали	на	запад	срещу	долари.	

ВАЛЕРИ:	Защо	не	извика	—	откажи	се	от	процеса,	аз	ще	съм	с	теб,	
каквото	и	да	се	случи,	където	и	да	те	пратят!

КЕРАНА:	Знаеш	ли	къде	щяха	да	го	изпратят,	ако	бе	се	отказал	от	
процеса?

ВАЛЕРИ:	В	затънтено	градче	на	низова	работа.	Толкова	честни	хора	
са	преживели	живота	си	от	непрестижен	труд,	отгледали	са	деца,	без	да	
седнат	на	обществена	трапеза.	Добре,	добре,	щяха	да	го	изключат	от	пар-
тията.	Други	са	понасяли	и	по-големи	несправедливости,	носили	са	идеите	
си	не	сгънати	в	членската	книжка,	а	в	душите	си.	Днешното	време	щеше	
да	ви	възмезди,	както	виждаш,	възмездени	с	и	без	основания	се	множат.

КЕРАНА:	Подсказаха	 на	 баща	ти,	 ако	 огласи	манипулирането	 на	
процес,	могат	да	му	се	случат	неприятности,	каквито	се	случиха	и	на	
по-високопоставени.

ВАЛЕРИ:	И	ти	го	посъветва	да	се	примири.	Не	той	е	автор	на	мани-
пулацията,	бил	е	само	маша,	извинимо	е.

КЕРАНА:	Не	 е	 честно	да	 говориш	така.	Направихме	 го	 заради	вас,	
за	да	ви	се	отворят	врати	към	поприща,	недостъпни	за	деца	на	редови	
отечественофронтовци.	Защо	се	правиш	на	наивен?

ВАЛЕРИ:	Нямаха	ли	деца	осъдените?	Накъде	извръщаше	глава	ти,	ако	
ги	срещнеше?

КЕРАНА.	Да	не	ти	се	случва	да	те	гледат	такива	очи!
ВАЛЕРИ:	Но	пък	брат	ми,	дипломатът,	трябва	да	е	благодарен	на	

конформизма	ви,	казано	възпитано.
КЕРАНА:	Ти	също	можеше	да	се	възползваш	от	тежкия	кръст,	който	

баща	ти	пое.	Но	живееш	от	днес	за	утре,	пилееш	си	най-хубавите	години,	
чудя	се	на	кого	приличаш.

ВАЛЕРИ:	(с	ирония).	Може	би	на	онези	герои	от	„На	дъното“,	срещала	си	
ги	на	сцената,	трогвала	те	е	дон	кихотовщината	им.	Защо	не	те	трогвам	
и	аз?...	Какво	иска	от	тебе	оня	овехтял	журналист,	който	те	обсажда?
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КЕРАНА:	Твърди,	че	му	е	обещан	договор	от	издателство	за	правна	
литература;	да	потърси	от	съвременно	гледище	истините	и	заблудите	
около	процеса	Станев-Миладинов.	Опипва	почвата	—	дали	баща	ти	не	си	
е	водил	бележки	около	процеса,	не	бих	ли	му	позволила	ги	ползва.	Уж	за	да	
предпази	обществото	от	днешни	заблуди,	нали	махалото	се	е	люшнало	в	
друга	посока.

ВАЛЕРИ:	Как	възнамеряваш	да	постъпиш?.
КЕРАНА:	Подозирам,	че	е	решил	да	надникне	в	миналото	от	интерес	

към	хонорарната	таблица	на	правното	издателство.	Юристите	са	но-
вата	пъргава	и	всеядна	средна	класа.	Днес	играят	за	единия	отбор,	утре	
за	другия.	

ВАЛЕРИ:	Не	забравяй	футболистите,	мамо,	стратега	от	Мировяне	
и	Чичовото,	модерния	ляв	и	Бербо...	Ще	му	дадеш	ли	дневника?

КЕРАНА:	Няма	да	позволя	на	никого	да	тревожи	паметта	на	баща	
ти,	достатъчно	понесе	приживе...	Само	че	знаеш	ли,	той	намеква,	че	раз-
полага	със	засекретени	документи,	представящи	по-иначе	онова,	което	
се	случи	на	стрелбището...				

ВАЛЕРИ:	Вярваш	ли	му?	Дали	не	блъфира?
КЕРАНА:	Истината	за	участието	на	баща	ти	в	този	процес	я	пла-

тихме	с	лихвите,	тя	вече	е	само	негова	и	моя.	Няма	да	позволя	на	никого	
повече	да	трупа	дивиденти	от	неизбежности,	които	изкривиха	нашия	
живот.	Валери,	моето	поколение,	бащината	ти	и	моя	България,	живя	пет-
десет	години	не	в	собственото	си	време,	не	в	своята	история.	Две	чужди	
армии	прекосиха	неканени	Дунава,	една	през	1941	година,	друга	през	1944	
и	ни	повлякоха	по	пътя	си.	Не	съдете	за	грешки	нас,	съдете	онези,	които	
прекосиха	неканени	реката.	Ако	можете	и	ако	смеете.			

ШЕСТИ ЕПИЗОД — òàâàíсêà сòàè÷êà; Нèêîëà, Вàëерè

НИКОЛА:	Божичко	и	вторият	реотан	прегоря,	ще	измръзна	на	този	
таван.	Докъде	стигнах	снощи	(чете):	Що	се	отнася	до	прокурора	Добрин	
Йоргов,	той	е	бил	наясно	с	користното	манипулиране	на	следствието,	но	е	
мълчал	било	от	егоистични	опасения	за	кариерата	си,	поради	сектантска	
представа	за	партийна	дисциплина	и	догматично	слугуване	на	идеология.	
Като	преценяваме	извращенията	от	онова	време,	длъжни	сме	все	пак	да	
отчетем	обстоятелства,	че...	(Звъни се.)	Ако	е	хазяйката,	какво	ще	я	лъжа	
този	път?	(Отключва врата.)	Я,	ти	не	беше	ли..?

ВАЛЕРИ:	Валери,	сина	на	Керана	Йоргова.
НИКОЛА:	Млади	колега,	ако	си	дошъл	да	заплашваш,	да	малтретираш	

възрастен	човек,	така	ли	ще	лекуваш	комплексите	на	поколението	ви?	
Гневите	се,	че	ви	ощетява	времето,	но	всъщност	сте	сърдити	на	себе	си.

ВАЛЕРИ:	Представительо	на	третата	възраст,	спокойно,	дошъл	съм	
за	друго.	Досаждаш	от	известно	време	на	майка	ми,	изнудваш	я	да	ти	
предаде	папка	с	бележки	от	ръката	на	покойния	ми	баща.	Тя	не	желае	да	
се	тревожи	паметта	му.

НИКОЛА:	Не	възнамерявам	да	тревожа	паметта	на	Добрин,	защото	
се	познаваме	с	баща	ти	от	време,	когато	бяхме	недоволни	от	нашия	свят	
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точно	толкова,	колкото	вие	днес	от	вашия.	Само	че	устите	ни	бяха	за-
творени,	за	разлика	от	вашите	многоречиви	усти	днес.	Искам	да	отворя	
очите	на	днешния	ден	за	премълчавани	грехове	на	вчерашния.

ВАЛЕРИ:	Какво	си	обещал	на	мама,	ако	ти	предаде	дневника?
НИКОЛА:	Последната	истина	за	баща	ти,	за	да	го	освободим	от	сян-

ката,	хвърлена	върху	него	от	други.
ВАЛЕРИ:	Добре,	ето	го	този	дневник,	тя	не	знае,	че	отварям	с	шперц	

чекмеджето	£.	Прочетете	го	заедно,	давам	последен	шанс	на	двама	ви	да	
се	помирите	с	живота,	който	ви	е	бил	отреден.	Не	можете	да	го	смените	
с	друг.	Простете	си,	вие	двамата	и	на	баща	ми.	Оставил	съм	бележка	на	
мама	къде	да	търси	дневника.	Сега,	довиждане	или	може	би	—	сбогом.	Някои	
душевни	тремоли	и	язви	са	си	само	ваши.	Човек	е	самотник,	в	раждането	
и	накрая.	

СЕДМИ ЕПИЗОД — òàâàíсêà сòàè÷êà; Нèêîëà, Керàíà

Нервно тропане по врата.
КЕРАНА:	Никола,	тук	ли	е	сина	ми?
НИКОЛА:	Първо	влез	и	да	ти	намеря	място	да	седнеш.
КЕРАНА:	Ако	ти	е	оставил	дневника	на	съпруга	ми,	върни	ми	го	веднага.
НИКОЛА:	Синът	ти	смята,	че	този	дневник	задължава	двама	ни	да	

се	погледнем	очи	в	очи	и	да	съгласуваме	истините	си,	независимо	за	кого	
ще	са	удобни.

КЕРАНА:	Докога	ще	се	представяш	за	съдник	на	света,	ти,	второра-
зреден	журналист,	опитващ	да	пише	книга	на	доходна	тема?

НИКОЛА:	Не	се	дръж	като	прокурор.
КЕРАНА:	Валери	проучи,	ти	си	с	минимална	пенсия,	дължиш	пари	на	

хазяйка	и	наивни	поръчители!	Хонорарът	е	твоят	мотив	да	се	предста-
вяш	като	борец	за	историческа	истина!

НИКОЛА:	Подтикът	да	ровя	за	нея	може	да	е	користен,	но	това	не	я	
променя.	Тя	те	засяга;	ще	ме	изслушаш	ли?

КЕРАНА:	Добре,	да	чуя	как	изглежда	миналото	през	твоите	очила.
НИКОЛА:	Изкарах	флирт	с	една	млада	нахалница,	която	си	въобразя-

ваше,	че	ще	стане	журналистка,	като	се	прехвърля	от	легло	в	легло.	Жена	
ми,	докторката,	ме	свари	с	нея,	а	бе	ме	подвела,	че	ще	е	на	симпозиум	във	
Варна.	Развода	постановиха	по	моя	вина,	изхвърлиха	ме	от	жилището	
ни,	влачих	се	по	съдебни	инстанции,	така	просрочих	договори	за	сборник	
репортажи	и	сценарий,	а	бях	взел	аванси;	имах	да	връщам	на	приятели...	
Тогава	ме	подведоха	да	пиша	критичен	материал	за	месокомбинат	в	Нови	
Пазар,	 директорът	се	 оказа	роднина	на	функционер	 от	Политбюро.	И	
ме	разпънаха,	че	съм	прехвърлил	мярката,	че	съм	очернил	трудовото	ни	
ежедневие.				

КЕРАНА:	Не	се	оплаквай,	сам	избра	да	се	храниш	от	поръчкова	про-
фесия.

НИКОЛА:	Изхвърлиха	ме	от	редакцията.	Че	после	от	една	многоти-
ражка,	от	втора.	Има	ли	разлика	между	поръчков	журналист	и	прокурор	
за	поръчки?	Мълчиш.
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КЕРАНА:	Пиеше	ли?
НИКОЛА:	Случваше	се.		
КЕРАНА:	Шляеш	се	по	кафенета	и	клубове,	унижаваш	се	за	един	коняк.	

Бавна,	но	сигурна	деградация.
НИКОЛА:	Затова	пък	докато	аз	мизерувах	по	тавани,	вие,	другарите,	

си	послахте	да	ви	е	топло	и	при	пазарното	общество.
КЕРАНА.	Искаш	да	пишеш	книга,	хвърляща	нова	светлина	върху	процес	

от	тоталитарно	време.	Заради	подробности,	които	се	губят	сред	недом-
лъвки	и	фалшификати?	Или	заради	кръгла	сума,	с	която	да	се	спасиш	от	
колектори	на	дългове?	

НИКОЛА:	Тази	книга	ще	е	шанс	да	си	платя	дълга	към	истината.	Да	
докажа	кой	бях	и	съм.

КЕРАНА:	Истината	е	по-голяма	от	теб,	от	суетата	ти.
НИКОЛА:	Не	искам	много	от	нея,	само	да	ми	отчупи	едно	златно	лис-

тенце	от	ореола	си,	колкото	да	си	купя	боксониера	в	панелка	и	да	зимувам	
на	завет.

КЕРАНА:	Ще	ти	разреши	ли	чашката	да	напишеш	такава	книга?
НИКОЛА:	Кери,	понякога	ме	е	страх	от	себе	си...
КЕРАНА:	Добрин	прочете	обвинителния	акт,	поиска	максимални	при-

съди	за	подсъдимите	и	ги	получи.	Какво	ли	му	е	струвало?	Пред	очите	ми	
моят	мъж,	някога	силен,	уверен	в	себе	си,	се	превръщаше	в	подозрителен	
ипохондрик.	Избягваше	да	ходи	пеша	из	града,	синът	на	Станев	бе	хвърлил	
буца	пръст	по	него.	Нощно	време	ни	безпокояха	по	телефона	с	клетви	за	
възмездие,	усещахме	се	като	белязани;	сменихме	жилище.	Преустройство	и	
демокрация,	какво	вещаеха	за	нас?	Сега	им	прислужват	вчерашни	чиновни-
ци	на	неправдата.	Новото	време	трябваше	да	си	измие	ръцете,	призоваха	
Добрин	да	дава	обяснения	—	как	е	водил	следствието.	Кери,	каза	ми	една	
нощ,	има	опасност	да	ме	съдят.	Какво	ще	стане	с	децата	ни,	навремето	
поех	грях	заради	тях...	Той	криеше	пистолет	в	чекмеджето,	при	дневника.

НИКОЛА:	Защо	е	водил	дневник?	Може	би	—	да	се	подсигури	при	по-
литическа	промяна,	която	другарите	са	кроили,	докато	ни	увещаваха	в	
дълговечието	на	социализЪма?	Вярно	ли	е,	че	си	се	явила	пред	анкетната	
комисия	и	си	заплашила:	Ако	не	се	ограничат	с	реабилтиране	на	осъдени-
те	и	възбудят	процес	срещу	съпруга	ти,	ще	изобличиш	не	само	мрачни	
ветерани,	превърнали	се	в	банкови	директори	и	прокуристи	на	фондации,	
но	ще	повлечеш	и	децата	им	—	заместник	министри	и	натовски	офицери.	

КЕРАНА:	Коя	бях	аз,	да	заплашвам?
НИКОЛА:	Но	се	яви,	нали?	И	заплахата	за	съдебно	дирене	срещу	бившия	

прокурор	ви	отмина.
КЕРАНА:	Така	си	обясняват	хората.
НИКОЛА:	Как	заживяхте	след	това?	Отказахте	ли	се	от	скрити	при-

вилегии	и	удобства,	доколкото	ви	бяха	останали?
КЕРАНА:	Хората,	които	ни	мразеха,	щяха	да	ни	помислят	за	смешни.
НИКОЛА:	Аха,	просто	се	бояхте	да	не	изглеждате	смешни.
КЕРАНА:	Справедливостта	в	живота	не	е	личен	акт,	общественото	

устройство	трябва	да	те	притиска	така,	че	да	ти	е	изгодно	да	бъдеш	
честен.
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НИКОЛА:	Мяркал	съм	Добрин,	изглеждаше	съсипан	ментално	и	физи-
чески.	Не	се	оказа	скроен	по	мащабите	на	греха,	големите	грехове	искат	
изпълнители	с	дебела	кожа	и	груби	ръце.	Естествена	ли	бе	смъртта	му?

КЕРАНА:	Стигнахме	до	последния	въпрос.	Ти	трябва	да	отговориш,	
ако	има	какво	да	кажеш.

НИКОЛА:	Има	трета	версия,	Кери.
КЕРАНА:	Трета?	Делникът	съчинява	конспиративни	теории,	 за	да	

преглъща	по-лесно	собствената	си	незначителност.	Добрин	сложи	край	
на	живота	си,	за	да	отърве	всички	ни,	днешното	време	от	собствените	
му	угризения.

НИКОЛА:	Беше	ли	с	него	в	оня	фатален	ден,	когато	гръмна	изстрелът	
на	стрелбището?

КЕРАНА:	Нали	ще	пишеш	книга?	Имаш	авторско	право	на	художест-
вена	измислица.	Дръпни	спусъка	на	пистолета	с	неговата	ръка	и	нека	
светът	забрави	семейство	Йоргови	от	света.

НИКОЛА:	Не	повтаряй	 стари	 легенди,	Кери.	Друг	 си	 е	позволил	 да	
приключи	сметките	му	с	този	свят.

КЕРАНА:	Не!
НИКОЛА:	Споменах	ти,	Драгоев,	началникът	на	стрелбището,	стра-

даше	от	депресия	и	се	лекуваше	при	бившата	ми	жена.	Искал	да	се	отърве	
от	повтарящ	се	кошмар	чрез	психоанализа.	Било	му	е	поръчано	да	почисти	
уж	празния	си	пистолет.	От	него	излита	забравен	куршум	и	улучва	слепоо-
чието	на	много	неудобен	другар,	след	което	вътрешна	експертиза	набързо	
натъкмява	версия	за	самоубийство.	Само	че	стрелецът	не	е	предполагал,	
че	лечението	може	да	го	отведе	в	стационар,	откъдето	няма	излизане.

КЕРАНА:	Ти	искаш	да	унизиш	Добрин,	да	му	отнемеш	правото	сам	да	
е	осъзнал	вината	си.

НИКОЛА:	Искам	да	предупредя	света.	Доста	от	онези,	които	запушва-
ха	устата	на	истината	са	сред	нас.	Пазаруват,	гледат	внуци	и	се	гневят	
заради	равнището	на	доходи.	Опасна	мутация.

КЕРАНА:	Добрин	се	самоуби,	това	знаят	децата	ми	и	ти	ще	го	напишеш	
така,	както	ти	казвам.	Историята	ще	се	получи	назидателна,	животът	
и	страданията	в	книгите	трябва	да	бъдат	градирани	до	справедлива	кул-
минация,	до	възмездие.	За	да	вярват	поколенията,	че	утрешният	ден	ще	е	
по-мъдър	от	предишния.	Че	днешните	заблуди	са	заради	утрешни	истини.

НИКОЛА:	Истината	е,	че	нямам	договор	за	книга	с	никакво	издател-
ство,	Кери.	Овехтялото	перо,	 което	 стискам,	 отдавна	не	интересува	
днешните	издатели.	За	тях	книгата	е	стока,	купуват	автори,	журита	и	
конкурси.	Хвалят	се	сами,	награждават	се	сами.	Накъде	отива	пазарната	
цивилизация,	Кери?	Не	повтаря	ли	съдбата	на	късната	Римска	империя?	
Варварите	не	са	ли	пред	портите	£?

КЕРАНА:	Сетихте	ли	 се	 вие,	 рушители	на	идеологически	догми,	 че	
социалният	идеал	отново	ще	надникне	отвъд	пазара	и	ще	мами	хората?

НИКОЛА:	На	тази	тема	няма	да	се	разберем.	Тъкмо	защото	е	идеал,	
само	ще	наднича,	ще	подлъгва	наивните,	за	да	ги	яхат	хитреци.

КЕРАНА:	Колко	струва	да	се	издаде	книга	на	немного	скъпа	хартия	
днес?
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НИКОЛА:	Зависи	от	тиража...	Ти	защо	питаш?
КЕРАНА:	Напиши	книгата	си	и	ми	покажи	ръкописа,	 радетельо	 за	

истини.	Кой	знае,	възможно	е	да	се	случи	чудо	и	истините	да	излекуват	
грехове,	угризения	и	омрази.	Такова	чудо	си	струва	цената	за	издаване	на	
книгата	ти.

НИКОЛА:	Ти?	Сериозно	ли?
КЕРАНА:	Напиши	я	и	ще	видим.	Довиждане,	Никола.
НИКОЛА:	А	дневникът?
КЕРАНА:	В	него	е	истината,	но	трябва	да	имаш	очи	за	нея.	Оставям	

ти	го.

ОСМИ ЕПИЗОД — Керàíà, Вàëерè

Шум от превозни средства
КЕРАНА:	Валери,	да	не	би	да	си	стоял	през	цялото	време	на	улицата?	
ВАЛЕРИ:	(насмешливо).	Въпрос	с	повишена	трудност.	Чаках	те.
КЕРАНА:	Защо?
ВАЛЕРИ:	Не	съм	сигурен	дали,	вие,	възрастните,	най-сетне	сте	по-

раснали.	Дали	ще	използвате	последния	шанс	да	се	разберете	един	с	друг,	
след	като	сте	живели	в	изкривено	време	и	сте	виждали	кривици	само	у	
другия.	Господин	журналистът	върна	ли	ти	дневника?

КЕРАНА:	(подчертано).	Аз	му	го	оставих.
ВАЛЕРИ:	Значи	все	пак	третата	възраст	крие	шансове	да	поумнеете.	

Да	прогледате,	че	първо	сте	хора	—	гости	на	света,	съвременници,	българи	
и	чак	тогава	—	леви,	десни,	средни	и	още	някакви	други.	

КЕРАНА:	Валери,	Валери,	ти	ли	ще	ни	даваш	оценки,	птичке	божия,	
гониш	четирийсет,	а	ни	диплома	за	висше,	ни	семейство,	ни	дом.

ВАЛЕРИ:	(с ирония).	Да,	но	нали	през	устата	на	божия	човек	глаголи	
истината.

КЕРАНА:	Само	че	преди	да	глаголи	истини,	устата	трябва	да	бъде	
нахранена.	Да	се	прибираме	вкъщи	и	да	видим	какво	ще	сложим	на	масата.

ВАЛЕРИ:	Бучка	сирене	и	връзка	пресен	лук.	Устата	може	да	ламти,	
но	за	душите	и	толкова	стига.

Музика, която заглъхва.

Крàé
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ПАМЕТ

Пенчо Чернаев

НОТА ОТ СИМФОНИЯТА  
НА ЖИВОТА

Не	познавам	друг	толкова	отличителен,	физиономичен	поет	в	съвре-
менната	ни	лирика,	като	Велин	Георгиев.	Неговите	стихове	не	могат	да	
се	сбъркат	със	строфите	на	нито	един	от	събратята	му.	Те	имат	своя	
специфика	—	по	мисъл,	форма,	вътрешен	ритъм,	строеж,	език,	начин	на	
изказ.	Това	е	предимно	екзистенциална	лирика.	В	нея	първенствуваща	е	
не	емоцията,	колкото	мисълта,	съждението,	логиката,	понякога	парадо-
ксът,	предизвикателството,	ако	щете.	Като	Брехт,	той	иска	читателят	
му	да	не	го	възприема	априори,	а	да	го	накара	да	мисли,	да	разсъждава,	да	
преценява.	Провокира	го	именно	към	това.

Стиховете	му	са	отправени	не	навън	към	картината	или	описанието,	
а	в	изживяването,	вътре	в	себе	си.

Той	непрекъснато	се	самонаблюдава,	анализира,	изучава,	самоопоз-
нава.

Убеден	е,	че	ако	опознаеш	себе	си,	т.е.	човека,	ще	опознаеш	и	другите,	
и	света.

Но	самонаблюдението	му	не	е	егоистично-нарцистично,	самохарес-
ващо	се,	 самолюбуващо	се.	Напротив.	Той	е	искрен,	не	прикрива	недос-
татъците	си.	„Аз	не	съм	човек	за	подражание“,	изповядва.	Той	е	„гол	на	
Голгота“.	И	още:

Аз съм човек, уязвим, не крия.
Лесно излизам от равновесие.
Пея, но не се харесвам.
Да си призная — не пея, а вия.
В	социален	аспект	взорът	му	е	отправен	не	към	човечеството	изобщо,	

а	към	човек	—	конкретния,	страдащия,	изнемогващия.	Сам	доверява:	„Лю-
бовта	към	човека	ме	задържа	над	белия	лист“.	Човекът	е	един-единствен.	
Това	е	и	в	апела	му:	„Ти	си	в	един	екземпляр,	чуваш	ли,	Божия	птичко?“

Понеже	 във	 всекидневието	авторът	живее	живота	на	народа	 си	 с	
основната	грижа	за	оцеляване	(не	е	в	някакъв	аристократичен	елит,	още	
по-малко	пък	при	новобогаташите	и	мутрите),	лиричният	му	герой	става	
типаж	от	народа,	идентифицира	се	като	изразител	на	неговите	мъки,	
болки,	тежнения	и	въжделения.

Съдържателно	поезията	му	е	изживяване	на	настоящето,	плюс	ана-
лиз,	плюс	коментар,	плюс	размисъл	и	непрестанно	търсене	на	изход.

Това	се	вижда	в	отношението	му	към	такива	екзистенциални	въпроси	
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като	целта	и	смисъла	на	живота,	любовта,	рода	и	Родината,	готовността	
за	саможертва,	смъртта...

Тъй, както си седят по пейките
Родителите наши — жалките,
Току се качат на линейките...
И	за	себе	си:	В	тоя	живот	„поне	успях	да	се	настрадам.“
Любовта	при	него	не	е	само	емоция,	плам,	страст,	а	преди	всичко	

стремеж	за	„заедност“,	за	дълговечно	единство,	за	хармония	и	още	повече	
за	дълг	и	отговорност	към	близки,	към	другия	до	тебе.	Това	той	изрази	
категорично	в	поезията	си,	но	го	и	потвърди	в	собствения	си	живот:

Ще	те	върна	от	оня	свят,	Музо!	—	изрече	клетвено	за	Снежана	Пейчева.
Върна	я	(естествено	само	в	поезията).
Децата,	поколението,	продължението	на	рода	са	съдбовен	въпрос	за	

утрешния	ден.	У	поета	те	са	третирани	многократно	—	в	различни	ас-
пекти,	от	различни	ракурси.

„Срещнах	бременна	жена	и	£	се	усмихнах“	—	казва.	—	Следва	неговото	
си	голямо	обобщение:	„Видях	България!“

Така	съединява	в	едно	образ,	метафора	и	символ.	Това	е	част	от	по-
етическото	му	умение.

Другаде:
Щастлив човек съм аз, щом имам и деца,
Които са ми нощните слънца...
За	децата	си	той	е	изпял	съкровени	песни,	защото	е	убеден,	че	те	са	

най-добрите	му	произведения.
Тези мои златни деца,
Дето имат по-висока цена от златото,
Те са истинските ми стихотворения.
Само	чрез	децата	си,	останали	тук,	при	нея,	България	може	да	раз-

чита	на	бъдеще.
Безизкусното	си,	не	фалшиво,	не	книжно	отношение	към	натурата	

—	близка	и	далечна	—	Велин	Георгиев	подкрепя	и	през	погледа	на	домашния	
любимец	—	каракачанина	Чани.	С	него	са	част	от	природата.	От	него	се	
„учи“	на	непосредност,	естественост,	прямота.	Чрез	него	стига	до	обоб-
щението,	че	в	естеството	няма	грам	лицемерие,	както	е	при	човеците.

Стихотворенията	на	 автора,	 написани	 за	 домашния	 любимец,	 са	
невероятно	много	и	сами	говорят	за	една	изключителна	привързаност

Аз живея чрез него,
То живее чрез мене...
Те	бяха	тандем.	Той	даваше	повече	пари	за	храна	за	него,	отколкото	за	

себе	си.	Чани	му	отвръщаше	с	безкрайна	преданост,	каквато	няма	между	
хората.	Ненадейната	му	смърт	разтресе	поета.

Размислите	за	смъртта	са	едни	от	най-често	срещаните	мотиви	в	
лириката	на	Велин	Георгиев.	Те	са	заключени	в	красивата	рамка	на	„Тук	
съм“	(заглавието	на	първата	му	стихосбирка)	до	„Не	съм	дотук“	(най-но-
вата	му	книга).	Ясно	се	очертава	линията	за	присъствие,	за	пребиваване	
тук,	за	оставане	и	пребъдване	(мисъл,	вълнувала	всеки	творец).

За	стиховете	си	е	категоричен.
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Бога	ми,	ще	се	четат...
При	самовглеждането	си	(най-често	между	един	и	пет	часа	—	„работно	

време	на	поет“)	той	твърде	често	стига	до	вълнуващите	го	въпроси	за	
творческия	процес,	разсъждава	върху	тях,	осмисля	ги.	Плод	на	вникването	
и	на	размислите	са	такива	емблематични	за	него	творби,	като	„Хубавото	
стихотворение“:

Отминаващият живот
утаява златните си песъчинки
в моето слово.
И	другаде:
Цяла нощ едно стихотворение,
все още неродено,
ме будеше и молеше
„Запиши ми, бе, запиши ме!“
В	това	стихотворение	обаче	е	отново	неговият	пулс.
Тия	поетови	изповеди	са	прозорци	към	все	още	неразгадаваните	тайни	

на	психологията	на	творчеството.
Велин	Георгиев	 е	 един	 от	поетите	на	България,	 който	най-често	

разговаря	с	Бога,	чувства	се	на	„ти“	с	него	като	сътворец.	Широка	попу-
лярност	придоби	двустишието	му:

Не ми говорете за Бога.
Говорете на Бога за мен.
Неотменната	му	молба	към	Всевишния	е:
Мой Боже,
Научи ме как се твори шедьовър...
Заслужава	внимание	мисълта	му	за	творческия	„хъс“,	за	желанието	

да	се	създаде	най-доброто,	за	да	стигне	то	до	читателя.	Обхванат	от	
творчески	бяс,	той	изважда	стиха	изпод	реброто,	за	да	го	прати	горещ-
горещ	към	нас.

От	този	порядък	е	стихотворението	„Цвете“,	което	Снежана	Пейчева	
толкова	много	харесваше	и	той	£	го	посвети:

Ще напиша най-красивото стихотворение
за жената, която очаквам да се роди.
У	Велин	Георгиев,	като	творец,	винаги	живее	съзнанието	за	дълг,	за	

отговорност,	за	мисия	(„Мисия	Поет“).	Това	прозвуча	имплицитно	още	в	
ранното	му	знаково	стихотворение	„Чужда	кръв“.	От	това	призвание	той	
никога	не	избяга.	С	това	съзнание	създаде	и	НЛС	„Старинният	файтон“,	
на	който	повече	от	20	години	безкористно	е	ръководител.	„Какво	не	дадох,	
не	какво	не	взех“	—	е	изповедта	му	пред	себе	си.

Черни	врани	кръжат	над	главата	му	бяла,	но	той	е	непобедим	опти-
мист.

Неволно	си	припомням	горестния	му	разказ,	че	е	от	къща,	в	която	
никога	не	е	влизала	книга,	както	и	безмилостния	укор	на	учителката	му:	
„Вижте	го,	не	е	чел	„Илиада“,	а	искал	писател	да	става!“

Той	обаче,	воден	от	примера	на	любимия	си	литературен	герой	Мар-
тин	Идън,	прояви	несломима	воля	и	характер,	като	прибави	към	това	още	
много,	много	четене	и	труд,	за	да	се	нареди	днес	сред	челните	ни	тво-
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рци.	Неведнъж	сам	се	приканва	и	подтиква:	„Дръж	се,	казвам	си,	Велине!“	
И	още:	„Работи,	мой	човек,	работи!	Всяка	работа	работа	иска“.	Дори	в	
подготовката	за	Отвъдното	(„докато	си	стяга	багажа“),	той	се	труди	
интензивно,	неуморно,	неистово.	Така	се	роди	книгата	му	„Не	съм	дотук“.	
Вероятно	за	това	и	пише:

Ако тази книга е последна,
то ще я пиша до последно.
И	на	друго	място:
„И в смъртта аз мисля да живея.“
Убеден	съм,	че	Велин	Георгиев	е	един	от	днешните	поети,	които	утре	

ще	бъдат	откривани	и	преоткривани,	тъй	като	стиховете	му	са	„свет-
линен	звукозапис“	(негов	израз)	на	настоящето,	носят	светлина;	те	са	
смислено-глъбинни,	с	неизчерпаем	подтекст	—	честно	изстрадан	мъчнопис,	
и	по	своя	траектория	ще	вървят	към	утрешния	ден	и	утрешния	читател.

Зëàòеí êрúсò еíêîëïèîí (реëèêâàрèóì) îò Пëèсêà (IХ—Х â.)
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