
ПИСАТЕЛИ В РАЙОН „ИЗГРЕВ“

	 Списание	„Пламък“	 ПИСАТЕЛИ	В	СОФИЙСКИЯ		
	 	 РАЙОН	„ИЗГРЕВ“

	 Атанас	Далчев	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Генчо	Стоев	 ПРОЛОГ.	Из	романа	„Цената	на		
	 	 златото“

	 Тончо	Жечев	 БЪЛГАРСКИЯТ	ВЕЛИКДЕН.	Откъс

	 Георги	Джагаров	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Радой	Ралин	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Петър	Незнакомов	 ФЛОРЕНТИНСКИЯТ	БАНКОВ		
	 	 ЧИНОВНИК	АМЕРИГО	ВЕСПУЧИ		
	 	 ИЛИ	СИЛАТА	НА	ЛЪЖАТА.	
	 	 Из	„Разкази	за	пет	морета“

	 Вътьо	Раковски	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Николай	Хайтов	 „ДИВИ	РАЗКАЗИ“	—	„ВСЕКИ	РАЗКАЗ		
	 	 СИ	ИМА	СВОЯ	БИОГРАФИЯ“.	
	 	 Интервю	на	Любка	Захариева		
	 	 с	Николай	Хайтов

	 Димитър	Канушев	 ЗА	АКТЬОРА	ИВАН	ОБРЕТЕНОВ.	
	 	 Из	книгата	„Маски	и	лица“

	 Александър	Геров	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Леда	Милева	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Стоян	Каролев	 ДОКОСВАНЕ	ДО	ДЪНОВИЗМА.	
	 	 Откъс

	 Станка	Пенчева	 СТИХОТВОРЕНИЯ

Нîâîòî íà÷àëî.
Гîäèíà
шесòäесеò 
è òреòà
áрîé 2
2020 ã.

СÚÄÚРÆАНИЕ

Сïèсàíèе-àëìàíàõ çà ëèòерàòóрà,
èçêóсòâî è ïóáëèöèсòèêà
Иçäàíèе íà Сúþçà íà áúëãàрсêèòе ïèсàòеëè
Осíîâàíî îò Геî Ìèëеâ

20

50

5

36

54

33

57

71

6

9

23

27

60

18



	 Вера	Мутафчиева	 „СЛУЧАЯТ	ДЖЕМ“.	Фрагмент	от		
	 	 монографията	„Съдът	на		
	 	 историята“	от	Лалка	Павлова	

	 Орлин	Орлинов	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Никола	Русев	 ПРИКАЗКА	ЗА	СТОЕДИН.	
	 	 Откъс	от	роман-приказка

	 Божидар	Божилов	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Симеон	Султанов	 СЛАДКОДУМЕЦЪТ.		
	 	 Рангел	Игнатов	за	Симеон	Султанов

	 Иван	Милчев	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Евтим	Евтимов	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Слав	Хр.	Караславов	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Богомил	Нонев	 СТИЛЪТ	—	ТОВА	Е	ЧОВЕКЪТ.	
	 	 Из	„Есенно	небе“	(1982)

	 Димитър	Стефанов	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Дончо	Цончев	 КОШЕРИТЕ.	Разказ

	 Николай	Христозов	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Герчо	Атанасов	 ИЗ	„ПРОВИНЦИАЛНА	ИСТОРИЯ“.	
	 	 Откъс	от	роман

	 Кръстьо	Станишев	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Неделчо	Драганов	 БАЙРЯМЪТ	И	АБДУ,	КОЙТО		
	 	 ПОРАСНА.	Из	сборника	с	разкази		
	 	 „За	кого	свети	слънцето“

	 Стефан	Поптонев	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Станислав	Стратиев	 ПРИКАЗКА	В	КУФАР

	 Боян	Ничев	 БОТЕВ	И	СТАМБОЛОВ.	ЕДНА	КНИГА		
	 	 И	НЕЙНАТА	СЪДБА.	Студия

	 Иван	Арнаудов	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Виктор	Барух	 РАЗВЪРЗАНАТА	ОБУВКА.	Разказ

	 Кирил	Борисов	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Петър	Караангов	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Борислав	Бойчев	 Кольо	Георгиев.		
	 	 ДУМИ	ЗА	ПРИЯТЕЛЯ

	 Марко	Ганчев	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Стефан	Цанев	 СТИХОТВОРЕНИЯ

2 ÏËÀÌÚÊ

85

152

103

127

89

91

111

130

140

105
108

155

82

94

97
100

114

119

122

136

142

146
148

158

74



	 Симеон	Хаджикосев	 PRO	DOMO	SUA	(„За	себе	си“)

	 Лидия	Николова	 ПЯСЪЧНИТЕ	ПЛАМЪЦИ	НА	ВЕГАС.	
	 	 Разказ

	 Георги	Константинов	 СТИХОТВОРЕНИЯ.	
	 	 Из	стихосбирката	„Непадаща		
	 	 звезда“

	 Димитър	Шумналиев	 Из	„СТОЛИЧНИ	ПОТАЙНОСТИ“

	 Надя	Попова	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Владимир	Зарев	 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО	НА	ЧОВЕКА

	 Иван	Голев	 КОЛАПСЪТ.	Научно-фантастичен		
	 	 разказ

	 Николай	Милчев	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Максим	Максимов	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Ирина	Велева	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Христо	Караславов	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Списание	„Пламък“	 ПОСЛЕСЛОВ

ВНЕЗАПНОТО ПОКОЛЕНИЕ

	 Джина	Дундова-Панчева	 СТИХОТВОРЕНИЯ

	 Росен	Желязков	 СТИХОТВОРЕНИЯ

БÚÄЕЩА КНИГА

	 Дарина	Герова	 РУСКА	ЖЕНА.	Разказ

	 Петър	Доневски	 ИЗБОРНИ	НЕВОЛИ.	Разказ

	 Иван	Митев	 ТЮРКОАЗ.	Разказ

ХОРИЗОНТИ

	 Огнян	Стамболиев	 ПЕТ	ФРЕНСКИ	ЕСЕТА	/		
	 	 ПЕТ	ФРЕНСКИ	ЕСЕИСТИ

  3

176

168

Този брой излиза с помощта на Софийски общински 
район „Изгрев“

161

Графиките в броя са от художници, живели и творили 
в район „Изгрев“

172

181
184

192

196
200

202
205
208

209
212

213
216
221

229



4 ÏËÀÌÚÊ

Äе÷êî Уçóíîâ • Рèсóíêà



    5

Писатели в район „Изгрев“

 
ПИСАТЕЛИ В СОФИЙСКИЯ  
РАЙОН „ИЗГРЕВ“

Изглежда	някак	странно	това	заглавие	—	колкото	необикновено,	толко-
ва	и	делнично.	И	някой	би	запитал:	как	едно	общонационално	литературно	
списание	като	„Пламък“	спира	вниманието	си	единствено	на	писатели,	
живели	и	творили	в	един	жилищен	район	на	столицата?	Не	е	ли	прекалено	
малък	и	неособено	съществен	този	сектор	от	българската	литературна	
карта?	И	то	във	време,	когато	казваме,	че	не	само	в	София,	пък	още	повече	
—	в	един	неин	жилищен	район	—	се	намират	истински	писатели	на	България?	

Може	 би	 има	някакво	принципно	 основание	 за	подобен	 въпрос.	Но	
само,	ако	не	става	въпрос	за	софийския	район	„Изгрев“.	В	случая	искаме	
да	хвърлим	лъч	светлина	върху	този	особен,	наистина	„писателски“	жи-
лищен	район	на	София	където	има	улица	„Атанас	Далчев“,	улица	„Николай	
Хайтов“,	паметник	на	Радой	Ралин,	където	десетилетия	са	живели	и	са	
създавали	незабравими	творби:	Николай	Хайтов,	Александър	Геров,	Вера	
Мутафчиева,	Леда	Милева,	Станка	Пенчева,	Георги	Джагаров,	Слав	Хр.	Ка-
раславов,	Евтим	Евтимов,	Божидар	Божилов,	Станислав	Стратиев	и	още	
немалко	отишли	си	от	нас	писатели	с	принос	към	новата	ни	литературна	
класика.	И	като	прибавим	имената	на	живите	наши	съвременни	писатели,	
имащи	домашен	адрес	в	район	„Изгрев“	—	от	Виктор	Барух,	Иван	Цветков,	
Стефан	Цанев,	Марко	Ганчев,	Петър	Караангов,	Симеон	Хаджикосев	до	
по-младите	Николай	Милчев,	Иван	Голев,	Христо	Караславов	(трудно	е	да	
бъдат	изброени	всички	писателски	имена,	изгрели	в	район	„Изгрев“!)	—	ще	
се	убедим,	че	имаме	основание	за	такъв	специален	брой	на	списанието.

Нека	подчертаем	и	това:	настоящият	брой	на	„Пламък“	нямаше	да	
бъде	възможен	без	финансовата	подкрепа	на	Общината	на	район	„Изгрев“	
в	София.	Сърдечно		благодарим	за	благородния	жест.	Вярваме,	че	този	брой	
на	„Пламък“	ще	бъде	търсен	и	четен	от	мнозина.

СПИСАНИЕ „ПЛАМЪК“
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Атанас Далчев 
(1904—1978)

СТИХОТВОРЕНИЯ

КÚЩАТА

Сàì äяâîëúò я сяêàш äàë ïîä íàеì,
íî íеèçâесòíî êîé е íàеìàòеëяò.
Зàòâîреíà е âсяêîãà âрàòàòà
à ìрàêúò сïè è ïреç äеíя âúâ сòàèòе.

Äúжäúò ãрèçе ìàçèëêàòà è áяãà
ïреç с÷óïеíèòе âîäîсòîöè îò îëîâî
è êàòî ïîò ïî ÷еëîòî íà áîëеí
ïî сèâèòе сòеíè èçáèâà âëàãà.

И сíîщè (òè âèäя ëè îò ïрîçîреöà?),
êîãàòî ïèсíà íеíàäееí âяòúр,
рàçòâîрè се, çàòâîрè се âрàòàòà,
çàâèõà íîщíè êó÷еòà íà äâîрà

è ÷ерíà сяíêà, äúëãà êàòî êîïèе,
рàç÷óïè се íà êàìеííèòе сòúëáè
è àç âèäяõ, è àç ïîçíàõ òàì ìúрòâèя,
êîãîòî ïреäè äеâеò äíè çàрîâèõà.

1925 

И ЗИÌАТА

И çèìàòà ще íè çàòâîрè сêîрî.
Ще ïàäíе сíяã íà íàшèòе áàëêîíè.
Нàïрàçíî â ïóсòîòàòà áяëà âçîрúò
êàрòèíèòе íà ëяòîòî ще ãîíè.

Тîãàç, óеäèíеíè, ще сè сïîìíèì
è òàì рàçõîäêà сеòíя â ïëàíèíàòà,
òîâà âеëèêîëеïèе îãрîìíî
îò áàãрè  è îò есеííà ïîçëàòà.
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И êàòî ãëеäàìе â сíеãà òрîõèòе
è сòúïêèòе íà áеäíèòе âрàá÷еòà,
ще âèжäàìе сòеíàòà íà еëèòе
è íà áреçèòе çëàòíèòе êóáеòà.

Ìúãëèòе çàä ïрîçîреöà íè çèìеí
òîãàç ще íè íàïîìíяò ìúë÷àëèâè
çà âúçäóõà ìúãëèâ è сяêàш äèìеí
ïîä áóêèòе îãîëеíè è сèâè.

Рàçрàâяéêè ÷ерâеíàòà жàрàâà,
ще áäèì â íîщòà è ïàìеòòà îãреяë,
òîç îãúí шóìàòà ще âúçêресяâà
è сòúïêèòе íè шóшíещè èç íея.

И íèщî, ÷е îãíèщеòî ще сòèíе
è çèìàòà ще íè îáãрàжäà ïóсòà,
ще íàсеëèìе íеéíèòе ïóсòèíè
сúс íàшòе сïîìеíè è íàшòе ÷óâсòâà.

1965 

БАЛКОНÚТ

Тîé е жеëеçеí, êàìеíеí, сòàрèíеí;
òàêèâà èìà с õèëяäè â сâеòà,
îáèêíîâеí, íî сàìî ÷е çàçèäàí:
еäèí áàëêîí áеç íèêàêâà âрàòà.

Кîé çíàé êîãà è îò êîãî ïîсòрîеí,
е сòàíàë íеïîòреáеí èçâеäíúж,
íî íе çà âсè÷êè: ïòè÷êèòе сïîêîéíî
îò âàçèòе ìó ïèяò õëàäеí äúжä

è íеãîâàòà ÷еòâúрòèòà сòряõà
сúáèрà â íяêîя äúжäîâíà íîщ
сëеä äúëãà è íеâесеëà рàçäяëà
îòíîâî äâàìà сêèòíèêà âеäíî.

Нî ïреç äеíя îòâúí ãî íе сúçèрà
íà ìèíóâà÷à ïрàçíîòî îêî.
Сòîïàíèòе äîрè íе ïîäîçèрàò,
÷е êúщàòà èì èìàëà áàëêîí.
1928
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КÚÌ РОÄИНАТА

Не сúì òе íèêîãà èçáèрàë íà çеìяòà. 
Рîäèõ се ïрîсòî â òеá íà þíсêè äеí âúâ çíîя. 
Аç òе îáè÷àì íе çàщîòî сè áîãàòà, 
à сàìî çà òîâà, ÷е сè рîäèíà ìîя.

И áúëãàрèí сúì íе çàрàäè òâîéòà сëàâà 
è òâîéòе ïîäâèçè è òâîéòà áрàííà сèëà, 
à çàрàä òóé, ÷е сúì áеçсèëеí äà çàáрàâя 
çà îсëеïеëèòе áîéöè íà Сàìóèëà.

Äà òúрсèì, êîéòî ще, âúâ òеá сïîëóêà áúрçà 
è ïî÷есòè è âëàсò сúс сòрàсò еäíà è сúщà, 
сòрàäàíèеòî ìеí ïî-сèëíî с òеá ìе сâúрçâà 
è íàшàòà ëþáîâ â еäíà сúäáà ïреâрúщà.

1965 г.
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Генчо Стоев 
(1925—2002)

ПРОЛОГ 
(Из романа „Цената на златото“)

Какво	може	да	се	купи	с	хилядо	лири	чисто	злато?	С	две	хиляди?	А	с	
голямата	гевгирена	къща	сред	селото?	С	многото	казани	тахан	и	шарла-
ган,	с	хектарите	лозя	и	бъчвите	с	виното?

Хадживраневите	от	Перущица	ги	имаха.	Излезли	из	раята,	те	бяха	
искали	да	спечелят	пари	и	достойнство.	Намери	се	малко	мая,	случи	се	
здраве	и	късмет,	провървя	им.	Дори	Исмаил	ага	Сулейманоглу,	първенецът	
на	турското	село	Устина,	взе	да	им	идва	на	гости.	Той	се	падаше	правнук	
на	знатния	спахия	Сулейманоглу,	прочутия	султански	рицар,	участву-
вал	в	превземането	на	Будапеща,	в	потурчването	на	Родопите	и	дарен	с	
чифлици	в	тоя	край.

За	чест	по-голяма	от	тая	Хадживраневите	не	можеха	да	мислят.	Но	
тъкмо	добиха	желаното,	през	един	април	синовете	им	отказаха	госто-
приемство	на	агата,	забъркаха	се	във	въстанието...

Даскал	Петър	Бонев	ги	подмами.	Нямал	свой	имот	и	злато,	както	
думаше	хаджи	Враньо,	имал	само	силен	език	и	стара	охтика,	та	затуй	му	
било	лесно	да	говори	за	„общо	дело“,	за	„свобода	и	смърт“.	Какво	ще	загуби?	
Чорбаджи	Рангел	Гичев,	който	водеше	голямата	сестра	на	Даскала,	който	
бе	харчил	пред	бога	и	пред	хората,	за	да	изучи	своя	паметлив	и	слабоват	
шурек.	Съжаляваше,	че	му	е	давал	хляб,	а	не	отрова.

Всичко	заради	Даскала	стана.	И	защо	го	направи	той,	щом	като	(тъй	
се	разправяше)	и	самият	се	колебаел?

Било	през	Велика	събота	—	последният	мирен	ден.	Рано	призори	към	
планината	потеглили	конници.	Отивал	Даскала	с	десетниците	да	огледа	
родопските	пещери	—	стават	ли	за	убежище.

Там	ги	заварил	светликът.	Сами	всред	здрача	на	планинските	гънки,	
всред	нощната	тишина,	изостанала	там,	те	чули	как	се	надпяват	хиля-
дите	петли	на	селото	и	видели	златните	православни	кръстове	на	новата	
църква	да	блестят	над	едва	порозовялата	далечина.	Слънцето	било	още	
скрито,	само	кръстовете	искрели	—	като	че	те	излъчвали	кротката	розова	
светлина,	като	че	те	самите	раждали	утрото.

—	Слушайте	и	гледайте!	—	рекъл	Даскала,	като	спрял	коня	си	и	зам-
рял.	—	Наслушайте	се,	нагледайте	се!	Само	че	защо	нарекохме	църквата	
„Архангел	Михаил“,	а	не	„Свети	Рогльо“?

Рогльо	 не	 бил	 светия.	Навремето,	 когато	 се	 извършвало	 потур-
чването	на	околните	села,	ковачът	Рогльо	станал	хайдутин,	отървал	
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Перушица,	 ала	 и	 сетне	 продължил	 хайдутлука.	Не	 прилягало	 да	 бъде	
наричан	светия.

Даскала	казал	още	нещо	странновато,	после	се	отбил	към	Борунчешма	
да	напои	кончето.	Десетниците	продължили	бавно	към	пещерите.	По	пътя	
спирали,	поизчаквали	го	тук-там,	но	той	не	идел.	Когато	се	връщали	след	
час,	го	заварили	все	тъй	изправен	пред	коритото.	Конят	го	гледал	учудено,	
а	той	още	му	свирукал	занесен	и	от	очите	му	капели	сълзи.

Знаело	се	вече,	че	е	станало	предателство,	че	много	села	нямало	да	
въстанат	и	още	предишната	нощ	на	север,	в	планините	отвъд	Филибе-
лийското	поле,	аленеели	пожарища.	Те	се	виждали	като	близки	овчарски	
огньове:	да	посегнеш	—	ръцете	си	ще	огрееш.	Сигурно	със	села	и	паланки	са	
били	стъкнати	тия	огньове,	щом	ги	виждали	от	толкоз	далече,	и	перущени	
не	помнели	такова	нещо	от	кърджалийски	времена	насам.

Така	 си	 стоял	Даскала.	Спогледали	 се	 десетниците	и	Павльо	Хад-
живранев	рекъл:

—	Е,	Даскале,	ако	не	си	сигурен?
—	Сигурен	съм	—	отвърнал	Даскала.	—	И	таз	добра!
—	А	ония	пожарища	там?
—	Турски	села	горяха,	Павльо,	за	тях	ли	ще	жалиш?
Същата	нощ	от	Родопите	слезли	трима	помаци	начело	със	старата	

хайта	Дели	Асан	Баиманолу.	Подминали	те	Власовица,	сетне	и	крайните	
махали,	като	оглеждали	всичко	със	светнали	в	мрака	очи.	Стигнали	до	
Тилевото	кафене	на	 хорището.	Там	 ги	 спрял	 въстаническият	патрул.	
Осветили	с	фенер	лицата	им,	познали	ги.	Попитали	Дели	Асана	за	какво	
е	дошъл	—	дали	пак	за	пъдарин	да	се	ценява	в	селото.	Защото	той	често	
бил	идвал	в	Перущица:	 „Аз	съм	ви	сега	пъдаринът!“	—	казвал,	определял	
сам	какъв	ще	му	е	хакът,	къде	ще	му	носят	печеното	пиле	за	обяд,	стоял	
седмица-две	и	си	отивал.	През	това	време	и	с	мъже	се	посбивал,	и	на	булки	
налитал,	и	добитък	отвличал...

—	Не-е-е!	—	отвърнал	развеселен	той	на	патрула	пред	Тилевото	кафене.	
—	Ха-ха-ха!	Хубави	са	вашите	пилета,	ама	свършиха	тия	времена,	българи-
нът	се	промени,	нали	тъй?	—	Говорел	весело,	отпуснал	лениво	ръце	върху	
пищовите	в	силяха,	и	току	извръщал	едрата	си	меча	глава	през	рамо	—	да	
види	кои	стои	в	тъмното	зад	гърба	му.	—	Обичах	аз	Перущица,	макар	че	
вие	дип	не	ме	щяхте...	Ама	терсене	ще	ви	е	без	Дели	Асана,	ей!	Кой	ще	ви	
прави	таквиз	мурафети,	а?

Попитали	го	отново	за	какво	е	дошъл.	Тогава	той	поискал	три	мулета,	
ракия	и	тютюн	за	Мемедаа	Тъмрешлията	—	предводителя	на	потурчените	
родопски	села.	Тъмрешлията	им	поръчал	да	кажат,	че	тръгва	към	Сред-
ногорието	—	да	гони	бунтовниците.	Перущени	щял	да	пази	и	от	своите	
хора,	и	от	околните	турци	—	само	мирни	да	стоят.

Додето	 се	 разправяли	 с	 него,	 наоколо	 се	 сбрал	народ.	Старите	 се	
връщали	от	богослужение,	а	на	младите	не	им	се	лягало.	През	тая	нощ	и	
България	щяла	да	възкръсне,	както	обещавал	Даскала.	Кой	с	радост,	кой	със	
страх	—	всички	очаквали	чудото.	Та	тъкмо	тогава	видели	пред	Тилевото	
кафене	патрулните	с	фенера,	а	над	тях	—	огромните	осветени	плещи	на	
Дели	Асана	и	огромната	му	осветена	меча	глава.	Те	помислили,	че	е	пленен	
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и	доведен	тук,	за	да	изкупи	греховете	си,	ала	като	приближили,	чули	го	да	
изрежда	какво	иска...	Като	че	възкресението	се	отменяло.

Някои	гласели	вече	къде	да	го	причакат	на	връщане,	а	хаджи	Враньо	
си	пробил	път	до	него,	ръкувал	се	и	викнал,	та	всички	да	чуят:

—	Ракията	от	мене	ще	е,	Дели	Асане,	панта	такава.	Пийте,	да	разбере-
те,	че	перущени	не	помнят	лошото...	Анасонлийка!	Така	кажи	на	Мемедаа	
от	Тъмръш:	дядо	Хаджия,	кажи,	я	праща	—	три	товара	анасонлийка,	дядо	
хаджи	Враньо...

—	Ха-ха-ха	—	смеел	се	Дели	Асан.	—	Ти,	дядо	Хаджи,	по-рано	нищо	не	ми	
даваше...

—	Ти	 сам	 си	 го	 вземаше,	нехранимайко	—	 отвръщал	му	шеговито	и	
мъчително	Хаджията.	Той	за	пръв	път	говорел	с	хайтата.

И	 се	 виждало	 отстрани	как	 в	 светлия	кръг	на	фенера	двамата	се	
тупали	 един	друг	по	раменете	и	как	 секнали,	 когато	в	 светлината	се	
появил	изпитият	Исусов	образ	на	Даскала.	—	Дядо	Хаджи	—	рекъл	кратко	
Даскала,	—	върви	да	спиш!	А	тогова	—	посочил	той	Дели	Асана	на	хората	
си	—	вържете	го!

Пищовите	на	хайтата	блеснали	в	миг	вън	от	силяха.	Апапите	му	
опрели	гърбове	о	неговия,	също	с	пищови	в	ръце.

—	Даскале	—	изръмжал	Дели	Асан.	—	Мемедаа	ни	чака	с	хилядо	чиляка	
зад	Власовица.	Ако	не	се	върнем...

Власовица,	един	от	хълмовете	между	селото	и	Родопите,	не	се	вижда-
ла	в	тъмната	безлунна	нощ,	но	всички	в	миг	се	обърнали	натам,	където	
трябвало	да	се	извисява	нейната	камениста	снага.	Загледали	се.

—	Ще	се	върнете,	има	си	хас	—	рекъл	хаджи	Враньо,	все	още	при	фене-
ра,	спокоен	и	благ.	—	Даскала	мисли,	че	пак	си	дошъл	да	крадеш...	Такова	е	
времето,	та	си	пазим	селото...	Дели	Асане,	хайде	вкъщи,	гост	ми	бъди...

—	Ха-ха-ха	—	засмял	се	пак	Дели	Асан.	—	От	мене	да	мине!
—	Павльо!	извърнал	се	Даскала	към	тъмното.	В	светлината	се	появил
Павльо	Хадживранев.
—	Тате	—	рекъл	чинно	и	боязливо	той,	—	ако	не	си	тръгнеш	веднага,	и	

тебе	ще	вържем...	На	същото	въже...
—	Хайде,	вържете	нощните	гости!	—	повторило	заповедта	си	исусов-

ското	и	несъвсем	исусовско	лице	на	Даскала.
—	Да	видим	кой	ще	е	тоя!	—	изръмжал	пак	Дели	Асан	и	тъмният	блясък	

на	пищовите	му	се	заоглеждал	наляво,	надясно.
Патрулните	не	бързали.
—	Аз	ще	съм	тоя	—	рекъл	Даскала,	пристъпил	към	него	и	сложил	ръце	

върху	китките	му.	—	Колко	души	си	убил	досега,	Дели	Асане?
—	Нито	един	—	отвърнал	хайтата.	Пищовите	му	опирали	о	слабите	

гърди	на	Даскала,	било	достатъчно	само	да	го	блъсне	с	тях,	камо	ли	пък	
да	стреля.	—	До	трепане	не	съм	стигал,	даскале,	хорски	приказки	са	това.

—	Трепал	е!	—	подвикнали	гласове	от	тъмното.
—	Кого	съм	утрепал,	бре?	—	викнал	и	тоя,	все	тъй,	с	пищовите	в	Дас-

кала,	без	да	блъска	и	без	да	стреля.	—	Само	дето	име	ми	е	излязло.	Даскале,	
остави	ме.	Не	вземай	грях	върху	себе	си!

—	Няма	да	сторя	грях,	Дели	Асане.	Помакът	пошавнал	малко	наляво,	



12 ÏËÀÌÚÊ

надясно	заедно	с	Даскала,	но	не	чак	толкова,	че	това	да	се	сметне	за	съ-
протива.

—	Е,	и	какво,	като	ме	вържеш?	—	рекъл	той.	—	После	ще	ме	отвържеш!
Никой	не	очаквал	това	от	прочутата,	непобеждавана	хайта	—	оставил	

се	Дели	Асан	да	го	вържат!	И	като	че	тръснал	дори	с	псувня	пищовите	
си	в	земята.

Сега	фенерът	осветил	по-отблизо	ръцете	му	—	наистина	били	вързани.	
И	празни.	После	фенерът	се	навел	надолу,	там	връз	пепелта,	наистина	
блестяла	синкавата	стомана	и	над	нея	като	барутен	дим	след	последния	
изстрел	се	виел	ситният	прахоляк	от	падането.	Нежен	и	златист	бил	
тоя	дим.

—	Даскале	—	подел	Дели	Асан,	—	чувал	съм	от	стари	хора,	че	някога	сме	
имали	една	и	съща	вяра...	Както	езикът...	Мене	все	ме	влечеше	към	българ-
ските	села...	По-сладко	ми	беше	в	тях...	Дали	кръвта	ме	е	теглила,	Даскале?

Ала	повели	тримата	помаци	към	нивите.	Освен	патрула	и	сбраните	
при	Тилевото	кафене	Даскала	пратил	да	повикат	и	други	мъже,	та	да	има	
от	всяка	къща	по	един.

Дели	Асан	 стъпял	тежко	 в	тъмното,	 грамаден,	 неясен	 и	покорен	
като	вол.	Поискал	на	два	пъти	да	спрат	до	трънките	край	пътя	и	да	му	
развържат	потурите.	Апапите	му	също	клякали	до	него	—	каквото	правел	
той,	това	и	те.

„Тук!“	—	рекъл	Даскала,	когато	стигнали	до	манастирските	орехи.	На	
всички	се	допушило,	насядали	и	заговорили	за	сушавата	пролет,	за	слабите	
жита.	Чул	се	тогава	и	гласът	на	Дели	Асана	—	отънял	като	на	дете,	пълен	
със	страхове	и	надежди.

—	Когато	правех	зулуми,	все	си	виках:	ако	не	ме	утрепят	тия	хора,	
значи	така	им	се	пада...	Пък	сега	виждам	—	грешил	съм...	затуй	искам	да	
ви	оставя	златото	си...

—	Е,	братя	—	изправил	се	Даскала,	—	скоро	ще	съмне...	Едно	време,	когато	
Алтънспахълъ	и	моллите	потурчвали	селата,	пред	Перущица	запънали...	
Рогльо	белязал	на	хората	си	кръстове	по	ръцете	—	с	нажежено	желязо...	И	
цялото	село	тъй...	Самите	молли	не	искали	да	обръщат	такива	хора	към	
аллаха.	Направо	убивали...	Които	загинали	тогава	—	с	чест	загинали,	които	
пък	оставали	—	създали	нас...	И	аз	искам	сега	да	ви	бележа	с	един	знак...

—	Да	пратим	хабер	на	жената	за	златото	—	рекъл	Дели	Асан.	—	Додето	
съмне,	чилякът	да	е	в	балкана...

—	Даскале,	какво	ще	речеш?	—	попитал	Павльо	Хадживранев.
—	Първом	искам	да	ви	бележа	—	отвърнал	Даскала.	—	С	един	такъв	знак	

ще	ви	бележа,	братя	—	извисил	глас	той,	но	хайтата	се	надигнал:
—	Мемедаа	злато	ще	ви	иска,	Даскале!	Казваше	вчера,	че	много	злато	

се	е	сбрало	в	Перущица...	Барем	още	един	ден,	Даскале...
—	С	такъв	знак	—	викнал	още	по-силно	Даскала,	—	който	с	вода	не	се	

измива	и	пак	се	предава	на	деца	и	на	внуци...	С	кръв.	С	кръв,	братя...
Всички	потръпнали	и	преди	още	да	посочи	помаците,	преди	да	каже:	„С	

тяхната“	—	Дели	Асан	изревал	и	се	юрнал	вързан,	на	четири	крака	между	
насядалите.	Апапите	му	—	също.

Но	не	 стигнали	далеко	и	както	казвал	на	връщане	Даскала,	 велико	
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тайнство	се	извършило	тая	нощ	на	три	различни	места	в	орешака	под	
единния	купол	на	българското	небе.

Неделята	дошла	тиха	и	радостна.	Наоколо	нямало	и	помен	от	Тъм-
ръшлията	—	кой	знае	Дели	Асан	не	ги	ли	само	плашил	с	това	име.

Младите	мъже	и	момците	се	разхождали	до	хорището	на	коне.	Разяр-
чали	ги	по	харманите	в	дворовете	си	и	така	излитали	през	разтворените	
порти.	На	хорището	църковният	хор	пеел	„Стани,	стани,	юнак	балкански“.	
Даскала	размахвал	отсечено	ръце	и	също	пеел.	Съгледвачите,	изпратени	
далече	из	къра	и	планината,	не	ги	тревожели	с	никакви	известия.

Само	един	друговерец	бил	виден	да	препуща	към	селото	—	препущал	
открито,	без	пушка,	цял	в	сърма,	и	съгледвачите	го	познали:	Исмаил	ага	
Сулейманоглу	—	чифликчията	от	Устина.	Досетили	се,	че	идва	според	оби-
чая	си	да	зачете	празника	на	своя	дост	хаджи	Враньо.	Пък	и	нищо	лошо	
не	бил	правил	той	никому	в	Перущица.

Отстранили	 се,	 очистили	пътя	му	и	 агата	 стигнал	 до	 големите	
хаджийски	порти.	Там	младите	не	го	посрещнали	с	почит,	както	всякога	
по-рано.	Нито	синовете,	нито	снахите	се	спуснали	да	поемат	юздите	на	
ата	му.	Като	че	не	го	и	видели.

Само	старият	му	се	зарадвал,	питал	го	любезно	каква	слука	го	води	
насам,	какво	ново	носи	от	благословеното	село	Устина,	живи	ли	са,	здрави	
ли	са	всички	в	сарая	му,	нагласил	го	да	седне	на	кьошка	и	все	бъбрел	и	току	
се	ослушвал.	Защото	заедно	с	обичайните	мирни	селски	шумове	долитали	
и	звукове	от	десетки	копита,	и	някаква	дръзка	песен,	и	подсвирквания,	и	
пукане	на	пищови...

Нищо	не	рекъл	гостът,	чакал	старият	да	започне,	а	старият	викнал	
отгоре	да	донесат	печеното	агне	и	виното.	От	двете	вина	—	бялото	и	чер-
ното.	Но	вече	не	му	вървяла	приказката.	Настъпило	мълчание	на	кьошка	
и	тревожните	шумове	сега	долитали	още	по-ясно.	Най-сетне	Хаджията	
въздъхнал:

—	Стана	тя	една.	Исмаил	ага,	не	знам	как	ще	я	оправим...
—	Кажи,	дядо	Хаджи.
—	Младите	—	рекъл	Хаджията.
—	Е?
Но	не	продължил	по-нататък	старият.
—	Е?	—	повторил	агата.
—	Делят	се...
—	Как	се	делят?	От	кого?
—	От	кого	ли?	—	замислил	се	старият.	От	мене...
—	От	тебе?	За	какво?
Как	да	е,	оправил	се	старият,	усукал	я,	че	всеки	иска	сам	да	търгува	

и	сам	да	си	брои	алтъните...	За	Даскала	не	обадил.	Нито	за	Дели	Асана.	
Хапнали	още	двамата	достове	от	печеното	агне,	поприказвали	още	за	
туй-онуй	и	Исмаил	ага	си	тръгнал.	Бил	като	втресен.

А	селото	продължавало	да	празнува	свободата	и	през	нощта.	Чак	до	
утрото,	когато	осъмнало	обкръжено	от	помаци	и	турци.

На	 всеки	рид	край	него	 се	 веел	по	 един	червен	 байрак	 с	полумесец.	
Исмаил	ага	нямал	пръст	в	тая	работа,	то	се	очаквало	да	стане.	Още	от	
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полунощ	съгледвачи	по	къра	и	планината	взели	да	пращат	тревожни	вести	
до	Даскала	и	той	им	заповядал	да	се	приберат	по	укрепените	позиции,	без	
да	смущават	радостта	на	селото,	която	и	без	това	щяла	да	е	кратка.

После	 вече,	 когато	 всички	 годни	 за	 бой	мъже	 били	 изпратени	 по	
местата	си	край	селото,	улиците	и	хорището	изведнъж	опустели.	Дори	
усърдният	Гуджо,	гърбавият	наемател	на	Тилевото	кафене,	не	отворил	
тая	сутрин,	не	напръскал	ситно	с	вода	плочите	пред	кафенето,	не	пре-
мел.	Чак	когато	хаджи	Варньо	дошъл	да	си	пие	утринното	кафе	и	почукал	
сърдито	на	прозореца	с	божигробския	си	бастун,	той	излязъл	и	сторил	
всичко	това	пред	очите	му.

Хаджи	Враньо	го	чакал	прав	да	свърши,	а	през	туй	време	дошли	един	
по	един	и	другите	общински	стареи,	които	не	били	заминали	за	Филибе.	
Като	че	се	били	уговорили...

—	Христос	Воскресе	—	поздравявали	го	те.
—	Воскресе	той,	воскресе	—	отвръщал	им	Хаджията.	—	Да	можеше	и	

Дели	Асан	да	възкръсне	с	нехранимайковците	си...	Троица	щяха	да	бъдат	
—	също	както	в	Свещеното	писание...	Че	да	ги	пратим	позлатени	на	Тъм-
ръшлията...	Сядайте	де,	трябва	да	спасим	някак	селото!

Никой	не	ги	обезпокоил,	додето	гласели	тая	работа.	Всички	мъже	били	
по	табиите.	Намерили	трима	столетници,	наситени	вече	на	живот;	го-
тови	да	идат	при	Тъмръшията.	Трябвало	да	му	кажат,	ако	стигнат	живи	
до	него,	че	дели	Асан	и	апапите	насилили	една	булка,	че	затуй	младите	
кипнали...	И	да	го	питат	още:	колко	злато	ще	иска,	ако	прости	на	селото	
—	ако	сам	го	пощади	и	ако	го	уварди	от	другите.	Поръчали	им	да	обещаят	
отначало	хилядо	лири,	но	да	стигнат	и	до	три	хиляди,	ако	Тъмръшлията	
не	се	склони	на	толкова.	Вятърът	издувал	неговата	шатра	горе	на	Вла-
совица.	Вързали	по	една	бяла	кърпа	на	тояжките	им	и	се	условили:	когато	
напущат	шатрата	да	вдигнат	тояжките	си	към	селото	толкова	пъти,	
колкото	хилди	са	обещали.

На	излизане	от	селото	столетниците	излъгали	стражата,	че	Даскала	
ги	праща	при	Тъмръшлията,	и	се	запътили	нагоре	по	каменистата	пъте-
ка	към	шатрата.	От	селото	се	виждало	как	белите	кърпи	по	тояжките	
им	подскачат	над	редкия	зелен	треволяк,	как	бозавите	петна	на	абите	и	
потурите	им	приближават	червения	байрак	и	жълтата	шатра.

Никой	не	им	пушнал	оттам.	Пресрещнали	ги,	спрели	ги	и	се	виждало	
как	тояжките	на	старците	посочвали	ту	към	селото,	ту	към	шатрата.	
Един	от	потурчените	изтичал	горе	и	след	малко	дал	знак	да	продължат.

От	сутринта	до	обеда	хаджи	Враньо	и	стареите	седели	на	масите	
пред	Тилевото	кафене,	 отдето	 се	 виждала	цялата	Власовица,	 сърбали	
мълчаливо	и	гледали	непрекъснато	нагоре.	Чакали	столетниците	да	из-
лязат	от	шатрата.	А	през	това	време	все	прииждали	и	прииждали	турци	
откъм	полските	селища,	все	наваляли	и	наваляли	откъм	балкана	гладните	
тумби	на	помаците.	И	нивите	по	равното,	и	голите	баири	наоколо	—	и	
Власовица,	и	Вълковище	—	обрасвали	гъсто	от	мълчаливите	тъмни	фигури	
на	башибозука.

Даскала	и	десетниците	чакали	с	бойците	си	по	табиите.	Стареите	
сърбали	горчивото	кафе	под	напръсканите	и	преметени	сенки	на	кафене-



  Генчо Стоев  15

то,	гледали	жълтата	шатра	и	гадаели	какво	става	вътре	—	две	хиляди	
ли	ще	трябва	да	броят,	или	три?	Хаджи	Враньо	предлагал	вече	общината	
да	заеме	тия	жълтици	от	тях,	чорбаджиите	—	да	ги	даде	на	Тъмръшли-
ята,	а	сетне	да	разхвърли	дълга	върху	всички	къщи;	по	две,	по	три,	по	
пет	жълтици	според	имота,	за	да	бъдат	върнати	на	собствениците	им.	
Общината	—	това	били	стареите	—	приели	начаса	предложението.	Само	
пазарлъкът	да	станел,	да	се	покажели	веднъж	горе	пратениците...

Най-сетне	прегърбените	бозави	фигури	излезли	от	шатрата.	Но	не	
дигнали	веднага	тояжките,	както	било	уговорено.	А	когато	почнали	—	не	
спрели	на	три...	Седем	пъти	се	дигнали	към	небето	и	се	спуснали	към	зе-
мята	тояжките	с	белите	знаци.

Спогледали	се	стареите	и	заизваждали	кърпи	да	бършат	челата	си.	
Тежко	и	гласно	въздъхнал	хаджи	Враньо.	Седем	хиляди	жълтици	все	щели	
да	сберат	помежду	си,	но	как	ще	им	ги	върне	селото?	Кога?	И	за	двайсет	
години	не	ще	може...	Равни	щели	да	бъдат	от	утре	с	другите	перущени.	
Фукари	като	тях.	Спасени,	но	и	затрити	завинаги.

—	Не	давам!	—	викнал	изведнъж	хаджи	Враньо	и	станал	да	си	ходи.	—	
Който	иска,	нека	даде,	аз	не	давам!

—	Чакай,	Враньо,	чакай	да	помислим	—	простенали	другите,	като	не	
откъсвали	очи	от	настръхналите	баири.	Старците	пъплели	лека-полека	
надолу.	—	Чакай	да	чуем	какво	ще	ни	кажат...	Както	рекъл	оня:	три	пъти	
мери,	веднъж	режи...

—	„Седем	хиляди“	ще	кажат,	какво	друго?	—	отвърнал	хаджи	Враньо.	
—	Не	давам!

—	Чорбаджи	—	помолил	се	плахо	гърбавият	Гуджо,	който	се	навъртал	
непрекъснато	около	стареите.	—	Кой	друг	ще	помогне,	ако	не	първите	
хора	на	селото?	Във	вас	и	в	бога	ни	е	надеждата...

—	Така	—	отвърнал	хаджи	Враньо,	—	в	нас	ти	е	надеждата...	Ами	след	
това	ще	ми	викаш	ли	пак	„чорбаджи“?	Навръх	Великден	ще	ми	премиташ	
ли	пред	кафенето	си?	Ще	ми	вариш	ли	тънко	кафе?

—	Додето	си	жив,	дядо	Хаджия.
—	А	на	синовете	ми?
—	А?	—	не	разбрал	кафеджията.
—	На	синовете	ми	ще	вариш	ли	кафе,	питам?	Ще	ги	чакаш	ли	да	излязат	

от	църква	в	неделя,	ще	ги	чакаш	ли	тук,	на	напръскано	и	на	преметено?
—	Също	както	тебе	съм	чакал,	чорбаджи...
—	Ами	ако	нямат	пари?
—	И	да	нямат...
—	Лъжеш,	маскара!	—	викнал	хаджи	Враньо	и	замахнал,	като	да	го	уда-

ри.	—	Лъже-еш!
Гуджо	се	скрил	в	кафенето.	По	пътеките	на	Власовица	столетниците	

продължавали	да	куцукат	към	селото.	Башибозуците	им	стрували	път.
—	Враньо	—	рекли	другите	стареи.	—	Все	ще	ни	остане	по	нещо.	Ти	ще	

си	имаш	лозята,	яхната	и	бъчвите...
—	А	за	сусама	с	какво	ще	платя?	А	на	копачите	какво	ще	дам?	Ще	спрат	

да	се	въртят	колелата,	казвам	ви,	и	моето,	и	вашите...	И	тогава	таквиз	
някои	като	тоз	гърбавия,	вижте,	че	извадил	петдесет	лири,	защото	все	
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на	бедни	се	правят,	не	са	спасявали	селото...	Ей,	ще	извадят,	казвам	ви,	
ще	ни	купят	с	имота	и	с	парцалите	заедно...	Общината	от	тях	най-много	
по	пет	да	поиска	за	дълга,	а	и	те	по	петдесет,	и	по	сто	може	да	имат.

—	Гуджо	няма	—	рекли	стареите.
—	Тоя	може	и	да	няма,	ама	все	се	намират	някои,	чието	злато	не	се	

знае	като	нашето...	защото	са	нейде	по	средата	—	нито	с	бедните	бедни,	
нито	с	богатите	богати...

—	Намират	се,	не	ще	и	дума.
—	Знаете	ли	ги	кои	са?	Ако	не	знаете,	ще	ги	научите,	защото	на	тях	

ще	измекяруват	децата	ви!
Стареите	млъкнали,	а	Гуджо	пак	се	престрашил	и,	види	се,	бил	слушал	

всичко,	защото	рекъл:
—	Не	бой	се,	дядо	Хаджи!	Нали	с	четири	голи	ръце	почнахте	навремето	

—	ти	и	баба	хаджийка.	Сега	и	имотът	ви	много,	и	ръце	бол	вкъщи	си	имате	
—	ще	натрупате	още	повече.	Всички	ще	се	молим	за	вас	—	цялото	село...

—	Пс-с-ст,	куче	—	отпъдил	го	Хаджията,	видял	му	гърба	и	веднага	го	
спрял:	—	Чакай...	Чакай...	Аз	ще	дам	петстотин	и	няма	да	си	ги	искам	на-
зад,	ако	ти	дадеш	твоите	петдесет...

—	Да	дам,	ама	нямам	—	оттеглил	се	назал	Гуджо.
—	Закълни	ми	се	в	детето	си,	че	нямаш!
Само	едно	дете	било	останало	на	кафеджията	—	другите	му	измира-

ли,	щом	станели	на	десет.	Живото	било	осемгодишно.	Гуджо	пребледнял.
—	Закълни	ми	се	—	настоял	Хаджията.
—	Да	не	си	господ	или	поп,	че	да	ти	се	кълна	—	озъбил	се	за	пръв	път	

Гуджо	на	един	чорбаджия,	прибрал	се	и	повече	не	излязъл.
—	Видяхте	ли?	—	рекъл	Хаджията.	—	Някой	от	нас	ще	измекярува	на	

тогова...!	Че	и	кафене	не	може	си	отвори	—	две	ще	са	много	за	селото.
—	Стига,	Враньо,	—	казали	другите.	—	Все	трябва	да	решим	нещо.
—	Решавайте	си	—	отвърнал	хаджията.	—	Аз	реших.	Не	давам.
—	Значи,	да	умреш	искаш?	И	ти,	и	синовете,	и		внуките?...
Не	отговорил	веднага	Хаджията.	Гледал	той	как	бавничко	се	прибли-

жават	пратениците	по	извивестата	пътека,	как	подскачат	тояжките	
им	с	белите	знаци,	как	намалява	пътят,	подобно	на	пясъка	в	пясъчния	
сахатник	в	църквата.	Подскачащите	надолу	бели	знаци	били	зрънцата	на	
пътя	и	на	времето,	които	се	сипели,	сипели.

—	Не	знам	какъв	срок	е	дал	Тъмръшилията	—	рекъл	накрая	той.	—	И	
какво	е	сторил	чорбаджи	Рангел	Гичев	във	Филибе,	не	знам...	Ами	ако	Азис	
паша	прати	царски	аскер?	Пашата	може	наведнъж	и	от	Даскала,	и	от	
Тъмръшлията	да	ни	избави...	И	откуп	няма	да	иска...	само	една	благодар-
ност	до	султана,	от	цялото	село	подписана...

И	пак	млъкнал.	И	всички	вперили	отново	погледи	към	белите	знаци,	
които	се	сипели,	сипели.	Никой	не	вярвал,	че	Азис	паша	или	Решид	паша,	
или	някои	друг	от	нашите	ще	завтаса	да	ги	спаси,	защото	през	тия	дни	
те	имали	много	работа	из	вилаета	си	и	на	много	места	трябвало	да	водят	
аскер,	но	и	никой	не	знаел	кое	е	за	предпочитане:	изравняването	с	другите	
в	смъртта	или	изравняването	в	бедността...

И	както	гледали,	зърнали	първом	някакви	бели	пушечета	иззад	едни	
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канари	край	пътеката.	После	едновременно	се	чул	залп	и	се	видяло	как	
двамина	от	пратениците	се	люшват	напред,	как	падат	върху	постната	
трева.	Третият	размахал	тояжката	със	знак,	сочел	нагоре	към	жълтата	
шатра.	Сам	Мемедаа	Тъмръшлията	се	показал	навън	—	огромен,	обезпоко-
ен	—	и	полетели	неговите	хора	надолу.	Но	залпът	се	повторил,	третият	
пратеник	рипнал	да	бяга	към	селото,	препънал	се,	паднал,	не	станал	вече	
и	хаджи	Враньо	пак	въздъхнал	гласно,	като	че	изревал.

Странно	било	това	убийство	на	пратениците.	Не	можело	Тъмръшлия-
та	да	се	е	отказал	от	седемте	хиляди	жълтици,	не	можело	бунтовниците	
да	са	извършили	това	—	стреляло	се	от	самата	Власовица.	Необяснимото	
било	по-зловещо	от	тройната	смърт.

—	Господа	разгневихме	—	рекъл	най-старият	измежду	стареите.	—	Не	
биваше	така...

—	Ами	сега?	—	запитали	другите.
Тих,	мек	звук	се	изсипал	на	метените	плочки	под	масите,	жълти	кех-

либарени	зърна	заподскачали	с	чаткане	надалеч.	Нечия	скъпа	броеница	се	
скъсала,	но	никой	не	скочил	да	сбира	зърната.

—	Та-а-ка-а-а...	—	въздъхнал	хаджи	Враньо,	станал	и	си	тръгнал.
Той	имал	още	една	надежда	—	в	Исмаил	ага,	първенеца	на	Устина.	Но	

смътна	и	несигурна	била	тая	надежда,	защото	минало	времето,	когато	
трябвало	да	му	покаже	преданост	и	да	поиска	закрила.	Сега	нямало	как	да	
се	стигне	до	него	—	тайно	да	се	измъкнеш,	все	някой	ще	стреля	—	я	въста-
ник,	я	башибозук.	С	бяла	кърпа	да	поемеш	—	синовете	ще	орезилиш.	И	кой	
знае	ще	го	намериш	ли.	Не	обичал	Исмаил	ага	военните	работи	и	надали	
бил	наоколо.	Все	пак	може	ди	да	е	заръчал	агата	някому	да	се	погрижи	за	
стария	дост,	но	на	кого	ли	ще	попадне	човек,	когато	хиляди	настървени	
хора	се	втурнат	в	селото	и	започнат	клането?

Толкова	смътна	била	надеждата,	че	тя	и	не	занимавала	дълго	хаджи	
Враньо.	Главното	си	оставало	друго:	той	още	не	можел	да	реши	кое	из-
равняване	е	по-добро	—	в	смъртта	или	в	бедността;	какво	би	сторил,	ако	
някакво	чудо	го	изправи	отново	пред	такъв	избор...

А	баирите	наоколо	наежвали	гриви	все	повече	и	повече.	Издутините	
им	потрепвали	като	мускули	—	големите	космати	тела	сякаш	се	запри-
мъквали	по	корем	напред,	към	селото	—	мълчаливите	тайфи	се	спущали	
вече	надолу.

...В	последните	 часове	на	 боя,	 когато	изстрелите	 оредявали,	 била	
оредяла	и	голямата	Хадживранева	челяд.	Ала	въпреки	всички	горести	бо-
гатството	съществувало.
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Тончо Жечев 
(1929—2000)

БЪЛГАРСКИЯТ ВЕЛИКДЕН 
(Откъс)

Навръх	Великден,	3	април	1860	г.,	цариградските	българи	проведоха	
акция,	която	стана	една	от	връхните	точки	във	възрожденските	борби.	
Още	тогава	Г.	С.	Раковски	оценява	толкова	високо	станалото,	че	смята	
този	ден	свят	в	новия	български	календар,	ден.	който	трябва	да	се	праз-
нува	всяка	година.	Националният	календар	на	българите	по	това	време	е	
почти	бяло	поле,	по	него	още	няма	онези	кървави	точки,	с	които	отбеляз-
ваме	празниците.	Раковски	е	искал	да	прикове	вниманието	на	българите	
към	един	от	най-важните	дни	в	новото	им	летоброене.	Но	дойдоха	други	
събития,	личности,	постепенно	българският	календар	се	запълни	с	много	
червени	точки	и	ние	вече	почти	забравихме	този	празник...

Едва	ли	денят	за	акцията	е	бил		избран	случайно.	В	този	момент	на	
своите	борби	 българите	 в	турската	 столица	 се	 чувствали	 самотни	и	
изоставени	от	всички:	намирали	се	в	най-остър	конфликт	с	католически-
те	попълзновения	на	Изток;	трябвало	да	лавират	между	всички	велики	
сили;	да	се	борят	с	могъщата	патриаршия,	наследник	на	византийското	
минало:	 предпазливо	 да	 заобикалят	Високата	порта;	 да	надхитряват	
всички.	Празникът	Възкресение	Христово	бил	подходящ	от	всяка	гледна	
точка	за	техния	смисъл.

На	него	в	малката	българска	църква	на	Фенер	се	стичало	огромно	мно-
жество,	големият	двор	почернявал	от	хора,	които	искали	да	присъстват	
на	тържествената	служба,	вече	втора	година	ръководена	от	българския	
епископ	Иларион	Макариополски	на	църковно	 славянски	 език.	Станало-
то	в	такъв	ден	нарушение	на	върховните	църковни	канони	трябвало	да	
привлече	вниманието	на	всички	фактори	в	имперската	столица	—	на	ру-
ските	църковни	кръгове	и	дипломати,	на	западните	представители,	а	за	
Високата	порта	трябвало	да	прозвучи	в	политическа	гама,	като	намекне	
за	силата	и	множеството	на	събралите	се.	Организаторите	се	надявали	
болезнено	да	уязвят	и	засегнат	стоящата	редом	патриаршия	и	поради	
това,	че	тъкмо	на	Великден,	най-големия	християнски	празник,	българите	
се	бунтуват	против	цялата	система	на	Източната	църква.

Във	вековната	вражда	между	Източната	и	Западната	църква	се	беше	
очертало	едно	немаловажно	различие.	По-точно,	различието	на	техния	
поглед	за	света	и	живота	имаше	един	немаловажен	израз.	Най-големият	
празник	за	католическата	църква	постепенно	стана	Рождество	Христово,	
Коледа,	и	това	символизира	католическия	поглед	за	света	като	непре-
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къснато	раждане	и	обновление,	като	безкрайно	начало	на	вечен	живот	
на	земята.	Този	акцент	върху	раждането	символизира	цялата	тежест,	
която	западното	християнство	дава	на	„отсамния“	свят	за	сметка	на	
...отвъдния“.

С	течение	на	вековете	като	най-голям	празник	за	източното	пра-
вославие	стана	Възкресение	Христово,	което	символизира	по-голямата	
връзка	на	тази	черква	с	източния	мистицизъм,	с	мистерията	на	смъртта,	
неговата	по-голяма	„отвлеченост“	и	откъснатост	от	земните	дела.	За	
разлика	 от	 западното	християнство,	 на	Изток	акцентът	пада	 върху	
кръстния	път	и	възможността	не	просто	за	обновление,	а	за	възраждане,	
за	ново	възкресение.

В	решението	на	българите	да	проведат	своята	акция	навръх	Великден,	
след	като	знаем,	че	е взето	в	един	от	най-острите	моменти	на	борбата	
с	католическата	пропаганда,	навярно	е	играло	ролята	и	желанието	да	се	
подчертае	кардиналната	разлика.

Едновременно	с	това	най-големият	православен	празник	в	цъфтящата	
буйна	пролет	на	Цариград	е	давал	необходимия	декор	и	фон	за	началото	на	
новото	българско	летоброене,	за	„възкресението»	на	всичките	ни	нацио-
нални	стремежи,	за	възраждане	силата	и	значението	на	българския	народ.

Äе÷êî Уçóíîâ • Рèсóíêà
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Георги Джагаров 
(1925—1995)

СТИХОТВОРЕНИЯ

БÚЛГАРИЯ

Зеìя êàòî еäíà ÷îâешêà äëàí...
Нî ïî-ãîëяìà òè íе сè ìè íóжíà.
Щàсòëèâ сúì àç, ÷е òâîéòà êрúâ е þжíà,
÷е е îò êреìúê òâîяò сòàр Бàëêàí.

Кàêâî, ÷е âèõà âúëöè è ÷àêàëè
èç òâîèòе ïîëеòà è ãîрè?
С îíеç, êîèòî áяõà с òеá äîáрè,
òè áе äîáрà, íî çëèòе íе ïîжàëè.

Зеìя êàòî еäíà ÷îâешêà äëàí...
Нî с÷óïè се âúâ òàçè äëàí сóрîâà
сòàêàíà с âèçàíòèéсêàòà îòрîâà
è êúрâàâèя òóрсêè яòàãàí.

Тúрãîâöè íà òþòþí è êрúâ ÷îâешêà
ïрîäàâàõà íà äреáíî òâîéòà ïрúсò,
íî ïàäíàõà ïîä òеá с ïре÷óïеí êрúсò,
÷е áеше ìàëêà òè, íî áеше òежêà.

И сòàíà ÷óäî сìерòþ сìерò ïîïрàâ,
óсìèõíàõà се ÷àрäàêëèè êúщè
è çàïëþщяõà çíàìеíà ìîãúщè,
è ïúò се шèрíà — рàäîсòеí è ïрàâ.

Сеãà öúфòèш! Нàáúáâà ÷ерíîçеìà
ïîä ëàсêàâèòе áúëãàрсêè рúöе,
äúõòè íà çäрàâеö, òâîеòî ëèöе
è íîâà ïесеí âяòúрúò ïîäеìà.
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Зеìя êàòî еäíà ÷îâешêà äëàí...
Нî òè çà ìеí сè öяëî ìèрîçäàíèе,
Че àç òе ìеря íе íà рàçсòîяíèе,
à с îáè÷, îò êîяòî сúì ïèяí!

ПОСВЕЩЕНИЕ

Äрóãàряò ìè çàâèíàãè ìúë÷è
íà ìîêрèя öèìеíò с рúöе ïрîсòреíè.
Тîé ïреäïî÷еë äà ïàäíе ïî î÷è,
îòêîëêîòî äà ïàäíе íà êîëеíè.

НА ÌАÌА

Зàòâîря ëè î÷è, àç âèжäàì çâеçäíà âе÷ер,
òúìíеяò ÷óìереíсêèòе áàëêàíè,
сêàëè àç âèжäàì â сèíяòà äàëе÷íîсò,
è çúáерè, â íеáеòî ïрèêîâàíè.

Аç âèжäàì âàëîã, êúщè, сêрèòè â сëàìà,
êîëàрсêè ïúò ïреç íèâèòе çеëеíè
è äâе реêè, ïрîòеãíàòè êúì ìеíе,
êàòî рúöеòе ÷àêàщè íà ìàìà.

СЛЕÄ РАЗПИТА

Äâе êрà÷êè íàïреä è äâе сòрàíè.
Пîäúò е â ëеä сêîâàí.
Прîòеãíеш рúöе — íàïèïâàш сòеíà.
Иçïрàâяш ãëàâà — òàâàí.

А èìà шèрîêè-шèрîêè ïîëя,
äúëáîêè реêè,
ïëàíèíсêî еõî,
íеáе
è ïëясúê íà ïòè÷è êрèëà,
è ïúòèщà,
êîèòî âîäяò äàëеêî.
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Иìà áеçêрàéíè рîäíè ïрîсòрàíсòâà,
îáè÷íè äрóãàрè,
сâèäíè ìе÷òè.
И ìàëêî ìясòî,
äâе êрà÷êè ìясòî,
íà êîеòî ãè çàщèòè.

ÌИНУТА НА ÌÚЛЧАНИЯ ЗА ХРИСТО БОТЕВ

Кîé ìîже äà ïîâярâà â òèшèíàòà,
êîяòî êàçâà, ÷е сè ìúрòúâ òè?
Бè òряáâàëî äà äóõà ÷ереí âяòúр
è ÷ереí äúжä íàä âсè÷êî äà ïëþщè!

Сúрöàòà òàçè íîщ ще òе íàìеряò.
Нèé òрúãâàìе ïî äèрèòе òè ïеш.
И äеáíе ïîáесíяëàòà ïîòеря,
è еêâà íеèçáежíèяò ãúрìеж,

è áëèêâà ìëàäà êрúâ...
Кúäе се сêрèõà
óáèéöèòе îò íàшèòе î÷è?
Сеãà íîщòà íà òâîéòà сìúрò е òèõà.
Еäèí íàрîä рàçìèсëя è ìúë÷è.

Кîãàòî е çàãèíàë â áîя ãеíèé,
òîãàç çàщî сìе íèе íà сâеòà?
Иëè íе сìе îò áúëãàрêà рîäеíè?
Иëè сìе се сìèрèëè ïреä сìúрòòà?

Не, íèé ãîрèì â еäíà áîрáà è âярà!
И êрúâ еäíà âúâ жèëèòе èãрàé!
Нèé âрúщàìе çà âсè÷êî с ïúëíà ìярà
è çàрàä òеá ще âрúщàìе — äîêрàé!

Нîщòà íà сïîìеíà е òîëêîç òèõà,
íî òрúïíàò âрàãîâеòе íè îò сòрàõ,
÷е îò êóршóìà, с êîéòî òе óáèõà,
сеãà êóршóì îòëèâàìе çà òяõ!
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Радой Ралин 
(1923—2004)

СТИХОТВОРЕНИЯ

БЕЗГЛАГОЛНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Грàäèíà, ïрîëеò, ìàé, öâеòя,
сêàìеéêà, шеïîò сëàäúê.
И среä öâеòяòà Тîé è Тя,
ëþáîâ è òúé íàòàòúê.

Пîëя, ïрèрîäà, êрàсîòà,
реêà, ãîрà, íàòàòúê,
ïрèрîäà, сáúäíàòà ìе÷òà,
âúçòîрã è òúé íàòàòúê.

Гîäеж, âеí÷èëî, ïîï è áрàê,
ìîìеíò áеçóìíî êрàòúê,
ïîсëе ïрîçà, сêóêà, ìрàê,
äеöà è òúé íàòàòúê.

Кóрîрò, ìîре, ïрèяòеí сìяõ,
ïрîсòîр, âúëíè îòòàòúê,
âúçáóäà, òреïеò, сëàäúê ãряõ,
рîãà è òúé íàòàòúê.

Пîëóäà, íежíîсò, сúëçè, ïëà÷,
ïëесíèê è ïèсúê êрàòúê,
áàãàж, áèëеò, äеòе, íîсà÷,
рàçâîä è òúé íàòàòúê.

Нàõàëíèê, ïàрè, êîëà,
âерòеï è òîé среä ìрàêà,
êàфе, áèëярä, êâàрòèрà, êëþ÷,
жеíè è òúé íàòàòúê.
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Бàсòóí, ëеãëî, þрãàí, ïрèþò,
ãëàâà с ïер÷еì îêàïàë,
öóêàëî, êàрòè сíîï, àëáóì,
ëеãëî è òúé íàòàòúê.

Нàсëеäíèöè, êàìáàíеí çâúí
è яìà среä öâеòяòà
ëîïàòà, êèрêà, ïîï è êрúсò,
êîâ÷еã áеç òúé íàòàòúê.

НАСТРОЕНИЕ

Кîãàòî çäрà÷ êàфяâîàëеí
çàсèïе òîçè ÷еçíещ ãрàä,
òîé се ïреâрúщà â íереàëеí,
çà ìèã çàáрàâèë сâîя ãëàä.

Нàâëèçà â óëèöàòà ãëàâíà,
íàïóê íà сâîéòà íèщеòà
è âсеêè îïèò е сïîäàâеí
çà ìàëêî жеíсêà êрàсîòà.

Беçïîìîщíèòе еëеêòрèêè
ïàê сèìóëèрàò òúржесòâî.
Нî âсеêè âе÷е òóê е сâèêíàë
äà áúäе òúжíî сúщесòâî.

И àç с ïрèяòеëè се сêèòàì,
íàëó÷êâàì òеõíèя êóрàж,
îïèòâàì äà îáõâàíà â рèòúì
çâóêà íà âяëèя ïеéçàж.

Нàêрàя âсè÷êî сâúршâà â сêóêà.
Еäèí ÷àсîâíèê ãрàäсêè áèé.
Пîíесúë ïî íеâèííà êëþêà
се âрúщà âсеêè, çà äà сïè.

И â òîçè ìрàê ïрîâèíöèàëеí
àç ëяãàì â òесíèя êреâàò,
сúс сúí íàèâíî-сîöèàëеí
íàсèщàì ìëàäèя сè ãëàä.

1941
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БЕЗИЗХОÄНИ ÄНИ

Оìрúçíàõà ìè òеçè сèâè âе÷ерè,
îìрúçíà ìè еäíàêâèяò жèâîò.
Преä ìеíе êàòî сèìâîë сà èçïре÷еíè
Äâà êëîíà íà èçсúõíàëî äúрâî.

Зàä òяõ се ãóшàò сãúрáеíèòе фèãóрè
íà õèжèòе с îëþщеíè сòеíè
è сяêàш àресòàíòè âúâ âерèãè
се íèжàò áàâíî òúжíèòе íè äíè.

Пîíяêîãà íе ìîãà äà èçòрàя,
èçâрúщàì âçîр îò èçãëеäà óíèë
è ïî÷âàì ïîеòè÷íî äà рîïòàя,
÷е âсеêè се е âе÷е ïрèìèрèë.

Еäâà äîêîсíàë сêрèòàòà òеòрàäêà,
è â ïрúсòèòе ìè рèòúìúò òóïòè,
òúãàòà ìè òîãàâà сòàâà сëàäêà
è сú÷èíяâàì òîëêîâà ìе÷òè.

Оìрúçíàõà ìè âе÷ерèòе сèâè!
Оìрúçíàõà ìè äíèòе áеç áîрáà.
Зàãèâàìе. В ìóçея сïè рúжäèâà
íà Чèíòóëîâ þíàшêàòà òрúáà.

1941

ВÚРХÚТ

Тàçè íîщ е жесòîêà è õëàäíà —
îсòúр âяòúр â òреâèòе çâúíè.
А ëóíàòà — ïîòîïеíà ëàäèя —
се êëàòóшêà â áеççâеçäíèòе âúëíè.

Сяêàш ïрîсíàò, èçöúêëеí îáесíèê
сúс рàççèíàòà ãрîçíî óсòà —
òîя ïúò се èçâèâà — íàäâесеí —
è èçïèâà с î÷è ïрîïàсòòà...
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Аëà íèе âúрâèìе íàãîре
с áóéíà âярà â ìëàäàòà ãрúä,
äеòî, âäèãíàë ÷еëîòî сè ãîрäî,
íè ïрèìàìâà è âèêà âúрõúò...

Тàì сеãà е âèсîêî, âèсîêî,
òàì äà сòèãíеш òè òряáâàò êрèëà.
Нî ще ìîжеì çâеçäíèòе ïîêрèâè
äà äîêîсíеì íàшèòе ÷еëà...

Äà çàïееì с ãëàс íеîáяòеí
ïрèâе÷ер âеäúр, сúрäе÷еí, çеëеí...
Äà ïî÷óâсòâàìе êàê íà äóшàòà íè
â ìèã èçрàсòâàò îãрîìíè êрèëе...

Зàòîâà íèé се âïóсêàìе сìеëî
è рàçáèâàìе с ïесеí íîщòà.
Неêà сòèãíе íàâреä áеçïреäеëíà
рàçжàреíàòà íàшà ìе÷òà.

Тàçè íîщ — áеçсúрäе÷íà è õëàäíà,
Сòрúìíèíèòе, è òе се áîяò.
Аëà íèе сìе áîäрè è ìëàäè!
И íè âèêà, è ìàìè âúрõúò.

1940

Äе÷êî Уçóíîâ • 
Рèсóíêà



    27

Петър Незнакомов 
(1920—1997)

ФЛОРЕНТИНСКИЯТ БАНКОВ 
ЧИНОВНИК АМЕРИГО ВЕСПУЧИ  
ИЛИ СИЛАТА НА ЛЪЖАТА 
(Из „Разкази за пет морета“)

Има	в	историята	на	великите	географски	открития	един	факт,	който	
просто	поразява	човека	със	своята	въпиюща	несправедливост.	На	всички	
грамотни	хора,	особено	на	децата	и	учениците,	е	известно,	че	Христофор	
Колумб	или	Кристобал	Колон,	както	го	наричат	испанците,	е	истинският	
откривател	на	Америка.	Може	преди	това	норманите	и	датските	и	нор-
вежките	викинги	да	са	достигали	до	нейните	брегове	и	дори	да	са	правили	
опити	да	се	заселват	там,	но	техните	опити	не	са	имали	никакъв	отклик	
в	тогавашния	цивилизован	свят	—	все	едно	да	откриеш	барута	и	да	го	из-
ползуваш	за	палене	на	огън,	на	който	да	печеш	чушки.	И	въпреки	това	от-
критият	от	Колумб	четвърти	континент	не	е	наречен	Колумбия,	както	го	
изисква	елементарната	етика,	а	Америка,	на	името	на	човек,	чийто	живот	
и	дейност	си	остават	една	от	най-големите	загадки	на	човешката	история.

Кой	е	този	Америго	Веспучи?
Ха	сега	де!	Да	нарисуват	неговия	действителен	портрет	не	се	е	удало	

на	толкова	учени	и	писатели,	че	едва	ли	ще	се	удаде	и	на	нас.	Но	все	пак	нека	
се	опитаме.	Ние	не	сме	учени,	а	литературните	критици	не	ни	признават	и	
за	писатели.	Ние	сме	хумористи	и	сатирици	и	може	би	средствата,	с	които	
пък	ние	боравим,	да	ни	помогнат	да	се	доближим	до	истинската	същност	
на	това	лице,	в	самото	съществуване	на	което	мнозина	дори	се	съмняват.

И	тъй	кой	е	Америго	Веспучи?	Ще	съобщим	в	началото	известните	
исторически	факти,	а	после	ще	правим	изводи	и	обобщения.	Фактите	са	
твърде	малко,	а	и	това,	което	се	знае,	е	преплетено	с	толкова	фалшифи-
кации,	лъжи	и	недомлъвки,	че	едва	ли	може	да	се	приеме	и	за	петдесет-про-
центова	истина.	Америго,	както	и	трябва	да	се	очаква,	е	италианец	по	
произход,	но	италианец	е	и	Кристофоро	Коломбо.	Така	че	само	с	произхода	
не	можем	да	си	обясним	неговата	почти	патологична	склонност	към	пре-
увеличението,	за	да	не	кажем	нещо	по-лошо.	Той	се	е	родил	във	Флоренция	в	
заможно	семейство,	но	точната	дата	на	рождението	му,	както	и	всичко	
около	него,	може	да	се	определи	само	приблизително.	Смята	се,	че	това	е	
станало	между	1451	и	1454	година.	Когато	пораснал,	Веспучи	постъпил	на	
служба	при	знаменитите	флорентински	банкери	от	рода	Медичи,	но	каква	
точно	служба	е	изпълнявал	при	тях,	не	се	знае.	Бил	е,	изглежда,	това,	което	
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днес	се	нарича	банков	чиновник.	Не	е	известно	и	какво	образование	е	полу-
чил	и	дали	не	се	е	назначил	на	работа	с	фалшива	диплома	или	с	помощта	на	
вуйчо	владика,	както	се	казва	на	съвременен	език.	Впрочем	вуйчо	владика	
той	действително	е	имал	—	игуменът	на	доминиканския	манастир	Сан	
Марко	—	и	този	вуйчо,	естествено,	много	му	е	помогнал	на	младини	(иначе	
за	какво	 съществуват	вуйчовците	на	 земята).	Кога	пък	Веспучи,	този	
напълно	сухопътен	човек,	е	овладял	морското	дело,	си	остава	абсолютна	
тайна	дори	и	за	най-благоразположените	към	него	биографи.	Това	дело	не	
се	учи	на	теория,	по	книги	и	чертежи.	За	да	станеш	истински	моряк,	а	по-
късно	Веспучи	претендира	за	това,	се	иска	да	изтриеш	по	палубите	и	по	
реите	на	корабите	подметките	на	не	един	чифт	моряшки	ботуши.	Сухо	
дупе	риба	не	яде,	казва	народната	поговорка.	А	Веспучи	не	само	не	е	трил	
подметки	по	палубите,	но	до	четиридесетгодишната	си	възраст	не	е	мърдал	
от	Флоренция	и	не	е	помирисвал	море.	Живял	си	тихо	и	мирно	с	дебелата	си	
съпруга	и	трите	си	дъщери,	чиновничествувал	си	в	банкерската	кантора	
на	Медичите	и	дори	не	си	въобразявал	(макар	че	въображението	му	не	бива	
никак	да	се	подценява),	че	един	ден	на	неговото	малко	име	Америго	ще	кръс-
тят	цял	огромен	континент,	при	това	открит	от	съвсем	друг	човек.	От	
кантората	в	кръчмата,	от	кръчмата	(макар	и	с	недотам	голяма	охота)	в	
къщи	и	от	къщи	в	кантората	—	това	му	било	на	Веспучи	цялото	ежедневие,	
по	тия	маршрути	кръстосвал	той	света.	Но	по	тия	приблизително	марш-
рути	кръстосваме	и	ние,	а	никой	не	кръщава	на	наше	име	континенти.

Така	кротко	щял	да	доживее	Америго	до	края	на	дните	си,	ако	на	ста-
рия	банкер	Медичи	не	му	било	хрумнало	да	го	изпрати	в	Испания,	за	да	
провери	финансовите	операции	на	тамошния	клон	на	банката.	Веспучи,	
снабден	с	необходимите	пълномощия	и	командировъчни	удостоверения,	
заминал	отначало	за	Барселона,	а	после	и	за	Севиля.	За	пръв	път	посещавал	
друга	страна,	за	пръв	път	се	отделял	от	деца	и	съпруга	и	това	като	че	
ли	изиграло	решителна	роля	в	живота	му.	На	тоя	кротък	банков	чиновник	
изведнъж	поникнали	криле.	Кой	ги	е	пришил	на	отпуснатите	му	чиновни-
чески	рамене?	Дали	каталонските	житани	или	огнените	андалузки?	Не	се	
знае.	Знае	се	само,	че	изведнъж	ни	в	клин,	ни	в	ръкав	виждаме	този	непоми-
рисвал	море	човечец	като	член	на	експедицията	на	знаменития	Алонсо	де	
Охеда.	И	това	е	експедиция,	която	се	отправя	не,	да	речем,	до	отсрещна	
Африка,	която	се	вижда	при	ясно	време,	а	отива	чак	до	Бисерния	бряг	на	
току-що	открития	от	Колумб	нов	континент	(впрочем	тогава	още	никой	
и	не	подозира,	че	това	е	нов	континент,	всички,	в	това	число	и	самият	
откривател,	вярват	само,	че	е	намерен	най-прекият	път	до	Индия).

Как	е	попаднал	Америго	в	тази	експедиция?	Можем	само	да	гадаем,	
документи	няма,	разкази	на	очевидци	—	също.	Изглежда,	се	е	срещнал	със	
споменатия	Охеда	в	някоя	севилска	кръчмичка	—	те	са	ужасно	привлека-
телно	място,	знаем	го	от	опит,	—	попрекалили	са	и	двамата	с	онова	чудес-
но	андалузко	вино,	което	развързва	езика,	дето	се	вика,	и	на	глухонемия,	
заклатушкали	са	се	пияни	и	предани	един	на	друг	като	братя	из	тесните	
севилски	улички	(придружени	може	би	и	от	лоши	другарки)	и	на	другия	ден	
още	махмурлии	и	несъзнаващи	добре	какво	точно	става,	са	се	озовали	в	
Кадис,	където	ги	е	очаквал	корабът	на	Охеда.	Вероятно	това	обяснение	
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звучи	фантастично,	но	то	като	че	ли	е	най-близо	до	истината.	Всеки	друг	
опит	да	се	открие	по	логичен	път	причината	за	преквалификацията	на	
този	потомствен	чиновник	в	моряк	и	откривател	на	нови	земи	е	пред-
варително	осъден	на	неуспех.	За	една	нощ	човек	може	да	се	ожени,	но	да	
стане	моряк	—	извинявайте!	Това	не	е	като	две	и	две	—	четири.

Както	и	да	е,	изглежда,	че	морската	служба	понесла	на	Веспучи,	защото	
той	вече	не	се	връща	не	само	в	Италия	(това	е	понятно,	там	е	съпругата	му),	
но	и	изобщо	на	суша,	освен	на	преклонна	възраст	в	края	на	живота	си.	В	1501	
година	вече	го	виждаме	на	португалска	служба,	а	защо	е	предложил	услугите	
си	на	крал	Мануел,	не	е	известно.	Сам	той	пише	в	своите	писма-отчети,	за	
които	ще	стане	дума	по-късно,	че	кралят,	очарован	от	знанията	и	способно-
стите	му,	го	„помолил	да	помага	в	откриването	на	нови	земи».	Дали	това	е	
точно	така,	ние	не	знаем,	но	все	едно,	в		продължение	на	три	години	Веспучи	
плава	под	червено-зеления	португалски	флаг	край	бреговете	на	Новия	свят,	
както	в	първите	години	на	нейното	откритие	наричат	Бразилия,	мислейки,	
че	тя	няма	нищо	общо	с	Колумбовата	Западна	Индия.	В	1504	година	Веспучи	
отново	се	връща	при	испанците,	пак	без	да	ни	обясни	защо,	и	плава	с	техни	
кораби	два	пъти	до	Дариенския	залив	между	сегашна	Колумбия	и	Панама.	А	по-
късно	до	самата	си	смърт	през	1512	година	(тази	дата	е	сравнително	точна,	
смъртта	трудно	се	лъже)	заема	длъжността	„Главен	пилот	на	Кастилия»	
(!?),	Това	пък	е	връх	на	антилогиката.	Представяте	ли	си	банков	чиновник	
като	главен	пилот,	и	то	на	Кастилия!	Като	че	ли	се	свършиха	опитните	
кастилски	капитани,	които	по	това	време	бяха	вече	направили	от	бурния	
Атлантик	нещо	като	свое	вътрешно	испанско	море.

През	цялото	време	на	своето	морячество	Америго	Веспучи	не	е	орга-
низирал	по	своя	лична	инициатива	и	не	е	бил	началник	на	нито	една	морска	
експедиция.	Няма	почти	никакви	доказателства,	освен	едно-единствено	
негово	твърдение,	че	е	бил	капитан	на	някакъв	испански	или	португалски	
кораб.	Не	е	известно	и	какви	точно	длъжности	е	изпълнявал	по	време	на	
своите	плавания	до	Новия	свят.	Той	все	нещо	помага,	ту	е	математик,	
ту	астроном,	ту	космограф,	както	с	особено	удоволствие	обича	да	се	на-
рича.	С	една	дума,	винаги	е	бил	на	административна	служба,	чантаджия,	
казано	на	простонароден	език.

На	историческата	наука	е	известен	само	един	мореплавател,	под	чи-
ето	началство	Веспучи	действително	е	служил	—	поменатият	вече	Алонсо	
де	Охеда,	но	ние,	струва	ни	се,	вече	обяснихме	по-горе,	как	е	попаднал	той	
там.	При	всички	останали	случаи	Веспучи	пази	странно	мълчание	относно	
началниците	си,	относно	имената	на	корабите,	на	чийто	борд	се	нами-
ра,	и	болшинството	от	историците	дори	се	съмняват	дали	наистина	е	
извършил	всичките	цитирани	вече	плавания,	или	те	са	плод	на	буйната	
му	италианска	фантазия	(за	две	от	плаванията	му	вече	е	абсолютно	до-
казано,	че	са	от	областта	на	легендите).

Ето	това	се	знае	горе-долу	за	странната	личност,	наречена	Америго	
Веспучи.	Всичко	е	полуистина-полулъжа.	Тогава	как	стана	така,	че	той	
именно	даде	името	си	на	четвъртия	континент?

Ще	се	опитаме	да	обясним,	макар	и	да	ни	липсва	красноречието	на	
нашия	герой.
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Колкото	и	невероятно	да	звучи,	Америго	Веспучи	дължи	своята	све-
товна	слава	на...	отчетите	си.	Да,	да,	добре	сте	прочели,	драги	читатели.	
Действително	така	е	написано.

Още	докато	служил	в	банката	на	Медичи,	друго	научил-ненаучил,	но	
в	едно	станал	истински	майстор	Америго	—	да	съставя	годишни	отчети	
до	по-горното	началство.	И	нещо,	което	е	дори	по-важно	—	да	разбира	
огромното	значение	на	тези	отчети.

Когато	станал	моряк,	Америго	не	забравил	старата	си	специалност.	И	
може	би	тъкмо	тази	тайнствена	длъжност	е	изпълнявал	той	във	всичките	
експедиции,	в	които	е	участвувал,	а	дори	и	в	тия,	в	които	не	е	участвувал	
или	не	са	се	състояли,	но	е	трябвало	да	бъдат	отчетени	по	някакъв	начин.	
Мнозина	от	испанските	и	португалските	капитани	по	онова	време	били	
или	неграмотни,	или	съвсем	неуки	по	писмената	реч.	Те	владеели	добре	
занаята	си,	били	смели	и	дръзки,	ала	нали	трябва	всичко,	което	открият	
или	завладеят,	да	стане	достояние	на	началството.	Лесно	ли	е	да	седнеш	
на	клатушкащата	се	от	вълнението	капитанска	маса,	да	хванеш	с	нес-
викнали,	загрубели	пръсти	пачето	перо	и	да	съчиняваш	какво	е	било	и	не	
било.	Казано	направо,	повечето	от	капитаните	предпочитали	да	заста-
нат	лице	с	лице	срещу	смъртта,	отколкото	пред	празния	бял	лист	или	
пергамент.	И	ето	че	в	този	критичен	момент	се	явява	благообразният	
флорентинец,	назначен	по	щат	за	математик	или	космограф,	и	спасява	
положението,	като	поема	върху	себе	си	цялата	тази	досадна	работа.	Как	
няма	да	го	коткат	капитаните,	как	няма	да	го	поят	и	хранят	с	най-до-
брите	си	вина	и	ястия,	как	няма	да	му	отделят	най-скъпата	част	от	
плячката	и	—	имайки	пред	вид	напредналата	му	възраст	—	най-младите	
от	заловените	туземки.	Нали	от	него	в	края	на	краищата	зависи	как	ще	
се	погледне	„горе“	на	експедицията,	какви	награди	ще	се	дадат	и	какви	
средства	ще	се	отпуснат	за	нови	плавания	и	за	нови	подвизи.

Първия	си	отчет	Америго	Веспучи	пише	до	своя	господар,	банкера	Ни-
коло	Медичи.	В	него	той	отчита	своите	две	плавания	на	испанска	служба,	
финансирани,	както	сега	се	установява,	от	въпросния	банкер.	Всичко	това	
е	чудесно.	И	в	ония	далечни	времена	се	е	налагало	да	има	отчетност	и	строг	
финансов	контрол.	Иначе,	работите,	както	и	днес,	отиват	по	дяволите.	
Добре,	ама	сега,	въз	основа	на	истински	документи	и	задълбочено	проучване	
на	историческите	факти,	е	напълно	доказано,	че	първо	плаване	на	Веспучи	
на	посочената	от	него	дата	въобще	не	е	имало,	извършено	е	само	второ-
то	през	1499	година	под	началството	на	Охеда.	Тогава	какво	е	станало	с	
финансовите	средства,	отпуснати	за	първото	плаване?	По	този	въпрос	
би	трябвало	да	попитаме	самия	Веспучи,	но	той	отдавна	почива	в	мир	в	
севилското	гробище	и	няма	възможност	да	ни	даде	красноречиви	писмени	
обяснения.	До	нас	е	достигнал	само	отчетът	му	и	там	черно	на	бяло	е	напи-
сано,	че	са	извършени	две	плавания	и	средствата	за	тях,	казано	на	днешен	
език,	са	усвоени.	Наистина	за	първото	плаване	се	говори	с	твърде	неясни	и	
мъгливи	фрази.	Затова	пък	тази	част	от	отчета	е	наситена	с	истинска	
неподправена	поезия,	описва	се	красотата	на	звездното	небе	в	южното	
полушарие,	дават	се	сведения	за	най-странни	и	ярко	оцветени	птици	и	жи-
вотни,	които	нито	тогава,	нито	пък	сега	са	открити	някъде	по	земното	
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кълбо,	с	най-изискани	фрази	се	хвалят	прелестите	на	местните	жители	и	
особено	на	жителките,	към	които	Веспучи,	изглежда,	е	имал	неприкрита	
слабост.	Но	затова	кой	е	бил	началник	на	тази	тайнствена	експедиция,	
не	се	казва	ни	дума.	Написано	е	само,	че	испанският	крал	Фернандо	(както	
ще	го	направи	по-късно	и	португалският	крал	Мануел)	помолил	Веспучи	да	
помогне,	видите	ли,	на	мероприятието.	За	изминатите	разстояния,	за	точ-
ното	местоположение	на	посетените	географски	пунктове,	за	названията	
на	откритите	земи,	острови,	заливи	и	реки,	макар	че	отчетът	се	прави	от	
космограф-специалист,	се	говори	с	такива	неясни	фрази	и	недомлъвки,	че	
сега,	като	четеш	този	отчет,	веднага	разбираш	—	Веспучи	не	е	и	помирисвал	
местата,	за	които	пише.	Но	всичко	е	разказано	талантливо,	с	развихрено	
италианско	въображение	—	просто	да	ти	се	прииска	да	се	качиш	на	първия	
кораб,	да	разпериш	платна	и	да	полетиш	към	описаните	приказни	брегове,	
където	животът	е	лесен,	където	само	да	протегнеш	ръка,	и	ще	бъдеш	на-
ситен	с	вълшебни	плодове	и	сокове,	даряващи	вечна	младост,	където	няма	
нужда	да	носиш	тежки	неудобни	одежди,	стига	ти	един	лозов	или	смокинов	
лист	отпред,	където	няма	внушен	от	детинство	християнски	страх	от	
грехопадение,	а	всеки	си	живее	според	естествените	наклонности.

Сега	не	можем	да	гадаем,	но	струва	ни	се,	че	престарелият	банкер	
Николо	Медичи	е	останал	много	доволен	от	отчета	на	своя	подчинен.	Той	
недовидял	многобройните	пропуски	от	фактическо	естество,	на	него	самия,	
изглежда,	твърде	много	му	се	е	искало	истината	за	новооткритите	светове	
да	е	точно	такава,	каквато	я	описва	Веспучи.	Още	повече,	че	Америго	в	от-
чета	си	не	пропуска	да	съобщи	какво,	че	там	на	Бисерния	бряг	проблемът	
за	златото	и	скъпоценните	камъни	въобще	не	е	проблем.	Достатъчно	е	
да	се	наведеш,	да	разровиш	с	пръсти	меката	пръст,	и	ето	ти	диаманти,	
рубини	и	сапфири	—	от	теб	се	иска	само	да	имаш	дълбоки	здрави	джобове.

Отчетите	на	Веспучи	(както	първият,	така	и	вторият,	направен	
вече	до	банковия	директор	Содерини,	който	заместил	престарелия	бан-
кер	Медичи)	не	могли	да	останат	в	тайна.	Те	получили	разпространение	
отначало	във	Флоренция,	после	в	Италия	и	оттам	в	целия	цивилизован	
свят,	с	изключение	на	Испания	и	Португалия.	В	тия	две	страни	нещата	
били	известни	от	отчетите	на	адмирал	Кристобал	Колон.	А	каква	огромна	
разлика	съществува	между	поетичната	романтика	на	Веспучи	и	сухите	
делови	доклади	на	великия	мореплавател	и	откривател.	В	отчетите	на	
Колумб	(Колон)	всичко	е	точно	и	ясно,	нещата	са	наречени	с	истинските	им	
имена,	когато	е	намерено	злато,	описано	е	действителното	му	количество	
в	килограми	и	карати	(а	не	е	казано	планини	от	злато,	както	би	го	сторил	
Веспучи),	диамантите	са	подредени	по	графи,	робите	—	мъже	и	жени	—	са	
оценени	преди	всичко	от	икономическа	гледна	точка,	дават	се	данни	за	
мускулите,	зъбите,	ръста	и	възпроизводителните	им	възможности.

Испанските	инстанции	едва	ли	ще	са	били	твърде	доволни	от	тези	сухи	и	
изпъстрени	с	цифри	доклади	и	не	ги	разпространявали	по	света	вероятно	от	
срам,	че	ето	на	—	нашият	велик	адмирал	и	голям	непрокопсаник	не	открива	
нищо	особено,	а	човекът	на	Медичи,	оня	флорентински	късметлия,	съобщава	
за	купища	злато	и	диаманти,	а	неговите	туземни	робини	са	най-малко	два	
пъти	по-едри	и	красиви	от	тия,	дето	ни	ги	описва	и	класифицира	Колон.



32 ÏËÀÌÚÊ

И	нищо	чудно,	че	испанските	инстанции,	а	по-късно	и	португалските,	
започват	все	повече	да	се	стремят	да	спечелят	щастливия	пътешест-
веник	на	своя	страна.	Както	вече	казахме,	след	експедицията	под	начал-
ството	на	Охеда,	която	открива	Бисерния	бряг	(сегашната	Венецуела),	
надделяват	португалците.	Своето	трето	(а	всъщност	второ)	плаване,	
което	му	донася	и	най-голяма	слава	и	известност,	Веспучи	извършва	под	
португалски	флаг.	То	е	описано	в	отчета	до	банковия	директор	Содерини.	
И	в	този	отчет	Веспучи	не	съобщава	кой	му	е	бил	началник	и	каква	длъж-
ност	е	изпълнявал	сам	той	в	експедицията.	По	наше	мнение	той	отново	е	
„помагал“	на	капитана	да	си	пие	по-сладко	виното	и	да	му	минава	по-лесно	
времето	в	дни	на	безветрие.	Веспучи	по	всяка	вероятност	е	знаел	хиляди	
анекдоти	и	вицове,	научени	във	флорентинските	и	севилските	кръчми	и	
в	банковите	кантори,	умеел	е	да	ги	разказва	и	е	бил	желан	сътрапезник	в	
капитанската	каюта	на	всеки	кораб.	А	знаем	какъв	е	бил	Колумб	—	мрачен	
и	строг	фанатик,	който	едва	ли	се	е	усмихнал	един-два	пъти	в	живота	си,	
злъчен	и	саможив	старик,	изпитващ	удоволствие	само	когато	води	дела	за	
защита	на	правата	си,	а	на	всичко	отгоре	и	заклет	въздържател.	Кой	ще	
ти	седне	с	такъв	на	маса,	кому	ще	е	приятно	по	цял	ден	да	слуша	жалби,	
макар	и	за	действително	извършени	несправедливости.

За	да	добием	една,	макар	и	малка	представа	за	таланта	на	Веспучи,	
ще	предложим	на	читателя	малък	цитат	от	отчета	му	до	Содерини.	Ето	
какво	пише	той	за	жителите	на	Новия	свят	(сегашна	Бразилия):

„Всички жени у тях са общи (както и в предишния си отчет него го 
интересуват преди всичко туземките) и те нямат ни крале, ни храмове, 
ни идоли. Няма у тях и никаква търговия. Те враждуват едни с други и се 
бият по най-жесток начин (докато испанците и португалците се бият 
много хуманно — б.н.)  Хранят се с човешко месо. Аз срещнах един негодяй, 
който се хвалеше, като че ли това му правеше най-велика чест, че е изял 
лично 300 човека. Видях също един град и прекарах в него 27 дни (каква точ-
ност, затова пък името на града не се споменава!) и там солено човешко 
месо висеше под стрехите на къщите точно както у нас в кухните висят 
връзки с колбаси и свинските бутове. Те бяха удивени, като разбраха, че 
ние не‘ ядем своите врагове, месото на които, по техните думи, е много 
апетитно, отличава се с нежен аромат и е удивително вкусно...“

При	това	положение	трябва	ли	да	се	учудваме,	че	славата	на	този	
умел	разказвач	расте	от	ден	на	ден	и	се	разпространява	по	целия	свят,	
като	привлича	нови	авантюристи,	желаещи	да	вкусят	от	прелестите	
на	новия	континент	и	да	се	позабавляват	с	избиване	на	кръвожадните	
чудовища-людоеди,	които	го	населяват.	А	в	същото	това	време	името	на	
истинския	откривател	на	Новия	свят,	на	великия	адмирал	и	покорител	
на	Атлантика,	 все	повече	потъва	 в	 сянката	на	 забравата.	В	 края	на	
своя	живот	двамата	италианци	се	намират	все	още	на	испанска	земя,	
но	единият	е	главен	пилот	на	Кастилия	и	е	обграден	с	всякакви	почести,	
а	другият	едва	успява	да	се	измъкне	от	испанския	затвор,	за	да	води	без-
крайни	дела	за	признаване	незаконно	отнетите	му	права,	прерогативи,	
и	титли	и	в	края	на	краищата	да	омръзне	на	всички.
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Вътьо Раковски 
(1925—2008)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОÄ ШАПКА НЕВИÄИÌКА

Не áяõ êàòî ïрèяòеëèòе ìîè.
И ïî-äîáре. Щяõ äà се сëея с òяõ.
Еäíè îò òяõ се ïèшеõà ãерîè,
  òàëàíòè,
ясíîâèäöè è ïрîрîöè êîрèфеè...
  Бяõ
ïрèяòеë òеõеí ïерèфереí.
В òеàòúрà íà òîçè çеìеí сâяò
áяõ çрèòеëяò ïрàâîсòîящ
  è ãëеäàõ
öяëàòà ÷îâешêà ìеíàжерèя

  ïîä
 шàïêàòà íàâèäèìêà,
íàìеòíàò с íеïрîìîêàеì ïëàщ.

КРАЯТ НА ВЕЛÌОÆИТЕ

И àç âèäяõ âеëìîжèòе äà сè îòèâàò.
Аõ, êîëêî жàëêè áяõà òе, êîãàòî сâàëяõà
îò äреõèòе сè среáúрíèòе еïîëеòè
íà сëèçàíе îò ïèеäесòàëèòе сè рóõíàëè.

Веëè÷èяòà, îìúрсèëè сâîеòî âеëè÷èе,
âеëìîжèòе, êîèòî íèêîãà íе áяõà ïрèòежàâàëè
è êàïêà äîáëесò, ìрà÷íî сè îòèâàõà
сúс сíеòè íà ãúрäèòе ãëóõè шëеìîâе.

Те сè îòèâàõà çàâèíàãè, çàâèíàãè.
Зàщî èì áеше íóжíà âреìеííàòà сëàâà,
êîяòî сúс íàсèëèе сè áяõà èçâîþâàëè?
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Нèìà çà äà èçïèòàò áîëêàòà äîêрàé, êîãàòî
äеöà ще òè÷àò ïîäèр òяõ è âесеëî ще âèêàò:
Веëìîжèòе сà ãîëè! Веëìîжèòе сà ãîëè!

ÄУХ

Пîíяêîãà ïî сòúïêèòе ìè ëàçè âяòúр сóõ.
Пресëеäâà ìе. Вúрâè сëеä ìеí êàòî шïèîíèí.
Фîòîãрàфèрà ìе îò ãрàäсêèòе áàëêîíè...
 Неâèäèì е çà ìеí. Зà íеãî àç сúì ãëóõ.

Кàêâî? Беç äúõ îсòàâàì íяêîãà, íî íе áеç äóõ.
Вúрâя ïреç âреìеòî è âреìеòî ìе ãîíè.
Вàëè ìе äúжä. Гúрìè íàä ìеí... Сеçîíè!
      Зà çèìàòà íàé-ëеêèòе îáóâêè сè îáóõ.

Пî õëúçãàâèòе сòрúìíè ïúòèщà êàòî ïèрîíè
çàáèâàì âúâ ëеäà íîçеòе сè. Зàãóáâàì сëóõ
И âèäèìîсò çàãóáâàì â çàìúãëеíè çîíè.

Аëà íàìеря ëè среä ëеä è сíяã êúрïèêîжóõ,
íàâежäàì се äà ãî îòêúсíà, äúõ êàòî сúëçà îòрîíèë.
 Беç äúõ îсòàâàì íяêîãà, íî íèêîãà áеç äóõ.

ВИКÚТ
НА ÌОЕТО ÌÚЛЧАНИЕ

Аç íе ãîâîреõ ìíîãî. Аç ïî-сêîрî
ìúë÷àõ è  ìîеòî íеèсòîâî ìúë÷àíèе
áе ìîя сèëà, ìîя ãèáеë è îïîрà.

Аç сëóшàõ âàшèòе сëîâà îò рàçсòîяíèе
è êàòî рèáà â еçерî с äóшàòà сè ãîâîреõ.
Рàíеí, с еçèêà íà ìúë÷àíèеòî
áëèжеõ сâîéòе рàíè.

Ще ìèíàò äíè. Гîäèíè áàâíè äеíîíîщèя
ще се èçíèжàò è ÷îâешêîòî ïîçíàíèе
âúâ ìеíе òежêî ще се óòàè è ще îсòàíе
êàòî ïîòúíàë â ìеíе êîрàá ìîщеí.
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Ще сè îòèäà îò сâеòà êàòî ïîсëàíèе
Неäîèçре÷еíî. И сàìî êàòî êúсíà ïîщà
ще âè сúáóжäà äúëãî íîщеì îще, îще
íîщеì äúëãî âèêúò íà ìîеòî ìúë÷àíèе.

СВЕТÚТ

Äîрè среä ìíîãî õîрà àç áяõ âе÷íî сàì.
Äîрè среä õрàìà íà сâеòà, êúäеòî ìе äîíесе
íеçíàеí щúрêеë, ïреëеòяë âеäíúж íàсàì
è îòëеòяë íà þã— щàсòëèâ è âесеë,

жèâяõ àç сàì. О, сâяò шèрîê! О, сâяò ãîëяì!
Бяõ â òеáе ïëà÷, ïреëèâàщ се âúâ ïесеí,
áяõ è îò òеáе, è îò щúрêеëà ïî-íяì,
è îò äúжäà íà ìîяòà рîжäеíà есеí.

Сëеä òîëêîâà ìèòàрсòâà â жерòâà ще се äàì.
Кúäе ëè âяòúрúò êàòî çúрíî ще ìе ïîсее?
И êîëеíè÷èë êàòî ãрешíèê íàé-ãîëяì,

ще сè îòèäà с ìîèòе ïрîêëеòè îäèсеè,
рàçáрàë: Сâеòúò е õрàì! О, äà! Сâеòúò е õрàì,
íî òîçè õрàì е ïреíàсеëеí с фàрèсеè.

Äе÷êî Уçóíîâ • Рèсóíêà
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Николай Хайтов 
(1919—2002)

„ДИВИ РАЗКАЗИ“ —  
„ВСЕКИ РАЗКАЗ СИ ИМА  
СВОЯ БИОГРАФИЯ“ 
(Интервю на Любка Захариева  
с Николай Хайтов) 

В разговор за тайните на писателското майсторство казвате: „Все-
ки разказ си има своя биография. Разказът „Към върха“ има своите живи 
прототипове в Девин...“ И обяснявате как се ражда идеята за „Айшовица“ 
и „Към върха“, „Дърво за огън“ и „Дърво без корен“, споменавате и за „Дер-
вишово семе“.

На 11 юни 1960 г. в Дневника си сте записали: „Някои бележки върху 
това, как са възникнали идеите за разкази — написани и ненаписани. Това е 
полезно за по-пълно определение на т. нар. „вдъхновение“. Следват бележки 
за „Калинкините чанове“, „Барабанчикът“, „Магесникът от Брезе“ и за още 
някои, но не и от „дивите“ разкази (с изключение на „Калинкините чанове“).

Добре ще бъде, ако има такъв разказ и за останалите заглавия от 
„Диви разкази“. Или моят първи въпрос е: каква е „биографията“ на всеки 
един от „дивите“ разкази? Как възниква идеята за разказа? Кой и какви 
са прототиповете на героя и на случката?

—	През	60-те	години	ходех	от	време	на	време	през	летните	месеци	
на	палатка	в	Родопите	по	за	десетина-петнайсет	дена.	Мисля,	че	беше	
през	1961	година,	когато	прекарах	около	две	седмици	в	местността	Чурал	
—	един	затънтен	пущинак.	През	тази	местност	всеки	ден	преминаваше	
един	овчар	със	стадото	си,	казваше	се	Шабан	Манчика	от	град	Девин,	
около	шейсетгодишен,	черноглав,	с	войнишко	таке	на	главата	(плячка	от	
Втората	световна	война).	Казах	му	веднъж	да	не	прекарва	овцете	през	
лагера,	защото	по	това	време	спим,	и	по	този	повод	завързахме	разговор.	
Дума	върху	дума,	дойде	ред	да	ми	разкаже	за	участието	си	в	кражбата	
на	една	мома	за	негов	познайник	от	Девин,	а	после	и	за	кражбите,	които	
бе	извършил	той	след	това	за	себе	си	(последната	—	като	вдовец	на	пет-
десет	години).

Още	на	другия	ден	възстанових	по	памет	разказа	на	Шабан,	като	
прибавих	и	някои	измислени	от	мене	моменти,	които	го	драматизираха.	
Този	текст	влезе	в	моя	дневник	и	отлежа	там	около	пет	години,	преди	да	
напиша	окончателно	разказа	„МЪЖКИ	ВРЕМЕНА“	през	1966	година.

Какво	добавих	към	прототипната	случка?	Обогатих	я	с	някои	подроб-
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ности,	които	усилват	драматизма	при	преминаването	на	реката	например,	
при	отвличането	на	момата	от	нивата,	сцената	с	търкалянето	на	тре-
вата,	когато	остават	сами,	нейното	самопризнание,	че	го	иска,	и	особено	
влюбването	на	Шабан	в	похитената	мома.	От	този	момент	възниква	и	
вътрешният	сблъсък	в	душата	му:	да	я	вземе	или	да	я	води	за	другаря	си,	
който	му	е	платил.	Целият	финал	оттук	нататък	е	измислен.	В	прототип-
ната	случка	момичето	го	бяха	просто	завлекли	и	набързо	оженили	в	Девин.	

При	подобни	обстоятелства	се	зароди	идеята	за	разказа	„МЕРАК“	само	
че	тук	тласъкът	дойде	не	от	случка,	а	от	гледаната	на	място	оригинал-
на	сцена	на	овнешка	любов	при	изкуствено	осеменяване	в	една	родопска	
кошара	край	с.	Муреково,	Девинско.	(Бях	изпратен	в	командировка	от	в.	
„Кооперативно	село“	около	1957	г.	да	напиша	очерк	за	родопски	овчари	и	
така	попаднах	при	овчарите-осеменители).	Слиса	ме	нежността	в	отно-
шението	на	мъжкото	към	женската.	Това	беше	силно	преживяване,	което	
ме	накара	дълбоко	да	се	замисля	върху	поведението	на	мъжете,	когато	
се	любят,	за	грубите	им	обноски,	липсата	на	нежност,	проявите	на	бру-
талност	и	често	пъти	—	на	насилие	дори	в	брачната	любов.	За	липсата	
на	култура	и	човещина.	Всичко	оттук	нататък	бе	измислено	без	особено	
усилие.	И	самият	аз	се	усещах	като	уловен	в	престъпление.	Оттам	дойде	
и	вътрешният	драматизъм	в	разказа.

Имената	на	главните	герои	в	„Мерак“	са	измислени	—	Юмерът	(Мер-
ко)	и	чичо	Каню.	В	тях	вложих	много	от	собствените	ми	впечатления.	
Превъплъщавах	се	ту	в	единия,	ту	в	другия.

„КОГАТО	СВЕТЪТ	СИ	СЪБУВАШЕ	ПОТУРИТЕ“	възникна	като	идея	в	
Асеновград	около	 1961	 година.	Разпитвах	 един	възрастен	обущар	—	бай	
Коста	Патера,	за	станимашките	(асеновградските)	занаятчии,	което	
ми	трябваше	за	историята	на	града.	И	току	се	отплесна	бай	Коста	да	ми	
разказва	как	новите	гумени	цървули	на	времето	му	„изяли	главата“,	т.е.	
поминъка,	и	преминал	към	други	занаяти.	Моя	измислица	са	по-интим-
ните	моменти	в	тази	история	—	оженването	на	Коста	за	видна	мома,	
недоволната	нейна	майка,	която	гледа	на	брака		с	Коста	като	на	нещас-
тие,	и	дивото	желание	на	Коста	да	докаже	на	тъщата,	че	е	достоен	за	
дъщеря	£.	Всичко	това	подкара	разказа	към	един	вътрешен	драматизъм	
и	повлече	нови	измислици:	давенето	в	реката	и	други.	Всичко	за	бирата	и	
кебапчетата	бе	също	моя	„добавка“,	пожарът	в	чаршията	—	също,	и	т.н.	
Оставих	си	тука	и	името	на	главния	герой	—	Коста,	толкова	беше	симпа-
тичен	тоя	мой	прототип.

„СТРАХ“	е	изцяло	измислен.	Протипното	в	него	е	образът	на	старши	
горски	Порязов	от	родното	ми	село.	Имам	и	едно	мое	сходно	изживяване	
като	лесничей	през	1949	година	в	родопското	село	Стоманово.	Замръкнах	
там	на	път	 за	Лесичевското	 горско	 стопанство	през	 зимата,	 снегът	
стана	много	дебел	и	трябваше	да	пренощувам	в	селото	заедно	с	коня	в	
една	изоставена	къща,	където	се	посрещаха	селските	гости.	Когато	си	
легнах	в	голата	стая,	вече	заключен,	нещо	похлопа,	после	се	повтори,	пот-
рети	—	да	не	разказвам	подробно.	Проверих	прозореца,	вратата	—	нищо	
обезпокоително	нямаше,	но	когато	отново	легнах,	тропотът	над	главата	
ми	се	повтори.	Извадих	револвера,	готов	да	стрелям,	но	малко	по-късно	
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разбрах,	че	хлопането	идваше	от	дупката	за	кюнеца	на	печката,	която	
не	бе	сложена.	Бе	залепена	с	вестник,	при	духването	на	виелицата	отвън	
се	беше	поотлепила	и	похлопваше.	Освен	това,	покойният	бивш	училищен	
инспектор	от	Асеновград	Стойчев	беше	ми	разказал	за	едно	свое	пренощу-
ване	в	някакво	родопско	село,	близо	до	джамията,	и	за	появяването	през	
нощта	на	един	борсук.	Претопих	ги	тези	неща	в	собственото	изживява-
не,	като	и	тук	домислих	необходимите	за	усилването	на	атмосферата	
подробности	—	случката	с	погребението	и	т.н.

Името	на	героя	—	Порязов,	е	на	действителен	старши	горски	от	родно-
то	ми	село	—	строг,	изпълнителен	мъж	и	сладкодумен	разказвач.	Неговото	
име	много	ми	помогна	в	писането	на	разказа,	защото	непрестанно	си	го	
представях	как	изглежда:	с	блеснали	очи	и	едри	зъби,	как	ръкомаха	и	се	
кълне,	че	ти	е	казал	самата	истина.	Напълно	разбирам	онези	драматурзи,	
които	решават	да	пишат	роля	за	определен	актьор.	В	случая	стана	и	с	
Порязов	нещо	подобно.	Написах	разказа	повече	заради	него,	отколкото	
заради	мене,	като	претопих	себе	си	в	него	(като	изживяване).

— Мопасан има един разказ със същото заглавие — „Страх“. Дали бяхте 
в негласно съревнование с него, когато пишехте Вашия разказ „Страх“? 
Имам предвид, че в един по-ранен период — 1957—1958 г., когато пишете 
първите си разкази, неговото майсторство и Ви обезкуражава, и Ви пре-
дизвиква.

—	Не	си	спомням	този	разказ	на	Мопасан,	абсолютно	ми	е	изличен	от	
паметта,	ако	съм	го	чел.	Не	може	и	дума	да	става	за	съревнование	с	Мо-
пасан,	когато	съм	писал	моя	„Страх“.	(За	да	има	съревнование,	необходимо	
е	съзнание	с	кого	и	за	какво	се	съревноваваш.)

— Да продължим с раждането на замисъла за останалите „диви“ 
разкази.

—	„ЗАСУКАН	СВЯТ“	възникна	при	едно	друго	летуване	в	Родопите,	около	
1962	година,	но	не	в	Чурал,	а	в	друга	местност	—	Айванлин,	където	вечер	
при	огъня	идваше	един	беглец	от	ТКЗС	—	бай	Милю.	Беше	сдържан,	мълчалив	
човек,	но	пийнеше	ли	една	ракийка,	отваряше	се	на	приказки	и	започваше	
да	разказва	 за	 разправиите	 си	 в	ТКЗС-то,	 за	 домашните	бъркотии	на	
синовете	му	(единият	си	беше	подпалил	къщата)	и	т.н.	Чух	от	него	за	
патилата	му	с	един	„търговец“,	всъщност	диверсант,	нанизах	след	това	
няколко	сходни	други	случки,	за	да	изведа	идеята,	че	светът	е	непознаваем	
и	не	се	знае	кое	е	за	лошо	и	кое	—	за	добро.	За	целта	измислих	и	подходящо	
начало	на	разказа	—	опитите	на	майката	на	Миля	да	го	умъртви,	докато	
е	била	още	бременна,	и	последицата	от	това	за	неговото	погрозняване,	
което	по-късно	се	оказа,	че	е	най-големият	му	в	живота	шанс.

Зная	от	опит,	че	не	количеството	измислици	или	добавки	към	про-
тотипния	разказ	решават	успеха	му:	единствено	важно	е	качеството	
на	измислиците,	в	каква	степен	те	го	обогатяват	и	осмислят	прото-
типната	случка	по	нов,	понякога	неузнаваем	начин.	Макар	да	са	малко	по	
количество,	те	могат	да	придадат	друг	смисъл,	философия	и	звучене	на	
нещата,	да	постигнат	необходимите	художествени	обобщения.	В	„Засу-
кан	свят“	имам	много	домислени	епизоди,	защото	верижният	строеж	на	
разказа	го	изискваше.
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Много	по-малко	житейска	истина	има	в	разказа	„ГОРСКИ	ДУХ“.	Някой	
нещо	беше	ми	загатнал	(записал	съм	го	в	дневника)	един	горски,	помак,	
който	си	обичал	толкова	много	кокардата	и	фуражката,	че	дълго	не	я	
давал,	след	като	го	уволнили.	Аз	измислих	всичко	останало,	като	вмъкнах	
в	повествованието	фрагментарни	впечатления	от	други	горски	произ-
шествия.	В	този	разказ	описах	собствения	си	порив.	Героят	съм	аз.	От	
Метко	взех	само	фуражката	с	кокардата.	Баладичното	нарочно	потърсих:	
зная	от	опит,	че	загадъчното	в	една	случка	винаги	я	„разширява“,	като	
предизвиква	въображението.

„БУКОВА	ГЛАВА“	е	написан	по	действителна	случка,	пак	обогатена.	Оно-
ва,	което	описвам	в	него,	се	случи	в	село	Добралък,	който	е	и	прототип	на	героя	
от	този	разказ,	оставен	с	оригиналното	си	име.	И	тук,	както	обикновено,	
удължих	историята	с	нови	епизоди.	Накарах	героя	Панайотов	да	продължава	
да	се	съпротивлява	(искаше	ми	се	да	е	така).	Измислен	е	епизодът	с	опита	
да	го	убият	и	прогонят	и,	разбира	се,	с	финала	—	погребението	на	Сговора.

Докъм	средата	на	разказа	се	придържам	към	прототипа,	след	това	
изцяло	го	измествам.

В	„ИБРЯМАЛИ“	истинското	е,	че	един	бивш	разбойник-помак,	който	
върлувал	преди	Балканската	война	в	Средните	Родопи,	се	бил	оттеглил	
в	Турция	по	време	на	войната,	като	предварително	заровил	на	българска	
земя	едно	бакърче	с	лири.	След	войната	се	връща	преоблечен	да	си	прибере	
имането,	отбил	се	в	Чепеларе	да	нощува,	вечерял	в	гостилницата,	а	там	
го	познали	и	на	другия	ден	го	причакали	и	го	убили	от	засада.	Но	това	е	
само	повод	за	написването	на	разказа,	който	е	всъщност	изцяло	измислен.	

Малко	е	и	основният	материал,	вграден	в	разказа	 „ИЗПИТ“.	В	село	
Манастир	един	възрастен	кацар	беше	ми	разказал	какво	патил	с	една	по-
ръчка	за	необикновена	каца	—	„колкото	широка,	толкова	и	дълбока“,	как	я	
закарал	в	едно	съседно	помашко	село	и	му	я	пратили.	Имало	едно-единстве-
но	усложнение,	че	купувачите	останали	недоволни	от	дървените	обръчи.	
Всичко	останало	около	тая	каца	е	рожба	на	въображението.

— Всъщност Вие вече сте разказвали за ролята на прототипа при 
разказа „Изпит“ — в едно интервю за алманах „Зорница“.

—	През	1961	г.	написах	история	на	село	Манастир.	(Аз	съм	написал	ис-
торията	на	Асеновград,	на	Девин,	на	Смолян,	на	моето	родно	село	Яврово).	
В	село	Манастир	отидох	при	един	кацар.	Попитах	го	как	прави	каците,	
а	той	ми	отговори:	„Лесно	правя	каците,	лек	ми	е	занаятът,	ама	идват	
халосани	хора,	не	знаят	какво	искат.	Онзи	ден	идва	един	и	настоява	да	му	
направя	каца	—	да	събира	300	оки	извара	и	да	може	да	я	изгребва	с	ръцете.	
Не	си	прави	сметка,	че	като	я	закара	в	село	—	ще	му	се	смеят	на	кацата,	
та	махни	на	кацата,	ами	и	на	мене“.

Това	ми	се	оплака	кацарят.	След	това	се	разделихме,	тръгнах	си	аз	по	
пътя,	върнах	се	в	София,	но	неговите	думи	останаха	в	ума	ми.	Взех	да	си	
довъобразявам	какво	ли	ще	стане,	когато	оня,	с	широката	каца,	я	закара	
в	село,	и	така,	малко	по	малко,	измислих	разказа	„Изпит“.

Думите	на	кацаря	в	случая	изиграха	ролята	на	тласък.	Те	ме	накараха	
да	си	представя	работата	с	тази	необикновена	каца	по-нататък.	Ето	
повода	за	написването	на	този	разказ.
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— И от тогавашния, и от днешния Ви разказ очевидно е, че изходният 
материал е бил малко.

—	Така	е	горе-долу	и	с	„ЧЕРНОТО	ПИЛЕ“.	Бай	Коста	Патера	от	Асе-
новград,	за	когото	стана	дума,	ми	разказа,	че	на	чаршията,	когато	той	
бил	там	обущар,	в	един	от	дюкяните	имало	кафез	със	скорец,	който	при	
свирукането	запирал	воловете	на	преминаващите	по	улицата	селяни	и	
ставало	голям	джумбуш.	Това	беше	достатъчно	като	емоционален	тласък	
за	написването	(по-късно)	на	разказа.

За	„КОЗИЯТ	РОГ“	съм	писал	(не	си	спомням	къде),	че	се	„подкваси“	от	
едно	само	изречение,	прочетено	в	списание	„Поборник-опълченец“,	издавано	
в	Русе	в	началото	на	века.	Пишеше	за	някой	си	Ангел	войвода,	че	се	крил	в	
колибата	на	„Хайдут	Мария	и	Караиван“.	Нищо	повече,	но	оттам	започна	
едно	непрестанно	връщане	към	тази	Мария	и	Караиван	и	непрестанни	
въпроси:	защо	тя	е	наречена	хайдутка,	а	той	не	е,	мъж	и	жена	ли	са	били,	
брат	и	сестра,	или	забегнала	влюбена	двойка,	и	особено	това	—	защо	тя	
е	хайдутката,	а	не	той?	И	лека-полека	почна	процесът	на	измислянето:	
първо	е	това,	че	озлочестеният	Караиван	е	бил	сакат,	не	е	могъл	сам	да	
отмъсти	та	решава	да	направи	от	малката	си	дъщеря	мъж-отмъстител.

С	измислянето	на	 епизодите	не	 се	 затрудних:	 нашата	история	 е	
пълна	със	случки	на	насилие	и	отмъстителство.	Има	отработена,	както	
се	казва,	„технология“.	Намерих	и	основния	вътрешен	сблъсък	у	Караиван	
в	противопоставянето	на	желанието	за	мъст	и	бащината	обич	към	мо-
мичето,	завършило	в	полза	на	отмъщението.	И	т.н.

Аз	съм	действащото	лице	в	разказа	отначало	докрай,	превъплътен	
ту	в	ролята	на	Караиван,	ту	в	тази	на	Мария.

Разказът	„СВАТБА“	също	има	в	основата	си	една	случка	с	мома,	коя-
то	пристанала	на	момък	от	друго	родопско	село,	въпреки	желанието	на	
родителите.	Станало	нужда	да	я	търсят	в	другите	махали,	като	викали	
по	върховете:	„Абре	хе-е-е-е-й,	крушовци,	има	ли	там	нашо	момиче,	бре?“	
Много	ми	хареса	викането.	След	това	нещата	се	навързаха	с	въвеждане-
то	на	нов	герой	—	чичото	на	годеника,	Селим,	появяването	на	любовния	
приъгълник,	сблъсъкът	с	хората	на	Ахмед	ага,	бягството	на	момичето	
пред	лицето	на	„врага“	и	т.н.

В	прототипната	случка	родителите	бяха	открили	момичето,	бяха	
си	го	взели,	натупали	и	—	толкоз...

При	този	разказ,	както	и	при	другите	(вижда	се	това	от	дневника	ми),	
често	съм	се	връщал	към	всяка	от	възникналите	по	един	или	друг	случай	
идеи	и	съм	ги	обогатявал	и	домислял	с	една	или	друга	чертица,	с	една	или	
друга	връзка	или	развръзка.	Това	отлежаване	продължи	около	пет	години.

Разказът	„ПЪТЕКИ“	е	построен	също	върху	истинска	слука,	оставих	
и	героя	с	истинското	му	име	—	Влашо.	Този	човек	наистина	правеше	без-
платни	пътеки	около	Асеновград.	Срещнах	го,	обядвахме	заедно,	говорихме.	
Казаното	от	Влашо	бе	малко	и	пестеливо.	Той	не	бе	имал	среща	с	дирек-
тора	на	пътищата	и	за	него	изобщо	не	стана	дума,	нито	го	бяха	срещали	
туристи,	да	му	искат	легитимацията	и	пр.	Но	от	малкото,	което	чух	
от	този	човек,	аз	направих	„отливката“	на	няколкото	други,	измислени	
от	мене	епизоди,	свързани	с	героя	от	„Пътеки“.
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Идеята	за	разказа	„ПОД	СВИРКАТА	НА	ЛОКОМОТИВА“	дойде	след	едно	
посещение	при	престарял	антифашист	от	асеновградските	села,	който	
живееше	последните	си	години.	Сърдечно	болен,	с	високо	кръвно	налягане,	
побелял,	грохнал	и	с	една	болка	в	душата:	бяха	го	нарекли	негови	другари	
при	среща	с	ученици	„капитулант“.	Вече	не	излизаше	нито	на	двора,	нито	
по	улицата,	за	да	не	го	сочат	с	пръст.	А	целият	му	живот	беше	преминал	
в	мъки	и	тегла	за	„идеята“.	Представих	си	какво	му	е	на	този	човек	—	
слаб	да	се	бори,	омаломощен	от	една	чудовищна	несправедливост;	какви	
отношения	бяха	настъпили	в	семейството	му.	И	така	написах	разказа.

В	повечето	 от	 случаите,	 за	 които	 говоря,	 прототипната	 случка	
даже	не	би	могла	да	се	нарече	„основа“	на	последвалия	разказ,	а		стимул		
за	неговото	написване.	Животът	предлага	много	епизоди,		м	а	л	к	о		с	а		
и д е ит е,	които	могат	да	бъдат	вложени	в	тях.	Епизодите	са	хиляди,	а	
основните	идеи,	около	които	се	върти	изкуството	—	може	би	само	няколко	
стотин.

— Остана разказът „КАТЕРИН“. Нима наистина е имало куче с та-
кова име, Катерин?

—	Имаше.
На	19	юли	1968	година	дойде	у	дома,	в	родното	ми	село	Яврово,	козарят	

на	съседното	село	Лясково	—	Ангел	Шингалов,	да	ме	пита	искам	ли	кози	тор	
за	моята	градина.	Поканих	го	до	огъня	вън	на	двора,	почерпих	го	и	стана	
дума	откъде	има	толкова	тор	(предлагаше	три	камиона),	а	той	ми	разка-
за,	че	от	дълги	години	е	козар	и	в	момента	продължава	да	пасе	селските	
кози.	Позачекнах	го	на	тая	тема	и	почна	разговор	за	вълците	и	козите.	
Беше	ми	интересно	да	го	слушам	как	си	служи	ту	със	стари,	диалектни,	
селски	думи,	ту	с	нови,	как	ги	свързва	и	смесва.	Думата	„протежение“	(за	
разстояние)	той	изговаряше	като	„протеже“.	Вместо	„малък	бях“,	казваше	
„маловръстно	бях“	и	т.н.,	но	сладко	приказваше,	с	въображение.	Спомена	
ми	за	едно	от	неговите	кучета,	Катерин,	как	се	„вдивило“	на	стари	годи-
ни,	та	се	наложило	да	го	застрелят.	Не	бях	чувал	име	на	куче	Катерин.	
Хареса	ми	още	като	го	чух	за	първи	път,	защото	е	необичайно,	за	име	на	
куче	и	освен	това	много	е	звучно,	с	леко	ироничен	хумористичен	пълнеж.	
Не	само	го	запомних,	но	веднага	ми	подейства	на	въображението	и	още	
същата	вечер,	след	като	се	наприказвахме	с	Ангел,	започнах	да	замислям	
разказа.	Свързах	„подивяването“	на	кучето,	което	разкъсало	една	овца,	
с	недохранването	му	от	стисливия	стопанин	и	оттам	—	с	проблема	за	
храненето	и	прехранването	(и	в	живота,	и	в	разказа)	—	един	от	вечните	
проблеми,	фатално	свързан	с	поведението	и	на	човека.

Ангел	не	казваше,	че	„наблюдавал“	кучето,	а	го	„съблюдавал“	—	това	
даваше	допълнителна	прелест	на	разказа.	Когато	някой	ми	разказва,	ви-
наги	ми	е	скучно,	ако	изложението	е	грамотно	и	гладко.	Стилистичните	и	
граматичните	грапавини	галят	ухото	ми	и	много	по-силно	въздействат	
на	въображението	ми,	не	мога	да	обясня	защо.

(Спомням	си	точно	датата	на	разговора	ми	с	Ангел	Шингалов,	защото	
записах	част	от	него	в	дневника.)

— Нека припомним какво казвате за останалите четири разказа:
„В	моята	практика,	 колкото	и	 скромно	да	 е	 и	по	 време,	 и	по	 дело	
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(както	стана	вече	дума),	случвало	ми	се	е	да	написвам	разкази	в	една	или	
друга	степен	измислени,	а	също	така	и	разкази	със	свои	живи	прототи-
пове,	изградени	върху	някаква	действителна	случка.	Такъв	беше	случаят	
с	разказа	„ДЕРВИШОВО	СЕМЕ“.

Тая	случка	аз	отколе	знаех,	но	дълго	време	не	направих	от	нея	разказ.	
Защо?	Защото	за	да	се	превърне	в	разказ	една	случка,	не	е	достатъчно	в	
нея	да	има	мъка	и	любов,	нужно	е	да	има	още	вътрешен	конфликт.	Не	е	
достатъчно	да	се	изправи	Рамадан	срещу	Руфат	и	да	се	препират	кой	да	
вземе	любимата	жена,	макар	че	и	по	този	начин	може	да	се	напише	разказ.	
Необходимо	беше	да	има	не	само	външен,	но	и	вътрешен	конфликт,	да	се	
изправи	Рамадан	срещу	себе	си,	да	влезе	в	борба	със	себе	си	чрез	своето	
чувство	на	любов	и	желание	за	отмъщение	—	две	чувства,	еднакво	силни	
и	съдбоносни.	Тази	малка	на	пръв	поглед	промяна,	която	превръща	един	
епизод	в	разказ,	е	всъщност	най-деликатната	и	важната.	Това	е	—	нека	си	
послужа	и	с	друго	сравнение	—	онова	магическо	дихание,	което	творецът	
дава	от	себе	си	на	шепата	кал,	за	да	£	вдъхне	душа	и	да	я	направи	жива.

Дайте	ми	„душа“	—	ще	ви	намеря	кал	по	земята,	колкото	си	искате	
—	всякаква	кал	в	каквото	си	количество	желаете,	за	да	направя	от	нея	
хиляди	разкази!

Случаят	например	е	„ДЪРВО	ЗА	ОГЪН“.	На	сватба,	докато	чакахме	да	
поднесат	ракията,	аз	се	забавлявах	с	един	албум,	в	който	видях	снимка	
на	мъж,	фотографиран	с	бутафорна	мечка.	Тази	находка	ме	заинтригува	
и,	както	се	казва,	„измислих“	разказа	„Дърво	за	огън“,	току-речи,	от	игла	
до	конец.

Още	по-оскъдна	е	биографията	на	разказа	„ДЪРВО	БЕЗ	КОРЕН“.	Преди	
известно	време,	когато	живеех	на	бул.	„Патриарх	Евтимий“,	всяка	сутрин	
на	тръгване	за	работа,	по	едно	и	също	време,	около	8	часа,	виждах	зад	
прозореца	на	четвъртия	етаж	на	една	кооперация	все	едно	и	също	мус-
такато	лице	с	гугла.	Втренчено	в	улицата,	неподвижно,	тъжно	и	унило.	
След	това	лицето	изчезна,	но	тая	странно	замислена	физиономия	с	гугла	
ме	развълнува,	защото	бях	виждал	много	такива	селяни	„корабокрушенци“	
в	града	и	добре	усещах	тяхната	житейска	драма.	(„Надникване	в	съкро-
веното“,	стр.	27—28.)

„МИТОВАТА	ЖАЛБА“	има	своя	реална	основа...	Тука	ми	направи	силно	
впечатление	необикновеното	нещо:	майка	заради	една	гола	красота	да	
натири	тъй	жестоко	сина	си...	Подобен	беше	случаят	и	с	„КАЛИНКИНИТЕ	
ЧАНОВЕ“...	За	едни	чанове	такъв	мерак...	Заради	чанове...	Това	ме	порази.	
Живеели	са	значи	простите	овчари	не	само	заради	овчите	руна,	заради	
вълната	и	млякото,	заради	хляба	и	файдицата,	но	и	заради	хубостта	на	
звънчатата	музика“.	(Дневник,	стр.	199—202	от	11	юни	1960	г.)

— Няма ли да добавите нещо към казаното? Ако се конкретизират 
прототипът-случка и прототипът-герой за „Дервишово семе“ и „Калин-
кините чанове“, биографията им ще бъде по-пълна.

—	Съвсем	ясно	 си	 спомням,	 че	 за	 чанове	 стана	дума	веднъж	в	 село	
Михалково,	Смолянско,	в	селската	кръчма,	по	време	на	една	от	първите	
ми	журналистически	командировки.	Аз	попитах	продават	ли	се	чанове,	
защото	разбрах,	че	един	от	мъжете,	с	които	бяхме	на	масата	(мисля,	
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че	се	казваше	Бочуков),	имал	на	тавана	си	две	дизии	чанове.	Човекът,	без	
да	се	колебае,	отказа	да	ги	продаде,	защото	са	от	прадядо	му	и	не	били	
обикновени	чанове,	а	той	ходил	да	ги	купува	чак	от	Неврокоп	и	носил	със	
себе	си	няколко	сребърни	монетки	от	гиздилото	на	жена	си,	за	да	станат	
по-гласовити.	Много	ме	слиса	тоя	отговор,	като	знам	колко	родопчанинът	
е	пестелив	и	даже	стислив.	Да	развали	гиздилото	на	жена	си,	за	да	купи	
например	муле,	овца	или	ниви	—	напълно	е	способен	да	го	направи,	но	да	си	
даде	сребърните	монетки,	за	да	има	по-хубави	чанове	—	това	ми	се	видя	
много	необикновено.	На	такъв	жест	е	способен	само	художник.	После	се	
размислих	дали	само	желанието	за	красива	музика	го	е	подтикнало	да	си	
даде	сребърните	пари	за	чанове	и	лично	да	отиде	до	Неврокоп	в	ония	вре-
мена,	когато	за	това	се	е	искало	поне	десетина	дена	път	—	за	отиване	и	
връщане	—	и	отделно	рисковете	да	го	оберат	върлуващите	по	онова	време	
разбойници.

Може	би	е	имало	и	друго	желание:	да	свърже	чановете	с	жена	си	(или	
годеницата	си),	изобщо	с	любимата,	да	влее	в	тях,	да	материализира	в	
тях	нейното	вечно	присъствие.	И	тогава	сюжетът	за	разказа	се	открои	
като	че	ли	изведнъж	—	под	въздействието	на	тази	емоционална	тръпка.

Някъде	съм	разказвал	и	писал	—	не	мога	сега	да	си	спомня	къде	и	да	
видя	точно	какво	—	но	с	риск	да	повторя,	ето	как	се	натъкнах	на	сюжета	
за	„ДЕРВИШОВО	СЕМЕ“.	При	една	командировка	в	Родопите	през	месец	
август	1956	година	преминах	на	път	за	Персенк	през	българомохамедан-
ското	село	Лясково,	Девинско.	Трябваше	да	се	снабдя	от	там	с	кон,	за	да	
продължа.	Коня	взех	от	горското	стопанство,	а	за	водач	на	коня	(който	
и	да	го	върне)	изпратиха	с	мене	един	аго	Рамадан	Дервишев.	Ходихме,	как-
вото	ходихме,	когато	да	се	разделим,	аз	го	почерпих	от	едно	шише	менте	
и	докато	се	питахме	за	едно,	за	друго,	той	захвана	да	говори	за	себе	си,	
каква	мъка	на	сърцето	имал	и	пр.	Рано	останал	сирак,	оженил	го	дядо	
му	за	едно	момиче	още	петнайсетгодишен,	но	съсед	му	—	по-възрастен	и	
опитен	ерген	—	харесал	и	той	момичето	и	уредил	работата	с	братята	
£	да	му	я	докарат	за	два	пръча.	Така	и	станало,	но	Рамадан	вече	се	бил	
влюбил	в	него	и,	ето,	40	години	оттогава	още	го	боли,	още	я	мисли	и	всяка	
заран	ходи	да	гледа	уж	дири	от	лисици,	само	и	само	да	я	зърне.	Това	беше	
историята.	Направи	ми	силно	впечатление	трайността	на	любовта	у	
този	Рамаданчо,	който,	брадясал	вече	мъж,	се	задъхваше	от	вълнение,	
когато	говореше	за	своята	недолюбена	млада	съпруга.	Оттук	нататък	
започна	чертица	по	чертица	домислянето	на	разказа,	докато	намерих	
най-важното:	възникналата	необходимост	да	прислужва	на	похителя	на	
своята	любима	—	Руфат,	който	от	пиене	и	прекаляване	пада	на	легло,	фи-
гурите	трябваше	да	бъдат	разместени	така,	че	да	се	породи	у	Рамадан	
остър	вътрешен	сблъсък.	Всъщност	девет	десети	от	разказа	е	в	това	
драматизиране	на	първичния	материал.

— В деветото издание на „Диви разкази“ е включен още един нов разказ 
— „ГРЯХ“. Кажете нещо и за неговата творческа история — кой е прото-
типът-герой и каква е прототипната случка?

—	Възлагат	на	един	четник	да	убие	друг,	докато	спи	(имало	е	такъв	
случай	през	1903	година).	Това	е	всичко.
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— Разкажете нещо повече за „системата на наслагването“. У Съботин 
от разказа „Към върха“ има черти от аго Азис от Лъки, Таираа, за когото 
в дневника пише „един помак от Родопа“, но и от Джондов Гиру от Яворов 
и неизвестния присадач по Витоша (съобщението във в. „Вечерни новини“) 
— така ли е? И ако тук е дума за централен, основен компонент на лите-
ратурната творба (героя-разказвач), то този механизъм действа и при 
„второстепенни“ и „третостепенни“ елементи на творбата: например 
при епизода с ливадката в „Дърво без корен“ — Вашият чичо Гатю, без да е 
главен прототип (макар че може би е повлиял на избора на името на героя) 
е бил един от „стимулите“. По-точно — неговата борба е коренищата, за 
която многократно пишете в дневника — така ли е?

Бих искала да поясните как от няколко прототипа сте взели по 
нещичко, за да се получи литературен герой, също — участието на „ав-
тобиографичният“ елемент в тази сплав, както и да коментирате 
думите „мъчно е да разграничиш кое е чуждо и кое твое“ („Надникване в 
съкровеното“).

—	Повечето	от	„дивите“	разкази	са	написани	от	възхищение	към	нещо	
красиво	у	човека,	но	защо	пет	години	са	чакали	някои	от	тях,	докато	бъдат	
написани?	Възхищението	от	прототипната	случка	не	е	дошло	веднага	и	
не	е	раздвижило	творческите	механизми.	Дошло	е	впоследствие,	след	отле-
жаването	на	материала	и	постепенното	оформяне	на	сюжета	и	идеята.	
Ще	употребя	една	жаргонна	дума	—	„навиване“.	Те	са	плод	на	постепенно	
натрупване.	Процесът	може	да	се	нарече	ще	по-сполучливо	„зреене“.

Вдъхновението	усещам	като	повишено	настроение.	Това	е	нещо	като	
магнетично	поле,	 което	привлича	най-точните	и	най-равностойни	на	
чувството	думи	при	изграждането	на	образа	на	героите.	Не	е	необходимо	
да	отбелязвам,	че	трябва	да	започна	работа,	за	да	дойде	вдъхновението.	
То	е	в	основата	си	физиологически	процес.	Има	значение	дали	съм	в	добро	
физическо	състояние.	Трудно	изпадам	във	вдъхновение,	ако	съм	изтощен,	
преуморен,	недоспал,	омаломощен	от	безсънна	вечер	и	т.н.

Докато	пиша,	представям	си	всеки	израз,	движение,	мимика	на	героя	
и	с	пълна	сила	изживявам	всяка	дума	или	жест,	сблъсък	или	критично	по-
ложение.	При	по-силни	моменти	усещам	гърлото	да	ме	присвива,	тогава	
разбирам,	че	работата	върви.

И	още	една	особеност	на	вдъхновението:	докато	тласък	за	написване-
то	на	разказ	(както	вече	казах)	е	почти	винаги	чувството	на	възхищение	
от	човека	или	от	някаква	негова	добродетел	или	постъпка,	при	публици-
стиката	почти	винаги	първоначалният	тласък	е	тревога	или	ярост.	Така	
написах	и	трите	си	публицистични	книги:	„Бодливата	роза“,	„Вълшебното	
огледало“	и	„Гробът	на	Левски“.

Предварителният	творчески	процес	—	зреенето	и	наслагването	—	също	
изисква	вдъхновение,	за	да	ти	дойде	хубава	идея.	За	поведението	на	Мижу	
Селим	от	„Сватба“,	например,	аз	нямам	никакъв	прототип,	нито	съм	чел	
или	чул	за	такъв	образ:	мъж	на	неговата	възраст	да	застане	под	дулото	
на	чифтето	зарад	една	млада,	при	това	доведена	от	племенника	му	жена.	
Това	беше	личен	порив.	Повярвах	си,	че	така	бих	постъпил.	„В	същия	раз-
каз	изоставеният	от	любимата	момък	(Асан	Мешов)	се	оттегля	в	един	
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пущинак:	всичките	му	преживявания	там	бяха	вторично	възбудени	у	мене	
от	собствени	преживявания,	когато	се	поставях	в	кожата	на	този	герой.

Същото	се	отнася	в	една	или	друга	степен	и	за	останалите	„диви“	
разкази.

— Значи в този смисъл трябва да се разбира казаното от Вас преди 
малко за Метю от „Горски дух“: „В този разказ аз описах собствения си 
порив. Героят съм аз.“; за разказа „Козият рог“: „Аз съм действащото лице 
в разказа — от начало до край, превъплътен ту в ролята на Караиван, 
ту в тази на Мария“; и записаното в дневника в различно време: „Кой е 
прототипът на дядо Фрони — аз. А кой на Драго — аз. А кой на Дочо — пак 
аз.“ и „Питам се: Колко от този капитан Петко е той и колко съм аз!“?

—	Да,	затова	съм	писал,	че	прототипът	на	дядо	Фрони	това	съм	аз,	
на	Драго,	на	Петко	войвода...	Разбира	се,	не	съм	аз	прототипът,	аз	съм	
неговото	творческо	допълнение	и	продължение,	защото	в	изграждането	на	
крайния	образ	съм	вложил	всъщност	много	повече	от	себе	си,	отколкото	
от	прототипа.	Прототипът	и	аз	сме	се	взаимно	оплодили,	за	да	се	получи	
трето	действащо	лице	—	героят	на	разказа.

Има	общи	черти	у	Съботин	от	„Към	върха“,	Азис	от	Лъките,	Джон-
дов	Гиру	от	Яврово	и	неизвестният	присадач	от	Витоша	—	това	е	така.	
Това	са	хора	с	една	обща	черта	—	да	се	трудят	заради	поезията	в	труда.

Вярно	е,	че	в	разказа	„Дърво	без	корен“	има	автобиографични	моменти	
—	това	е	къртенето	на	гората	от	чичо	ми	Гатю,	когото	съм	запомнил	в	
една	местност	край	село	цял	живот	все	нещо	да	сече,	да	рови,	за	да	направи	
лозето	си	по-широко.	По	цял	ден,	в	жега	или	в	дъжд,	той	вършеше	това	с	
увлечение	и	упоение,	понякога	мокър	до	кости.	Изглежда,	че	изпитваше	
огромна	творческа	наслада	да	прави	лозя.

В	дневника	ми	може	да	се	види,	и	то	в	доста	големи	подробности,	как	
е	вървял	процесът	на	наслагването,	на	развитието,	на	зреенето	на	някои	
от	„дивите“	разкази.	Това	са	хрумване	след	хрумване,	доказателства,	че	
съм	ги	носил	в	себе	си.	Малко	риторично	звучи,	но	аз	наистина	дълго	съм	
износвал	възникналите	в	моето	съзнание	сюжети.

— А как избирате имената на разказвачите и на останалите герои? 
Кой е критерият чие име да запазите — най-близкото до образа-идея (ва-
шия образ), типичното му народно звучене или нещо друго?

—	В	„Диви	разкази“	много	от	героите	носят	имената	на	своите	прото-
типове	—	Порязът,	Рамадан,	Шабан,	Влашо...	Другите	имена	съм	избирал	
интуитивно	—	Стойчо	от	„Дърво	без	огън“,	Каню	и	Мерко	от	„Мерак“.	
Избирал	съм	ги	да	отговарят	на	атмосферата	на	разказа,	да	са	лесни	за	
произнасяне	и	да	не	са	„особени“.

— Елементът на „документалност“ — в името на героя, в точното 
обозначаване на мястото на действието, на времето (кога е станало  
р а з к а з в а н о т о  и кога става  р а з к а з в а н е т о) — откъде идва, 
за какво специално Ви е нужен? Преднамерено ли го спазвате, или си 
идва от само себе си?

—	Елементът	„документалност“	в	разказите	е	важен:	оставял	съм	
документални	моменти	в	разказа,	за	да	подсилят	общото	впечатление	
за	истинност.	Искал	съм	разказите	да	звучат	като	действителни,	а	не	
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като	измислени.	Трудил	съм	се	да	го	постигна,	като	приспособявам	из-
мислиците	към	наличните	документални	елементи.

Ако	има	нещо,	от	което	да	съм	се	пазил	при	писането	на	разказите,	
то	е	било	да	не	миришат	на	литература.

— В книгата си „По следите на Емилиян-Станевите герои“ Христо 
Медникаров разказва за недоволството на много еленчани и великотърнов-
ци, че са описани неправдоподобно от писателя Емилиян Станев в „Иван 
Кондарев“. Еленчанинът Йордан Жипунов дори се заканва да го даде под 
съд. Христо Медникаров съобщава и за ред произволни тълкувания на лица 
и събития от читателите, а и той по ред въпроси, както сам изповядва, 
се разминава с обясненията на Емилиян Станев.

Как е при Вас? Имали ли сте неприятности със своите прототипо-
ве? Възниквали ли са подобни спорове за герои и събития: читателите да 
виждат едно, а Вие да сте имали предвид друго?

—	Само	две	неприятности	съм	имал:	началникът	на	районното	пътно	
управление	в	Асеновград	ми	се	оплака,	че	той	не	е	замесен	в	историята,	
описана	 в	 „Пътеки“.	Успокоих	 го,	 че	 в	 следващото	издание	ще	поправя	
разказа	така,	че	да	се	разбира,	че	не	е	той,	както	и	направих.

Втората	неприятност	беше,	че	след	публикуването	на	разказа	„Ме-
рак“	се	получиха	в	редакцията	на	„Литературен	фронт“	48	писма	—	всич-
ки	до	едно	от	учителки.	Протестираха	срещу	сексуалния	характер	на	
разказа.	След	това	нещата	бързо	се	промениха,	сексуалната	слободия	се	
разви	така,	че	„мерак“	вече	от	никого	не	се	възприема	като	„сексуален“.

От	героите,	дадени	със	собствени	имена,	всички	бяха	много	довол-
ни.	Горският	Порязов,	вече	като	пенсионер,	страдаше	от	задух	и	често	
ходеше	във	Военна	болница	в	Пловдив,	носеше	със	себе	си	„Диви	разкази“	и	
медицинският	персонал	се	изреждал	да	я	чете.	Беше	предмет	на	голямо	
внимание	като	„герой“	и	понеже	имаше	дар	слово,	преразказваше	случилото	
се	с	него	в	„Страх“	в	нови	варианти,	въпреки	че	с	тази	случка	той	нямаше	
нищо	общо	освен	името	си.

— Към тях трябва да прибавим и оня пътищар от Асеновград, който бил 
в съревнование с Влашо и който Ви се разсърдил, че не сте писали и за него.

Обяснението на този факт — че, общо взето, всички от прототипо-
вете са доволни — дали да не търсим и в тънката забележка на Симеон 
Султанов: „Ако се запознаем с прототиповете на тези герои, ще видим, че 
Николай Хайтов ги „понакичва“ малко, издига ги на пиедестал, поразкра-
сява ги, за да ги приближи до своя идеал...“ Навремето доста се спореше за 
това — има ли романтика в тези разкази, героични и романтични ли са 
героите. Едно от работните заглавия на „Диви разкази“ в дневника ви е 
„Родопски легенди“. Какво място заемаше „героичното“ и „романтичното“ 
в творческите Ви намерения, в идейния замисъл?

—	Героичното	и	романтичното	са	основен	елемент	на	всяка	нормална	
проза.	Това	е	поетизация	на	материала	и	героите.	Да	накараш	човека	да	
се	подчинява	на	своите	висши	импулси,	да	го	откъснеш	от	магнетичното	
поле	на	неговата	сурова	природа,	от	нагоните	за	самосъхранение	на	вся-
ка	цена	в	името	на	нещо	чисто,	„нелогично“	и	красиво,	в	повечето	случаи	
непривично,	неразумно.
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Най-ярко	 е	 изразено	търсенето	на	 романтичното	 в	 „Ибрям	Али“,	
който	подлага	на	риск	живота	си,	заради	удоволствието	да	изпее	както	
трябва	една	песен.

— За да приключим с прототиповете, един последен въпрос: По-късно 
какви бяха отношенията Ви с лицата-прототипове? С еднократните си 
срещи ли останахте или започнахте с някой от тях по-дълготрайно об-
щуване? Повечето са били вече възрастни хора тогава, живи ли са и днес?

—	Към	лицата-прототипове	изпитвах	трайна,	дълбока	симпатия	и	
дори	обич,	която	се	запази,	докато	един	по	един	—	с	малки	изключения	—	
измряха.	След	излизането	на	разказите	и	аз	ги	заобичах	повече,	станаха	
ми	като	роднини,	усещах	ги	много	по-близки.	Тяхната	истина	така	се	
беше	размесила	с	моите	измислици,	че	с	времето	започнах	да	не	правя	
никаква	разлика	между	герой	и	прототип.	Така	беше	с	Асан	Мешов,	Ра-
мадан	Дервишев,	Порязов,	Марински,	и	чичо	ми	Гатю,	Шабан	от	Девин,	
бай	Милю	и	т.н.

— Два от „дивите“ разкази са по-ранни, включени са в по-ранните 
Ви книги: „Калинкините чанове“ в „Съперници“ (1957) и „Козият рог“ в 
„Шумки от габър“ (1965). Защо ги включихте и в „Диви разкази“? Ако е по 
тематична връзка, защо не взехте и разказа „Към върха“? Ако е заради 
„аз-повествованието“ на героя-разказвач, в „Козият рог“ няма герой-раз-
казвач и се разказва от трето лице!

Защо само „Козият рог“ остана в трето лице? Защо не дадохте думата 
на самия отец Аверки, както сте направили в останалите 17 разказа?

—	„Козият	рог“	е	по-ранен	от	цикъла	„Диви	разкази“,	когато	робувах	
на	масовата	литературна	практика	да	се	пише	в	трето	лице.	Разбира	
се,	че	щеше	да	е	по-добре	разказът	да	излезе	от	устата	на	дядо	Макарий	
—	стария	калугер	от	манастира	„Свети	Врач“.

Аз	вече	съм	разказал	в	едно	свое	интервю	как	и	„Диви	разкази“	бях	
започнал	да	пиша	(специално	разказа	„Мъжки	времена“)	от	традиционно-
то	трето	лице,	стъпвайки	по	дирите	на	Елин	Пелин,	Йовков	и	Вазов,	но	
работата	не	вървеше:	чувствах	се	неудобно	да	говоря	от	името	на	мой	
герой	и	редом	с	моите	литературни	думи	да	се	нижат	и	неговите	сочни	и	
пълни	с	живот	и	правда	приказки.	През	цялото	време	чувствах,	че	това	е	
неестествено,	подсъзнателно	усещах,	докато	се	мъчех	да	наглася	разказа	
от	трето	лице,	че	върша	насилие.

Тогава	опитах	от	първо	лице	и	нещата	си	дойдоха	на	мястото.
Но	да	обобщя:	„магията	на	аз-формата“,	както	Вие	я	наричате,	е	в	

това,	че	позволява	да	се	приложи	езиковият	арсенал	на	самия	герой	в	цяла-
та	му	широта	и	дълбочина,	което	пък	създава	максимални	възможности	
за	неговото	живописно	изобразяване.	Изобразяването	на	героя	не	само	в	
пряката	реч,	но	от	край	докрай.

Върху	мене	разказването	от	първо	лице	има	чисто	психологическо	
въздействие:	тогава	си	вярвам,	тогава	се	вълнувам.

Включих	„Козият	рог“	и	„Калинкините	чанове“	в	„Диви	разкази“	по-къс-
но,	защото	по	атмосфера	те	се	родеят	с	„дивите“	разкази.	Не	взех	„Към	
върха“,	понеже	е	в	трето	лице.	На	въпроса	Ви,	защо	съм	написал	„Козият	
рог“	в	трето	лице,	вече	отговорих.	Написах	го	от	неумение.
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— „Оригиналните“ „диви“ разкази — т.е. включените в първото издание 
от 1967 година — са седемнадесет. С такова съдържание книгата излиза 
през 1970 година.

В четвъртото издание, от 1972 година, са включени още три разказа: 
два от „Шумки от габър“ („Козият рог“ и „Калинкините чанове“) и един 
нов („Катерин“). В този вид „Диви разкази“ се преиздава през 1974, 1976, 
1980, 1983 година. В деветото издание от 1986 година се появява още един 
нов разказ („Грях“).

Не ви ли се струва, че и четирите разказа — в известен смисъл — на-
рушават идейно-художественото единство на книгата: „Козият рог“ 
не е сказов; „Калинкините чанове“ издават все още непреодоляваното 
намерение за „родопски легенди“ от типа на „старопланинските“; „Грях“ 
може да застане редом до „Айшовица“ и „Магесникът от Брезе“, но не и 
до „дивите“ (и там героят се ражда, но все още не е познатият ни от 
„дивите“); по силата на художественото си внушение равен на „дивите“ 
е разказът „Катерин“, но идейно-тематично той си остава механично 
прикачен към тях.

Имам ли основание за такова твърдение?
—	Притурените	към	четвъртото	и	следващите	пет	издания	разкази	

наистина	се	различават	по	 строеж	и	атмосфера	от	първоначалните	
17	„диви“	разказа	и	нарушават	изграденото	чрез	тях	идейно-художест-
вено	съзвучие	—	това	е	така.	Обяснението	е	просто:	те,	както	стана	
вече	дума,	са	писани	в	друго	време,	с	друго	настроение,	а	настроението	
слага	 безпощадно	 своя	 отпечатък	 върху	 написаното.	Не	 е	 възможно	
да	попаднеш	в	едно	и	също	настроение	два	пъти,	затова	и	писаните	в	
различно	време	неща	са	тъй	различни.	Вживееш	ли	се	в	един	свят	—	не	
го	изтървавай	—	това	е	простичкият	извод	от	опита	ми	с	допълването	
на	„дивите“	разкази.

Що	се	отнася	до	идейно-естетическия	ефект,	за	това	изобщо	не	съм	
се	и	замислял.	След	успеха	на	филма	„Козият	рог“,	издателството	само	ме	
подсети	да	включа	и	този	разказ,	а	художникът	сметна,	че	оформлението	
на	сборника	ще	стане	много	по-сполучливо,	ако	„гръбчето“	се	удебели	с	
една-две	коли,	както	и	направих	след	включването	на	„Козият	рог“,	„Ка-
линкините	чанове“	и	„Катерин“.

— Казвате, че „Козият рог“ е най-ранният разказ от цикъла „диви“ 
разкази. Но в дневника Ви има бележки още от 6 юни 1957 година за „Наръч 
дърва“ („Дервишово семе“). Може би замисълът за „Дервишово семе“ възниква 
по-рано, но разказът е написан по-късно от „Козият рог“?

—	Така	е,	„Наръч	дърва“	(„Дервишово	семе“)	е	по-ранен	като	сюжет	
като	замисъл	от	„Козият	рог“,	но	е	написан	по-късно.

— Беше изказано едно такова твърдение относно „диви разкази“: не 
може да има митологизация в книга, където преобладава ироничното 
отношение към героя; „Мъжки времена“ е иронично заглавие (каквито са и 
„Горски дух“, „Букова глава“, „Засукан свят“, „Когато светът си събуваше 
потурите“, „Дърво за огън“, „Дервишово семе“) — в този разказ е осмяна 
една представа за мъжественост.

Предлагам да не обсъждаме мнението на критиката по този въпрос, 
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а Вие да ни кажете: Когато писахте книгата, възлагахте ли на хумора и 
иронията в нея някаква по-специфична функция в заглавието, в сюжетно-
композиционната структура, в характеристиката на героите?

—	Ако	има	у	човека	нещо	напълно	автономно,	неуправляемо	—	това	е	
чувството	за	хумор.	То	се	проявява	спонтанно	и	ако	съдя	по	себе	си	—	не	
зависи	в	никаква	степен	от	волята,	т.е.	от	желанието	да	кажеш	нещо	
смешно	или	иронично.	Тъкмо	напротив,	заречеш	ли	се	да	напишеш	нещо	
хумористично,	тъкмо	тогава	нещата	се	развалят.	Всичките	мои	сполу-
ки	в	хумористичния	и	ироничния	оттенък	в	разказите	ми	се	дължат	на	
спонтанен	изблик	и	чиста	интуиция.

— Много от замисляните през 1953—1966 година „легенди“ и „диви“ раз-
кази остават ненаписани. Окончателно ли ги изоставихте, или мислите 
да се върнете към тях?

Работите ли върху нова книга с разкази?
—	Бележките	в	дневника	ми	около	замислите	за	написването	на	един	

или	друг	разказ	и	легенда	са	повече	от	стотина,	от	тях	са	осъществени	
(написани)	само	около	една	трета.	За	част	от	ненаписаните	„разкази“	не	
съм	намерил	подходящия	завършек,	а	това	означава,	че	не	съм	ги	построил	
достатъчно	конфликтно	и	все	още	нямам	ясна	идея.

Другите	около	20	разказа	са	готови	за	писане,	с	ясна	идея,	завършен	
сюжет	и	смятам	да	почна	работа	върху	тях	през	тази	година.	Изпит-
вам	опасение	да	не	се	повторя	с	„Диви	разкази“,	макар	че	ми	идва	наум	
и	друго	—	една	втора	част	на	 „диви	разкази“.	Има	и	нещо	интересно	в	
подобен	експеримент:	в	каква	степен	ще	се	отрази	изминалото	време	и	
настъпилите	у	мене	самия	промени,	в	светоусещането	ми	върху	облика	
и	атмосферата	на	тези	разкази.	Няма	да	скрия,	че	ме	е	малко	страх	от	
нарасналия	ми,	макар		и	нормален	за	моите	години,	скептицизъм,	който	
изстудява	не	само	въображението,	но	и	чувството.	Тъй	или	инак,	да	е	
живот	и	здраве,	ще	се	върна	отново	към	недописаните	разкази,	ако	съдя	
по	нарастващата	с	времето	носталгия	към	измислицата.	Много	е	въз-
можно	тези	периодично	появяващи	се	пориви	да	са	плод	на	неосъзната	
необходимост	от	уравновесяване	на	скептицизма.	На	човек	винаги	му	се	
иска	нещо	сладко,	след	като	дълго	време	е	пил	от	солено-киселата	зелева	
чорба	на	публицистиката.

Из книгата на Л. Захариева „Николай Хайтов, срещи и разговори, 
анализи, писма“.
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ЗА АКТЬОРА ИВАН ОБРЕТЕНОВ 
(Из книгата „Маски и лица“)

Смъртта	на	Иван	Обретенов	—	Батето	ни	изненада	с	ненавремен-
ността	си.	И	ако	тази	фраза	звучи	почти	банално,	вярно	е	също	така,	
че	той	бе	в	годините	на	човешката	и	артистичната	си	зрелост.	Нищо	
не	ни	даваше	повод	да	си	помислим,	че	неотвратимият	миг	се	е	надвесил	
над	нас.	Стари	и	добри	приятели,	ние	наистина	задълго	забравяхме	един	
за	друг.	Понякога	той	се	губеше	някъде,	но	това	не	правеше	впечатление	
никому.	Тези	„паузи“	влизаха	в	неговия	репертоар.

Трябваше	да	ги	има,	за	да	дойде	след	тях	„изненадата“.	Впрочем,	мо-
ментът	на	изненадата	не	е	само	негова	човешка	особеност.	Тя	е	и	път	
към	личността	му,	към	изкуството	му.	Спомням	си	например,	как	в	една	
августовска	вечер	край	Балчик,	след	като	дълго	беше	забавлявал	компания-
та	ни	с	неизменните	свои	малки	„игри“,	той	се	почувства	обиден	за	нещо.	
Събра	набързо	вещите	си	в	малкото	дървено	куфарче,	което	неизбежно	го	
съпътстваше	и	си	замина	за	София	без	да	има	билет.

Беше	на	разсъмване	и	ние	се	сбогувахме.	Той,	решителен	и	мълчалив,	
аз	също.	Имах	чувството,	че	няма	да	се	върне	и	се	чудех	какво	да	направя,	
за	да	го	омилостивя,	защото	той	бе	добър	по	нрав,	по-добър	от	мен.

Измина	един	ден	и	вечерта	на	втория	Батето	изникна	отнякъде	засмян	
и	загадъчен.	Сякаш	нищо	не	бе	се	случило	между	нас	—	той	ми	„прощаваше“,	
прощавах	му	и	аз.	Цяла	нощ	след	това	той	разказваше	за	лятна	София,	скуч-
на	и	мъртва,	как	на	следващия	ден	отишъл	на	автостоп	до	Боровец	и	после	
пристигнал	със	самолета	във	Варна.	Аз	се	смеех	и	го	разпитвах	за	общите	
ни	познати,	които	бе	срещнал.	Той	измисляше	и	измисляше	и	в	неговия	разказ	
напираше	някаква	голяма	тайна.	Исках	да	разбера	каква	бе	тя,	но	не	бързах	и	
изчаквах	той	сам	да	каже,	да	се	предаде.	Не	трябваше	дълго	да	чакам.	Новина-
та	бе	от	приятна	по-приятна.	Той	бе	изтръгнал	обещание	от	Данчо	Матев	
още	на	следващия	ден	да	напусне	досадните	и	фатални	компании,	които	го	
влачеха	със	себе	си	и	да	дойде	в	Балчишкия	дворец	на	море.	От	мен	се	искаше	
да	се	съглася	самият	той	да	се	премести	в	друга	стая	—	тясна	и	влажна,	аз	
да	приютя	госта.	Съгласих	се,	разбира	се,	и	го	опознах	още	по-добре.

Иван	Обретенов	бе	много	добър	и	щедър	човек.	Той	умееше	да	доста-
вя	радост	на	другите,	без	да	личи,	че	прави	жертва.	Неговите	малки	и	
незабележими	жестове	на	приятелство	помни	всеки,	който	бе	се	срещнал	
с	него.	Батето	притежаваше	редкия	човешки	талант	да	забравя	своето	
честолюбие.	Той	беше	наблюдателен	и	състрадателен.	Умееше	да	пред-
чувства	какво	е	потребно,	какво	трябва	да	се	направи,	да	ти	каже	добра	
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дума,	да	измисли	нещо,	което	като	че	ли	няма	нищо	общо	с	настроението	
ти,	но	неочаквано	се	оказва	най-подходящото.

Колко	сафрид	на	тенекия	е	изпекъл	той	на	брега	на	морето	с	магданоз	
и	лучец!	Колко	кулинарни	чудеса	е	правил	и	все	за	да	е	добре	и	радостно	на	
всички.	Той	беше	звездоброец	и	фантазьор,	незабележим	и	винаги	навсякъ-
де.	Една	неизменна	доброта	и	вътрешна	светлина	се	излъчваше	от	всеки	
негов	уж	незначителен	жест.	Впрочем,	добротата	личеше	и	в	изкуството	
му,	макар	че	по-голямата	част	от	ролите	му	на	екрана	и	на	сцената	бяха	
сатирични	и	смешни.	Макар	и	не	така	значителен	творец	като	своите	
батьовци	Кисимов	и	Трандафилов,	пред	които	богоговееше,	ще	го	отнесем	
към	тях,	към	тяхната	щедра	и	артистична	човешка	природа.	И	не	само	
защото	бе	неочакван,	но	и	защото	умееше	да	се	шегува	със	себе	си.	Пре-
ди	да	скицирам	профила	му	на	артист,	ще	разкажа	още	една	безкрайно	
симпатична	история,	която	той	сам	измисли	и	в	известен	смисъл	стана	
нейна	жертва.	Тя	ще	допълни	представите	ни	за	него.

Узнал,	че	в	двореца	край	Балчик,	за	който	вече	стана	дума,	където	някога	
почиваше	почти	цялата	художествена	и	научна	интелигенция,	ще	бъдат	и	
неговите	колеги	Йордан	Матев	и	Спас	Джонев,	той	ни	помоли	мен,	Г.	Саев,	
М.	Райчев,	Д.	Герон	и	един	състав	от	Народния	театър,	който	пътуваше	
из	страната,	да	му	изпратим	по	няколко	писма.	От	името	на	знаменити	
хора,	естествено,	които	трябваше	да	покажат,	че	го	познават	и	високо	
ценят,	че	той	е	много,	ама	много	известен.	Млади	и	буйни,	ние	веднага	
се	заехме	с	щастливата	идея.	Колко	ни	трябваше.	Към	Балчик	полетяха	
стотици	писма	от	кого	ли	не	и	с	какъв	ли	не	текст.	Помня,	че	имаше	едно	
писмо	от	Даниел	Дарийо,	написано	на	френски.	Пишеше	му	владиката,	най-
неизвестни	хора,	които	били	очаровани	от	неговото	изкуство	и	т.н.	Още	
от	титулуването	на	получателя	можеше	да	се	разбере	шегата,	пък	и	аз	
бях	издал	тайната	на	измислената	игра	на	Данчо.	Когато	Батето	ровел	
на	масата,	върху	която	се	оставя	всекидневната	поща,	всички	се	чудели	
на	обема	на	неговата	кореспонденция.	Батето	взимал	многобройните	и	
разнокалибрени	пликове	и	плувайки	с	една	ръка,	отивал	до	малката	скала	в	
морето	да	ги	чете	и	мечтае.	Целият	този	театър	бил	предназначен	глав-
но	за	неговите	приятели,	но	и	за	всички.	По-късно	Спас	и	Йордан	заедно	с	
получателя	ще	четат	на	чаша	вино	тези	писма	и	ще	ги	коментират.

Не	знам	докога	е	продължила	играта,	но	на	местните	власти	напра-
вило	впечатление	огромното	количество	писма,	около	четиристотин	и	
петдесет	и	тяхното,	нека	да	призная,	не	винаги	прилично	за	тогавашните	
нрави	съдържание.

Като	се	връща	в	София	след	двадесет	дни,	Батето	бива	потърсен	от	
едно	уважавано	учреждение	и	помолен	да	си	спомни	кой	е	еди-кой	си,	едно	
фиктивно	име,	който	му	предлагал	валута,	за	да	уреди	задълженията	си	
към	някаква	жена...	Паднало	голям	смях,	след	като	всичко	се	разбрало,	
макар	че	не	съм	сигурен	дали	тази	история	не	е	досъчинена	от	него	самия.	
Днес	вече	няма	кого	да	попитам.	И	Спас,	и	Йордан,	и	виновникът	за	раз-
кошната	история	не	са	между	нас...	Нейният	смисъл	несъмнено	е	по-богат	
от	това,	което	е	написано.	Когато	си	спомняхме	за	нея,	ние	си	умирахме	
от	смях,	още	повече,	че	Батето	помнеше	и	най-малките	подробности.	
Същественото	според	мен	бе	в	изобретателността	на	нашия	приятел.	
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Хуморът	му	се	раждаше	не	от	литературата	и	опита	на	сцената,	не	и	
от	живота,	както	банално	обичаме	да	казваме,	а	от	него	самия...

Иван	Обретенов	стана	известен	и	име	в	българския	театър	с	поста-
новката	на	Стефан	Сърчаджиев	„Ромео	и	Жулиета“,	където	изпълняваше	
ролята	на	Питър.	Спомням	си	добре	глуповатата,	но	лукава	физиономия	
на	този	Питър,	който	обаче	следвайки	житейския	си	инстинкт	и	логика,	
все	пак	вземаше	връх	в	заплитаните	от	самия	него	неудобни	ситуации,	
блестящото	му	партниране	с	Олга	Кирчева	—	Дойката.	Няма	да	сгреша,	
като	кажа,	че	тази	ранна	негова	роля	по	принцип	разкри	особеностите	
на	творческия	му	профил.	Разбира	 се,	 впечатление	той	беше	направил	
още	в	постановката	на	Кр.	Мирски	на	„Снаха“	на	Караславов.	В	нея	той	
играеше	ролята	на	сина	на	Юрталана,	калпазанин	в	училището,	наследил	
примитивните	интелектуални	възможности	на	майка	си.

Актьорът	проявяваше	влечение	към	подробностите	и	точната	со-
циална	характеристика,	към	жизнения	детайл	и	сочните	комедийни	бои.	
По-късно	съм	си	мислил	за	близостта	на	неговата	игра	с	изкуството	на	Ка-
лоянчев,	негов	приятел,	но	докато	Калоянчев	с	размах	изграждаше	сложни	
социални	типове,	Иван	Обретенов	предпочиташе	миниатюрата,	където	
наблюдателността	и	точността	бяха	задължителни.	От	среднощните	ни	
разговори	знам,	че	казаното	не	бе	просто	творческа	предразположеност,	
а	съзнателно	предпочетен		път,	сигурно	преценяване	на	себе	си.

Той	дълго	работеше	над	малките	си	роли	и	ги	измисляше.	И	сега	имам	
чувството,	че	той	се	интересуваше	от	едно-единствено	нещо	—	да	побере	
в	малката	форма	максимално	театрално	съдържание.	В	нея	трябваше	да	
има	виц,	разработена	характерност,	социална	значимост.	Без	да	е	имал	
особена	склонност	към	външното	поведение	на	героите,	той	неизменно	
проявяваше	интерес	към	физическото	им	поведение,	което	не	само	че	не	
бе	самоцелно,	но	тежеше	от	съдържателност.	Социална	точност,	хумор,	
отношение	към	героя,	правдивост	отличаваше	малките	му	роли.	С	пре-
местването	от	Народния	в	Сатиричния	театър	интересът	на	актьора	
към	зрелищността	на	неговата	игра	порасна.	Този	несъмнен	майстор	на	
епизодичните	образи	стана	по-точен,	неговата	игра	—	по-интригуваща.	
Тя	никога	не	престана	да	бъде	органична	и	естествена,	но	получи	завър-
шеност.

Нека	се	върнем	назад	в	театралното	време	и	си	спомним	за	Петранов	
от	„Големанов“,	за	Шушляка	от	„Суматоха“	и	за	Бръснар	от	„Сако	от	ве-
лур“.	Удивлявам	се	сега	на	тяхното	разнообразие,	което	се	дължеше	главно	
на	усета	му	за	характерност,	на	индивидуалния	му	подход,	на	стремежа	
му	да	бъде	различен.

Актьорът	намираше	оригинални	приспособления,	ново	цялостно	живо-
писно	решение,	тънки	психологически	детайли.	Обретенов	притежаваше	
способност	внимателно	да	строи,	да	намира	точното	място	на	образа	в	
цялостното	решение	на	режисьора.	Наистина	понякога	бе	твърде	подробен	
в	намерените	приспособления	и	тяхното	обиграване,	но	това	бе	рядко,	
най-често	всичко	бе	в	хармония.	

Ще	се	върна	отново	към	образа	на	Шушляка	от	„Суматоха“,	абсурден	
и	реален,	носител	на	един	неподражаем	смях,	на	смешната	и	тъжна	драма	
на	Петранов	в	„Големанов“,	нищожен	изпълнител	на	амбициите	на	жена	
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си,	всъщност	една	трагикомична	фигура,	и	Бръснар	от	„Сако	от	велур“.	
Каква	актьорска	находчивост	проявяваше	той	при	стригането	на	сакото!

Тези	три	толкова	различни	роли	не	само	го	представят	като	майстор	
на	епизода	и	характерното	въображение,	но	и	като	актьор	на	една	непов-
торима	театрална	философия.	Да,	да,	достоверност	и	наблюдателност	
имаше	в	неговата	игра,	заедно	със	съчувствие	и	разбиране.	Сантиментален	
в	живота,	Иван	Обретенов	бе	реалист	като	художник,	а	това	означава,	че	
той	постигаше	художествена	мярка,	задължителна	за	един	съвременен	
творец.	Той	имаше	съзнание	за	мястото	в	живота	на	обикновения	човек	и	
бранеше	неговото	самочувствие,	независимо,	че	не	беше	историческо	лице,	
тъй	като	без	този	герой	животът	беше	невъзможен.	В	изкуството	му	този	
човек	е	истински,	роден	в	стихията	на	бита,	смешен,	понякога	нищожен	
и	жалък,	но	правдив.	Той	също	имаше	право	да	се	появи	на	историческата	
сцена.	Когато	подобни	герои	изразяваха	народните	добродетели,	какъвто	
бе	случаят	със	селянина,	който	води	колата	с	воловете	през	гората	във	
филма	на	М.	Андонов	 „Козият	рог“,	 актьорът	красиво	демонстрираше	
любовта	си	към	българина,	своя	естетически	идеал.

Актьорът	на	малките	роли,	на	епизодите	много	често	е	само	едно	
живописно	петно	в	спектакъла.	Той	трябва	да	ни	даде	усещане	за	пъстро-
тата	на	живота.	Малко	бит,	малко	характерност,	някакъв	любопитен	
психологически	детайл	—	това	е	почти	всичко,	което	искаме.	Иван	Обре-
тенов	постигна	много	повече.	Образите	и	ролите,	които	той	създаде,	
най-често	бяха	драматични	и	трагикомични	и	освен	това	бяха	социално	
активни.	Отражение	на	големите	конфликти	на	живота,	те	не	се	отказ-
ваха	от	намеса,	макар	че,	както	вече	отбелязах,	не	винаги	правеха	верен	
избор.	Същественото	в	случая	обаче	е,	че	след	като	бе	носител	на	такова	
гражданско	съзнание,	Иван	Обретенов	създаваше	свой	театрален	синтез.	
Той	 бе	талантлив	 актьор,	 който	 умееше	 върху	 крайно	 ограниченото	
пространство	на	литературните	персонажи,	да	решава	големите	нрав-
ствено-философски	въпроси,	които	театърът	ни	като	цяло	решаваше.	

Сега,	когато	вече	го	няма	между	нас	и	никога	вече	няма	да	се	качи	на	
сцената,	аз	си	мисля	за	характера	на	неговото	изкуство.	Очевидно	той	
се	развиваше	успоредно	с	театъра.	За	него	това	означава	вярност	към	
стила	на	Народния	театър	„Иван	Вазов“,	напускането	на	чиято	трупа	
бе	най-голямата	му	мъка,	и	вярност	към	поетиката	на	Сатиричния	те-
атър.	Наблюдателният	зрител	можеше	да	 забележи	психологическата	
плътност	в	играта	му,	непременното	желание	и	влечение	да	създаде	тип	
и	характер	с	оригинална	линия	на	образа.

В	Сатиричния	театър	се	изостри	интересът	му	към	гротеската	и	изоб-
що	към	деформацията	на	образа.	Иван	Обретенов	усещаше	присъствието	на	
публиката,	търсеше	го,	но	не	обичаше	да	играе	открито	за	нея,	да	се	поддава	
на	нейната	и	своята	суета.	Той	бе	характерен	комедиен	актьор	и	бе	чужд	
на	естрадността.	Тази	особеност	правеше	неговото	изкуство	органично	и	
оригинално,	даваше	ни	възможността	да	го	разглеждаме	в	традициите	на	
националния	ни	театър,	който	той	внимателно	съотнасяше	към	новите	
естетически	търсения.	Един	актьор	със	своя	гражданска	индивидуалност	и	
творческо	поведение.	Защо	по-остро	от	всеки	друг	път	съзнавам	сега	всичко	
това	—	от	състрадание	ли	или	осъзнавам	загубата	за	родната	ни	сцена?...
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Александър Геров 
(1919—1997)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЕТ

Пèшè!
Кîéòî ãî е ïî÷óâсòâàë,
òîé ще рàçáере è îò äâе äóìè.
Сàìî Бîòеâ ìîже äà сè сëóжè с 1280 äóìè.

ÄУÌИ

Ìàéêà ìè óìря.
Äеòеòî ìè е òежêî áîëíî.
Нàãрóáèõà ìе.
Сëúíöеòî ìè се óсìèõâà ïî ïîâîä è áеç ïîâîä.

НА КИНО

Еòî ÷е еêрàíà çàòреïòяâà.
Äреâíà òрúïêà â òеáе îжèâяâà.
Хóáàâî е òîâà ÷óâсòâî íà çàáрàâà
è íà сïîìеí еäíîâреìеííî с òîâà.

ПОГРЕБЕНИЕ НА ВÚЗРАСТЕН 
ЛЮБИÌ ЧОВЕК

Вúâ êîâ÷еãà òè сïèш. Зàсìеíè öâеòя
ëèöеòî òè áëеäî îáãрàжäàò.
Грîáàрèòе êрîòêè с ëîïàòà â рúêà
ïàçяò â сâîéòе çеíèöè сòàíäàрòíà òúãà,
сëóшàò сëîâîòî, ïúëíî сúс жàжäà.
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Беëè îáëàöè ïëóâàò íàòàì â óòрèíòà.
Шóìîëяò áóáîëе÷êèòе сèâè.
Кîëêî õóáàâà áеше òâîéòà êîсà!
Кîëêî äúëãî íèé ãëеäàõìе äâàìà сâеòà!
Кîëêî äúëãî áяõìе щàсòëèâè!

УТРИННО ПРАНЕ

Иçãряâà сëúíöеòî. Прèòèõâàò
ãîрè è îáëàöè â áеçреäà.
А òàì îò äâîрà се óсìèõâà
ïрàíеòî áяëî íà сúсеäà.

Ìàêàр äеíяò äà áúäе òрóäеí
è ìîже рàäîсò äà îòсúсòâà.
Тàçè óсìèâêà рàíîáóäíà
íàâсяêúäе ще ìе сúïúòсòâà.

И îáëà÷еòà â çëàòíè òрúïêè
ще ìе ïîãëежäàò îò íеáеòî,
è êàòî íàреäеíè çúáêè
ще се óсìèõâàò íà сúрöеòî.

ГРЕШКА

Аç сáúрêàõ сâîя ïúò, àç сáúрêàõ.
Вìесòî îáóâêè äà êîâà,
áеçêрàéíàòà ÷îâешêà ìúêà
ïîìú÷èõ се äà óëîâя.

ПРОÌИСÚЛ ЗА ВСЕЛЕНАТА

Оò ìîèòе èëþçèè íèщî íе îсòàíà.
Нàáó÷еíè âúрõó âîéíèшêè щèêîâе,
òе се ïреâúрíàõà â еäíà сòóäеíà рàíà.
И àç сè ìèсëя среä òúëïè è âèêîâе
äàëè èсòîрèяòà âсе íе се ïîâòàря
с âîéíè è рîáсòâî, с ãëàä, ëúжè è âярà.
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Хèëяäîëеòíèòе öèâèëèçàöèè
сà îöеëеëè сàìî сúс ïî íяêîëêî рóèíè —
íà ìèëèîíè сúщесòâà ïе÷àëíè çíàöè.
Исòîрèяòà íе áрîè ÷îâешêèòе ãîäèíè.
Сâрúõçеìíè сèëè íàшеòî ïîòîìсòâî îïреäеëяò
è, ìúрòâè íàä сâеòà, òреâè è ïòèöè, 

õîрà è ëèсòà се сòеëяò.

Чîâеê íе е, рàçáèрà се, íàé-âèсше сúщесòâî.
Пî-âèсшè сà îò íеãî ìрàâêèòе è сêàêàëöèòе.
Те ще èçïèяò сîêà îò çеëеíîòî äúрâî,
ще èçãрèçàò ïîсяòîòî âúâ рàâíèíàòà жèòî.
Зеìяòà ïàê ще се ïреâúрíе âúâ ïóсòèíя,
êàêâàòî е áèëà ïреäè ìèëèàрä ãîäèíè.

Тè èìàш сàìî òóé, êîеòî òè е ïîäàреíî —
еäèí áеçêрàéíî ìàëúê íàíèç îò жèâîò.
â сúрöеòî сè — íеäеé ïрîïóсêà ïрàçеí õîä.
Вúëшеáíèöàòà ìèсúë íеêà òâîяòà òúãà сòîïяâà,
òúé êàêòî âяòúр есеíеí ëèсòàòà рàçïèëяâà.

Осëóшàé се â сúрöеòî сè, âúâ ïóëсà íà çâеçäèòе
è íеêà âúçäóõúò âúëшеáеí òе îáãрúщà,
è íеêà òàéíèòе çà äрóãèòе îсòàâàò сêрèòè,
è íеêà òâîéòà рàäîсò е еäíà è сúщà:
÷е îще òóê сè, îще ãëеäàш, îще ÷óâàш
è с òàéíсòâеíàòà ïреëесò íà сâеòà îáщóâàш.
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Леда Милева 
(1920—2013)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЗАЙЧЕНЦЕТО БЯЛО

Зàé÷еíöеòî áяëî
öяë äеí сè èãрàëî
â áëèçêàòà ãîрè÷êà
сúс еäíà сúрíè÷êà.

Ве÷е се сòúìíèëî,
сëúíöеòî се сêрèëî.
Зàé÷еòî рàçáрàëî,
÷е е çàêúсíяëî.

Хóêíàëî äà áяãà,
êàêòî ìó ïрèëяãà,
íî âúâ òúìíèíàòà
сáúрêàëî сëеäàòà!

Сеäíàëî äà ïëà÷е
ìàëêîòî þíà÷е.
Нà êîãî äà êàже
ïúò äà ìó ïîêàже?

Сïряëà ïîä еëàòà
с ëàìïè÷êà â рúêàòà
ìàëêàòà Сâеòóëêà,
íà щóреöà áóëêà.

Зàé÷еòî âèäяëà,
ïúòя ìó îãряëà.
Оòèшëî ïрè Зàéêà,
ìèëàòà сè ìàéêà.
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ЧАÄÚР

Череí è ïрàшеí,
òèõ è äîáúр,
сòîè êàòî äяäî â êьîшеòî —
÷àäúр.
Нî щîì çàçâúíè ïî êàï÷óöèòе äúжä,
÷àäúрúò се âòóрâà íàâúí èçâеäíúж,
çàïî÷âà äà òè÷à íàä õîрсêèòе шàïêè,
áúрáîрè сè íещî с äúжäîâíèòе êàïêè.
Нàïереí è âесеë —
сúщèíсêî ìîì÷е,
òîé сêà÷à,
ìàêàр è с еäèí сàìî êрàê,
äîäеòî íеáеòî èç÷èсòè се ïàê.
Череí è сêрîìеí,
çàáрàâеí îò íàс,
÷àäúрúò се сâèâà
â êьîшеòî òîãàç.
Сòîè ìúë÷àëèâ è ïрèëè÷à íà äяäî,
íî сúрöеòî ìó, â äрúжêàòà сêрèòî, е ìëàäî
è щîì се îáàäè êàï÷óêúò: „Зúí-çúí!“, 
êàòî ìàëêî ìîì÷е
ïàê ще õóêíе íàâúí.

ПАПАГАЛ

Сëóшàé, áяë ïàïàãàë
сòèãà âе÷е сè êрещяë,
÷е ще се рàçсúрäè ïрúâ
сèëíèяò è сòрàшеí ëúâ,
ïîсëе õèòрàòà ëèсèöà,
ìе÷êèòе,
áóáîëе÷êèòе —
âсè÷êè ще íàäèãíàò ãëàс!
И с õîáîòà сè òîãàç
÷è÷î Сëîí êàòî çàïрúсêà,
òè ще сòàíеш ìîêрà ãúсêà!
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ВЛАК-ЮНАК

Вëàêúò сòèãíàë äî ïëàíèíàòà
— Тó-òó-ó-ó-ó!
Пóсíè ìе äà ìèíà!
— Не ìîже. Аç сòîя òóê
îò õèëяäà è еäíà ãîäèíà.

— Тó-òó-ó-ó-ó!
Пóсíè ìе, òè êàçâàì ïàê,
çàщîòî àç сúì
áúрç è сèëеí âëàê!
— Не ìîже!
— Тúé ëè? Тó-òó-ó-ó-ó! —
И âëàêúò òîëêîâà áúрçî ïîеë,
÷е сè ïрîáèë òóíеë,
è èçëяçúë îò äрóãàòà сòрàíà
íà ïëàíèíàòà.
Тя çàïî÷íàëà äà âèêà, ÷е я áîëè,
äà сúáàря êàìúíè è сêàëè,
íî ïîсëе се óсïîêîèëà.
А âëàêúò — Тó-òó-ó-ó-ó!
ïреïóсêàë с âсè÷êà сèëà.
— Тó-òó-ó-ó-ó!
âëàê,
Еõ, ÷е âëàê,
âëàê — þíàê!

âëàê — þíàê!
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ДОКОСВАНЕ ДО ДЪНОВИЗМА 
(Откъс)

Когато	през	тази	септемврийска	утрин	на	1939	г.	влакът	спря	на	Со-
фийската	гара,	въздъхнах	с	облекчение.	Пътуването	беше	тежко.	Толкова	
изморително,	направо	мъчително,	че	през	дългите	нощни	часове	почти	
нищо	не	мислех	за	всичко	скъпо,	от	което	се	отдалечавах,	нито	за	бъдещо-
то	ми	следване,	за	коренната	промяна	в	живота	ми.	Мислех	си	само	кога	
ще	е	следващата	гара,	та	да	вдъхна	чист	въздух	извън	задушното	купе,	
надвесен	над	прозореца,	около	който	главно	прекарвах	нощта	—	държах	
го	открехнат,	т.е.	леко	спуснат:	струваше	ми	се,	че	когато	е	затворен	
напълно,	гаденето	се	засилва.	След	6—7	часово	пътуване,	толкова	се	пъ-
туваше	тогава	от	Стара	Загора	до	София,	като	слизах	на	перона,	едва	
мъкнейки	куфара,	още	чувствах	в	устата	си	противния	стомашен	сок.	Но	
щом	видях	високата	фигура	на	крачещия	към	мене	Веселин	Павлов,	щом	
зърнах	леката	му,	малко	загадъчна	усмивка,	просветна	ми	пред	очите.

Не	помня	как	се	добрахме	до	„Изгрева“,	дето	приятелят	ми	живееше	
с	майка	си	в	миниатюрна	къщурка	—	дървена,	като	къщите	на	повечето	
обитатели	на	„лагера	на	дъновистите“.	(Помня	само,	че	най-напред	сля-
зохме	на	площад	„Бански“,	край	градската	баня,	дето	сега	е	градинката.)	
Веселин	хвърляше	крадешком	поглед	към	мене	—	беше	разбрал,	че	не	съм	пре-
карал	добре	нощта	и	не	ми	даваше	да	нося	куфара,	но	не	ме	и	разпитваше	
—	нали	си	беше	деликатен	и	мълчалив.	Много	ми	се	хареса	разположението	
на	„лагера“:	простор,	изглед	към	Витоша.	Веселин	ми	напомни	писаното	
от	него	в	едно	писмо:	ще	бъда	у	тях	докато	си	намеря	квартира.	„Не	се	
тревожи,	ще	я	търсим	двамата“.	Нервите	ми	още	повече	се	отпуснаха.

Теснота	в	единствената	стая	(до	нея	имаше	нещо	като	килер,	отру-
пан	с	разни	вещи,	подредени	и	покрити).	Такава	теснота,	че	само	човек	с	
наистина	широко	сърце	като	Веселиновата	майка	можеше	така	радушно	
да	ме	приеме.	Една	природна	доброта,	една	органична	човечност	у	тази	
висока,	слаба	и	тиха	жена.	Знаех	още	от	Стара	Загора,	че	е	дъновистка,	но	
едва	по-късно	разбрах,	че	Дънов	£	е	помогнал	да	запази	—	при	постоянната	
немотия	—	своята	благост	и	ведрост.

Този	първи	ден	в	София	прекарах	всъщност	извън	София.	Това	беше	добре	
дошло	за	мене.	Денят	се	оказа	светъл,	слънчев,	поразходихме	се	с	Веселин	
из	„лагера“	и	извън	него.	Направи	ми	впечатление,	че	на	една	чешма	беше	
издълбано	лъчисто	слънце.	Веселин	отрони	няколко	думи	за	култа	към	слън-
цето	тук,	но	не	исках	да	го	разпитвам	за	дъновизма	и	дали,	доколко	и	защо	
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той	е	дъновист,	за	да	не	засегна	с	нещо	деликатната	му	натура.	Пък	и	аз	
не	бях	разположен	да	говоря	на	тази	тема,	желаех,	следвайки	собствената	
си	природа,	постепенно	да	се	ориентирам	в	тези	въпроси.	Човек	трудно	си	
дава	сметка	как	и	защо	се	сприятелява	с	някого.	Но	мога	да	кажа,	че	още	
през	гимназиалното	ни	време	в	Стара	Загора	чувствах	особеното	излъчване	
на	Веселин	—	излъчване	на	човек,	който	в	тъй	ранна	още	възраст	живее	с	
изкуството	и	за	изкуството;	в	момента	беше	студент	в	Консерваторията.	
Това	най-много	ме	привличаше.	Бях	изпитвал	възхищение,	момчешко,	раз-
бира	се,	наивно,	и	от	негови	рисунки	и	напълно	му	вярвах,	когато	по-късно,	
вече	диригент	—	ми	казваше:	„като	ме	лъхне	в	ателие	миризма	на	блажни	
бои	или	дори	само	си	спомня	за	нея,	домъчнява	ми“.

Още	на	другия	ден	се	запътихме	с	Веселин	към	Университета,	за	да	
разбера	кога	и	как	мога	да	се	 запиша	студент.	Вървяхме	през	 гората;	
Веселин	ми	беше	писал	за	нея,	облажавах	го,	че	всеки	ден	може	да	минава	
през	гора...	Озовахме	се	на	площад	„Журналист“.	Оттогава	съм	минавал	
хиляди	пъти	по	този	път.	Минавам	и	сега,	защото	малкият	ми	син	Сви-
лен	живее	в	бл.	315	на	ул.	„Незабравка“,	непосредствено	до	гората,	дето	
започна	някога	—	отдавна-отдавна	—	животът	ми	в	София.	Винаги	ми	е	
приятно,	когато	се	измъкна	от	каменния	град	и	тръгна	из	градината	и	
гората	—	и	сега,	когато	краката	ми	много	са	натежали.

И	нататък	—	през	града	—	продължихме	пеш.	Грабна	погледа	ми	буле-
вард	„Фердинанд“	(по-късно	„Толбухин“,	сега	—	с	най-хубавото	име	—	„Васил	
Левски“):	широк,	тих	по	онова	време,	с	редица	високи,	стройни	тополи;	при-
ятно	ми	беше	да	си	представя,	че	все	по	него	ще	отивам	в	Университета.

Когато	разбрах,	че	бих	могъл	да	се	запиша	студент	и	с	диплома	3	и	
нещо	(в	онова	блажено	за	кандидат-студентите	време	нямаше	приемни	
изпити),	помислих	си:	колко	всъщност	разумно	постъпваше	моят	прия-
тел	Веселин	Павлов,	като	скъпеше	времето	си	за	дисциплини,	към	които	
нямаше	природно	влечение	и	не	държеше	на	бележките.	За	какво	ми	е	сега	
моята	диплома	от	5.78?	Колко	ли	забележителни	книги	бях	пропуснал	да	
прочета,	мъчейки	се	над	математиката,	физиката,	химията!	Хубаво	е	
ранното	специализирано	образование	—	стига	да	има	къде	да	го	получаваш	
и	да	си	наясно	с	наклонностите	и	възможностите	си.

След	два-три	дни	тръгнахме	с	Веселин	да	търсим	квартира.	И	пак	
—	пеш	през	гората.	Озовахме	с,	спуснахме	се	този	път	малко	по-горе	от	
площад	„Журналист“,	срещу	началото	на	ул.	„Дъбова“	(сега	„Кръстьо	Сара-
фов“).	И	още	на	първата	къща	—	неголяма,	двуетажна	—	видяхме	обява,	че	се	
дава	„под	наем“.	Много	хубаво	място	—	помислих	си,	—	до	гората,	къщата	
е	с	двор	и	градина.	Хайде	да	позвъним.	Излезе	невисока	жена,	възрастна,	
както	ми	се	стори	тогава	(а	сега	зная,	че	не	е	била	навършила	50	години).	В	
краткия	разговор,	който	водихме,	пролича	прямота	и	жив	темперамент.	
Попита	(както	ми	се	стори	с	някаква	строга	деловитост)	и	двамата	ли	
търсим	квартира.	Като	разбра,	че	само	аз	и	че	ще	бъда	студент,	тя,	
видимо	доволна,	се	вгледа	в	мене,	преценяващо	и,	както	разбрах,	благо-
склонно.	Може	би	£	допаднах	с	нещо.	Предупреди	ме,	че	в	стаята	от	време	
на	време	ще	спи	на	другото	легло	неин	племенник.	„Няма	да	бъдат	много	
дните,	през	които	ще	бъдете	двамата,	а	наемът	е	значително	по-малък	
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от	това,	което	другаде	трябва	да	плащате	за	самостоятелна	стая.	Вие	
сигурно	сте	проверили	тук-там	и	знаете“.	Благосклонността	£	се	засили,	
когато	разбра,	че	не	зная,	че	никъде	другаде	не	съм	търсил	квартира,	но	
приемам:	харесва	ми	мястото	до	гората,	в	тихата	уличка.	„Ами	хайде	да	
видите	стаята“	—	каза,	като	ми	хвърли	пак	изпитателен	поглед.	Качихме	
се,	видяхме	стаята:	неголяма,	но	имаше	къде	и	на	какво	да	се	чете	и	да	
се	пише,	с	изглед	към	двора,	към	цветята	и	овошките	—	чудесно!	Поисках	
да	платя	за	един	месец,	но	тя	не	прие	—	„като	се	нанесете“.	Уговорихме	
се	кога,	и	аз	си	помислих	с	облекчение:	„Този	път	ми	провървя“.

След	ден-два	бях	вече	в	новата	квартира.	Оказа	се,	че	хазяйка	ще	ми	
бъде	известната	артистка	Марта	Попова.

От	„Дъбова“	2	ми	беше	много	удобно	и	приятно	да	отивам	през	гората	
при	моя	приятел	в	лагера	на	дъновистите.	И	аз	често	ходех.	Постепенно,	
благодарение	на	Веселин,	се	запознах	с	ученици,	последователи	и	почитате-
ли	на	Петър	Дънов	и	започнах	да	вниквам	в	атмосферата	на	„лагера“.	Тук,	
както	и	навсякъде,	живееха	(и	идваха	от	града	за	беседите)	различни	хора,	
но	—	може	би	поради	„водачеството“	на	приятеля	ми	—	у	мене	все	повече	се	
затвърдяваше	впечатлението,	че	преобладават	човечните.	Когато	майка-
та	на	Веско	споменаваше	за	някого,	казваше	„брат“	или	„сестра“.	Това	беше	
установеното,	общоприетото,	чувах	го	и	от	други.	Явно	„идеята“	е	била	на	
Дънов,	пак	той,	очевидно,	беше	нарекъл	тази	общност	от	хора	„братство“,	
по-точно	„бялото	братство“.	Впрочем,	това	понятие	се	отнася	за	идеал-
ната	общност	на	всички	дъновисти:	в	София,	в	страната,	в	чужбина...	У	
Дънов	—	в	беседите,	в	книгите	—	има	символика	на	цветовете.	Според	нея	
например	червеният	цвят	е	цвят	на	любовта,	жълтият	—	на	мъдростта,	—	
синият	—	на	истината.	А	белият	цвят	символизира	човешките	добродетели	
изобщо,	също	—	волята,	която	ги	култивира	и,	така	да	се	каже,	прилага	в	
живота.	Волята	е	на	висок	пиедестал	в	учението	на	Дънов.	На	почит	е	не	
съзерцателността	(както	например	в	будизма),	а	действеността.

В	„лагера“	бе	разпространена	взаимопомощта;	долавях	в	разговорите	
у	Веселинови	и	другаде,	че	хората	си	помагат	в	много	неща	в	бита,	че	из-
падналият	в	беда,	или	просто	в	нужда,	може	да	разчита	на	живеещите	тук	
(или	другаде)	свои	съмишленици.	Правеха	ми	впечатление	общите	безплатни	
трапези	в	празнични	дни	—	върху	множество	съединени	маси	пред	салона,	в	
който	Дънов	изнасяше	беседите	си	(на	високото,	срещу	южната	ограда	на	
сегашното	руско	посолство).	Ех,	обедите	не	бяха	обилни:	чинии	варени	кар-
тофи,	приготвени,	както	ми	се	струваше,	особено,	диетично,	в	светъл	сос,	
но	нали	всеки	измежду	гостите	можеше	да	приседне	и	похапне	—	домакините	
приветливо	канеха.	За	тези	трапези	си	спомних	между	другото,	когато	нас-
коро	четох	„Книга	за	здравето“	(„допълнено	и	преработено	издание“	от	1996	
г.	—	съставителите	Никола	Нанков	и	Емилия	Алексиева	са	използвали	много	
книги	на	Петър	Дънов).	Тук	има	редове	и	за,	така	да	де	каже,	психическите	
свойства	или	стимулатори	на	разни	плодове	и	зеленчуци.	Дъновистите	са	
вегетарианци	и	това	още	през	юношеството	ми	предразполагаше	към	тях.	
В	тази	книга	можем	да	прочетем,	че	„черешите	внасят	радост	и	веселие	у	
човека“,	а	такива	качества	имал	и	медът,	че	ябълките	не	само	придават	
свежест	на	лицето,	но	правят	човека	„мек	и	снизходителен“,	че	„искаш	ли	



  Стоян Каролев  63

да	си	благ,	трябва	да	ядеш	грозде“...	А	за	картофите	е	казано,	че	„придават	
самодоволство“	и	„затова	при	неблагоприятни	условия,	за	да	бъде	доволен	и	
от	най-малкото,	човек	трябва	да	ги	яде“.	Четейки	тези	редове,	си	помислих,	
че	през	онези	трудни	военни	години	тъкмо	това	трябваше	човеку:	да	бъде	
доволен	и	от	най-малкото...	Да	не	би	и	това	да	е	била	една	от	причините	
да	се	поднасят	най-често	картофи	на	безплатните	празнични	трапези?	
(Ако	е	вярно	казаното	за	картофите,	и	днес	те	трябва	да	бъдат	на	почит	
у	масово	обеднелите	българи.)

Разпространена	 беше	между	 дъновистите	 в	 „лагера“,	 а	 сигурно	 и	
извън	него	и	медицинската	взаимопомощ.	Почти	всички	хора,	 с	 които	
вече	се	познавах,	имаха	активно	отношение	към	народната	медицина,	
знаеха	различни	рецепти,	препоръчваха	ги,	някои	бяха	готови	да	отидат	
и	в	неудобно	за	тях	време	при	болен	(и	на	мене	ми	се	случи	да	изпитам	
веднъж	тази	 готовност).	В	това	 отношение	те	 също	бяха	последова-
тели	на	Дънов.	Съвременният	читател	може	да	намери	в	споменатата	
„Книга	на	здравето“	множество	лекарствени	рецепти,	разни	методи	и	
средства	за	всякакви	болести.	Медицинските	наклонности	и	знания	са	
характерни	за	„Учителя“	(така	го	наричаха,	наричат	го	и	сега	всички	не-
гови	последователи).	Източник	на	тези	знания	е	преди	всичко	народната	
медицина,	нашата,	а	също	и	индийската.	(Дънов	е	живял	в	Индия,	не	зная	
кога	точно	и	колко	е	донесъл	оттам	и	разни	окултни	идеи	и	вярвания.)	
Здравословните	съвети,	напътствия,	рецепти,	препоръки	за	начина	на	
живот	са	съществена	страна	в	неговото	учение,	в	неговата	„мисия“.	Той	
явно	живееше	със	съзнанието	на	учител	и	мисионер.

Много	млад	бях	тогава,	нямах	и	двайсет	години,	но	с	крехко	здраве,	
мъчен	и	от	немотията,	и	от	противоречието	между	силните	логически	
наклонности	на	ума	и	не	по-слабото	предразположение	към	сантиментал-
ност,	та	нарядко	изпадах	в	мрачовати	настроения.	Затова	толкова	повече	
ми	беше	приятно	да	срещам	хора	със	спокоен	и	ведър	поглед	върху	живота,	
а	—	може	би	поради	стечение	на	обстоятелствата,	на	случайностите	—	
такива	ми	се	струваха	повечето	хора	в	„Изгрева“,	с	които	имах	някакво	
познанство	или	просто	бях	разменил	думи	в	компания	с	Веселин	Павлов.	
Имаше	нещо,	което	стимулираше	жизнеността	им,	жизнерадостта	им,	
доброто	настроение,	сякаш	знаеха	някаква	тайна,	която	се	отразяваше	
върху	лицата	им	и	привличаше.

Между	хората	(всъщност	немного),	с	които	ме	запозна	моят	прия-
тел,	бяха	художникът	Борис	Шаров	и	дъщеря	му	Николинка,	тогава	още	
ученичка.	Обикновено	на	пръв	поглед	лице	на	Шаров	ме	притегляше,	без	
да	си	давам	сметка	защо.	Дадох	си	много	по-късно,	когато	отдавна	бях	
завършил	 висшето	 си	 образование,	 участвах	 в	 литературния	живот.,	
бях	преминал	през	изпитания	и	сътресения	и	работех	вече	като	старши	
научен	сътрудник	в	Института	за	литература	при	БАН,	а	Борис	Шаров	
—	като	художник	в	Института	по	етнография,	пак	в	Академията.

През	студентството	си	бях	ходил	у	дома	му	—	къщурка,	гушеща	се	в	
дъното	на	хубав	двор	с	тополи	пред	входа	(там	дето	сега	е	“Пирогов“	или	
съвсем	близо).	Бях	почувствал,	че	е	даровит,	приковаваше	погледа	ми	едно	
голямо	маслено	платно	на	дъщеря	му	(в	още	по-ранна	възраст),	извисено	
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изображение,	пред	което	тогава	ми	 се	искаше	да	постоя	повече,	но	 се	
стеснявах,	сякаш	надниквах	в	нещо	много	интимно	у	художника,	което	
той	е	изразил,	въплътил	за	себе	си	и	за	близките	си.

През	времето,	за	което	споменах	преди	малко,	в	края	на	60-те	или	в	
началото	на	70-те	години,	като	художник	в	Етнографския	институт	с	
музей,	Борис	Шаров	пътуваше	из	страната	и	ми	показа	рисунки	с	молив	
на	родопчани	и	родопчанки	—	реалистични,	явно	близки	до	първообразите.	В	
тези	изображения	на	хора	от	народа,	обикновени	хора,	също	беше	заключе-
на	някаква	малка,	привличаща	погледа	тайна.	Това	е	магията	и	силата	на	
таланта,	помислих	си,	разглеждайки	графиките,	която	се	изразява	в	ула-
вяне	не	само	на	физиономичното,	а	и	черти	на	характера,	темперамента,	
душата.	И	навярно	толкова	изразителен,	запомнящ	се	е	автопортретът	
на	Борис	Шаров	(със	широкопола	шапка	от	по-младите	му	години),	който	
можеше	да	се	види	по	афишите	при	откриването	на	самостоятелната	му	
изложба	(в	доста	късно	време),	не	само	и	не	толкова	защото	е	физиономично	
верен,	даровито	нарисуван,	но	и	защото	в	изражението	на	лицето,	в	израза	
на	очите	по-точно,	е	уловена	самата	дарба,	като	същностно	начало	на	
духа.	Връщайки	се	към	първите	ми	срещи	в	„Изгрева“	с	Борис	Шаров,	може	
би	трябва	да	отговаря	така	на	малката	загадка:	с	какво	ме	е	привличало	
неговото	обикновено	и	некрасиво	според	трафарентните	представи	лице:	
то	бе	съгрято,	осветлено	от	дарбата	и	изобщо	от	духовното	начало,	у	
скромния	учител-художник.	Но	остава	открит	въпросът:	не	е	ли	намирало	
живителен	извор	това	начало	в	мисли	и	идеи	на	Петър	Дънов.

Великоликата,	светлооката,	тъмнокосата	дъщеря	на	Борис	Шаров,	
Николинка,	срещах	комай	все	усмихната,	но	не	със	сдържаната	усмивка,	
с	полуусмивката	на	Веселин,	а	—	лъчиста,	с	искри	в	очите;	тя	печелеше	с	
малко	думи,	а	и	мълчешком,	симпатии	на	младежи	като	мене,	че	и	на	въз-
растни,	струва	ми	се.	Като	че	имаше	нещо	скъпоценно	скрито	в	думите,	
зад	думите,	та	винаги	беше	приятно	да	я	срещнеш	(обикновено	—	прегър-
нала	цигулката	си:	като	мнозина	между	дъновистите,	тя	посвещаваше	
душевни	сили	и	пориви	на	музиката),	сякаш	излъчваше	внушението,	че	е	
хубаво	да	се	живее	—	винаги,	и	в	сиви,	начумерени	есенни	дни,	и	в	мразо-
вито	време	(запомнил	съм,	че	обичаше	зимата).	„Че	как	да	не	е	хубаво	да	
се	живее,	щом	си	толкова	млад“	—	казвам	си	сега,	на	старини,	но	тогава	
—	загатнах	вече	—	не	всякога	мислех	така.	Веднъж,	когато	отивах	в	Уни-
верситета	в	лошо	настроение	(имах	си	несъвсем	неоснователни	причини	
за	това...),	движейки	се	по	левия	тротоар	на	бул.	„Фердинанд“,	скоро	след	
като	пресякох	„Граф	Игнатиев“,	видях	Николинка,	с	две	други	момичета,	
на	балкона	на	една	двуетажна	сграда,	запазена	и	досега.	Не	зная	какво	ме	
бе	накарало	да	вдигна	поглед	(може	би	нейният	глас),	но	щом	се	срещнаха	
очите	ни,	тя	така	ми	се	усмихна,	махайки	с	ръка,	че	отвея	цялата	ми	
унилост,	просветля	ми	и	аз	дълго	вървях,	че	и	влязох	в	Университета	с	
разведрена	душа.	Това,	разбира	се,	не	е	никакво	събитие,	според	обектив-
ните	общи	критерии.	Но	ето,	че	за	мене	е	било,	щом	съм	го	запомнил	за	
цял	живот.	(А	спомените	са	доста	субективен	жанр...)

Срещаха	се,	разбира	се,	и	съвсем	други	хора	сред	дъновистите.	Един-
двама	от	малцината	възрастни,	с	които	съм	имал	някакви	контакти,	
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ми	направиха	впечатление	на	обрулени	от	вихрите	на	живота,	очукани	
от	съдбата,	потърсили	в	“Изгрева“	тихо	пристанище.	От	друга	страна,	
всичко	окултно	и	мистично	в	дъновизма	е	създало	у	мнозина	вярата,	че	мо-
гат	да	влизат	в	контакт	с	невидими	за	множеството,	неземни	и	съдбовни	
сили.	Тук,	в	лагера,	не	беше	трудно	да	попаднеш	на	хора	със	самочувствие,	
че	могат	да	прозират	в	бъдещето.	Един	от	тези	прорицатели,	гледач	на	
ръка,	ми	предрече,	че	най-щастлив	ще	съм,	най-големи	успехи	ще	имам,	
когато	бъда	на	31-32	години,	а	тогава	върху	мене	се	стовариха	един	от	
най-тежките	изпитания	в	живота	ми.	Но	пък	вярно	излезе,	че	ще	живея	
дълго	и	освен	преживяната	смъртна	опасност,	ще	има	и	други.	Знае	ли	
човек?	Може	би	пък,	„има	нещо“	в	хиромантията...

Имал	съм	и	странни	срещи.	Веднъж	срещу	мене	се	зададе,	вървейки	
бързо	по	нешироката	пътека,	слаба	жена	(тук	дебели	хора	не	бях	видял),	
на	средна	възраст,	с	особен	израз	на	лицето.	Като	впери	остър	поглед	в	
мене,	тя	започна	енергично	и	ядно	да	маха	с	ръка	—	да	се	махна	встрани,	
макар	да	имаше	все	пак	достатъчно	място	да	се	разминем.	Ясно	не	иска-
ше	да	ме	гледа	срещу	себе	си,	не	искаше	да	£	се	изпречват	на	пътя	особи	
като	мене	—	с	нещо	не	£	допадах	или	смущавах	хода	на	мислите	£.	А	може	
би	ме	бе	взела	за	представител	на	онези	зли	надземни	сили	(в	случая	с	чо-
вешки	образ),	които	—	това	може	да	се	прочете	у	Дънов	—	току	се	месят	
в	хорските	дела...	Отстъпих,	пристъпих	в	градинката	нагоре,	а	тя,	като	
профуча	край	мене,	се	извърна	и,	спряла	за	миг,	ме	изгледа.	Стори	ми	се,	
че	хвърли	поглед	и	към	краката	ми,	та	си	помислих:	иска	да	види	дали	съм	
стъпкал	цвете,	макар	тя	да	ме	натика	в	градинката.	Тук	цветята	бяха	на	
особена,	почти	религиозна	почит.	Но	и	аз	много	ги	обичам,	та	внимавах....

Петър	Дънов	държеше	беседите	си	в	специално	помещение,	намиращо	
се	някъде	в	пространството,	заемано	сега	от	руското	посолство.	Нещо	
като	голям,	продълговат,	добре	остъклен	салон,	от	дърво.	„Салонът“	беше	
непосредствено	продължение	на	кулообразна	постройка,	и	тя	дървена,	
доста	високо	извисяваща	се	(така	ми	изглеждаше	по	онова	време),	хвърля-
ща	се	в	очи	в	сравнение	с	ниските	къщици	по-надолу.	В	тази	своеобразна	
кула,	на	най-високото	място	в	„лагера“,	беше	жилището	на	„Учителя“,	за	
когото	съм	чувал	да	казват,	че	обичал	да	наблюдава	звездите.	Той	слизаше	
в	салона	по	вътрешна	стълба	—	пъргав	за	възрастта	си,	внушителен	и	
приветлив	на	вид,	с	правилни	черти	и	дълга,	спусната	над	раменете	му	
коса,	все	в	хубав	сив	костюм	по	време	но	моите	посещения.

Преди	да	се	появи	Дънов,	салонът	се	изпълваше	и	се	извършваше	една	
особена	подготовка,	 —	 да	 се	 създаде	 атмосфера,	 подходяща	 за	 среща	 с	
„Учителя“.	Непредупреден	от	Веселин,	първият	път	много	се	изненадах,	
когато	изведнъж	засвириха	цигулки	(насочил	погледа	си	нататък,	откъде-
то	трябваше	да	се	появи	Петър	Дънов,	не	бях	забелязал	изпълнителите	
от	място),	разнесе	се	песен.

Пееха,	струва	ми	се,	повечето	от	залата	—	едва	ли	е	било	в	идеален	
синхрон,	но	приятно.	В	мелодиите	имаше	нещо	ведро,	слънчево.	Човек	се	
настройваше	за	хубаво,	празнично	изживяване...	Дънов	говореше	изправен	
зад	катедра,	но	поглеждаше	и	през	лупа	—	явно	имаше	текст	пред	себе	си,	
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може	би	някоя	от	многобройните	си	книги.	А	може	би	той	просто	да	е	
четял	много	добре	познат	текст,	та	не	е	било	необходимо	погледът	му	да	
бъде	сведен	все	надолу.	Не	изключвам	и	възможността	това,	което	произ-
насяше,	да	бъде	по	същество	ново,	поне	по	форма,	по	израз,	а	от	време	на	
време	подкрепяше	мисълта	си	с	прочетен	цитат.	Впрочем,	това	едва	ли	
е	толкова	важно.	По	онова	време	не	си	задавах	такива	въпроси,	внимавах	
да	вникна	в	смисъла	на	произнасяното	или	прочитаното.	То	будеше	у	мене	
много	въпроси.	Понякога,	изненадан	от	чуваното,	звучащо	ми	невероятно	
за	един	основател	на	учение,	категорично	изявявал	почитта	си	към	ми-
сълта,	разума,	мислех	си,	че	се	касае	за	някакъв	особен	род	алегория	или	
символика,	която	„помазаните“,	хората	от	„бялото	братство“	знаят	как	
да	тълкуват.	Но	когато	след	беседата	се	осмелявах	да	попитам	някого	
от	тях,	не	срещах	готовност	за	разяснение.	От	отронените	думи,	полу-
изречения,	долавях,	че	всеки	е	свободен	да	тълкува	думите	на	„Учителя“...

Изненадах	се,	когато	узнах,	че	мелодиите,	които	звучаха	в	салона,	са	
от	Дънов,	че	Петър	Дънов	и	композира.	По-късно	научих,	че	и	текстове-
те	на	песните	са	негови.	В	тях	не	се	стараех	много	да	вникна.	Не	всички	
думи	се	разбират	при	пеене,	пък	и	всеки	знае,	че	в	песните	мелодията	е	
главното,	тя	именно	въздействува	преди	всичко	върху	присъствуващите.	
Сега,	в	края	на	„Книга	за	здравето“	имах	възможност	да	прочета	„песни	
от	„Учителя“	и	нека	кажа	нещо	за	тях	(за	думите,	а	не	за	нотите)	преди	
да	напиша	 страниците	 за	 главното	в	представата	ми	 за	 възгледите,	
светоотношението,	личността	на	Дънов	—	представа	непълна,	разбира	
се,	добита	от	малкото	прочетено	преди	да	дойда	да	следвам	в	София,	от	
беседи,	слушани	от	време	на	време	в	„Изгрева“,	главно	през	първата	година	
на	следването	ми	и	от	книги	на	Петър	Дънов,	издадени	през	наши	дни.	
Моята	задача	не	е	изследователска	по	същество,	а	преди	всичко	мемоарна.	
Ако	не	бяха	непосредствените	ми	впечатления	от	учението	и	личността	
на	Дънов,	нямаше	сега	да	отделям	страници	за	тях,	макар	че	си	заслужава	
изследователски	труд	човек,	издал	—	според	сега	обнародваната	библио-
графия	—	168	книги,	спечелил	много	последователи.	Дъновизмът	е	явление	
в	религиозно-нравствения	и	социалния	живот	в	България.

Най-малката	заслуга	за	дирите,	които	е	оставил,	са	текстовете	на	
песните.	Колкото	и	да	е	открояваща	се	личност,	поетическа	дарба	Дъ-
нов	не	е	имал.	Не	е	имал	и	езиков	усет,	щом	в	песните-молитви	към	Бога	
може	да	се	изрази	така:	„Обилно	нас	благослови!“,	или	—	по	такъв	начин	да	
характеризира	милосърдието	(в	него	като	разгърната	метафора...):	„Ми-
лосърдието	е	градина	райска,/	чудно	пременена,	пълна	с	хубост	майска;/	
билки	и	дървета	в	красота	развити/	и	с	обилна	рожба	всякога	покрити“.

Впрочем,	може	би	от	всички	композитори	на	песни	Дънов	най-малко	
е	държал	на	думите,	щом	като	текстът	на	песента	„Вдъхновение“	се	
състои	от	заглавието,	повторено	7	пъти	и	—	„Ти	си	благословение“,	пов-
торено	2	пъти;	щом	е	писал	песни	на	език,	неразбираем	за	никого,	като	
„Киямет	зену“	и	„Аумен“.	Тази	последна	песен	всъщност	се	състои	от	2	
думи:	„Ауми	и	„Аумен“,	повторено	съответно	3	и	4	пъти.

И	все	пак,	в	песните-текстове	на	Петър	Дънов	(когато	са	разбира-
еми),	колкото	и	да	са	художествено	несъстоятелни,	са	намерили	някакъв	
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израз	черти,	наклонности	на	неговата	личност,	тенденции	на	неговото	
светоотношение	и	учение.

Между	Дъновите	песни	няма	да	намерите	нито	една	тъжна,	скръбна,	
меланхолна;	всички	са	жизнерадостни,	жизнеутвърждаващи,	създадени,	за	
да	вдъхват	бодрост,	подем	на	духа	и	оптимизъм.	Извори	на	жизнерадост	
Дънов	намира	в	красотата	на	природата,	дето	вижда	разумност,	дето	е	
и	Бог,	в	слънчевата	светлина:	„Изгрява	слънцето,	праща	светлина,	носи	
радост	за	живота“,	но	и	—	във	вярата,	в	човешките	възможности.	„Всичко	
е	постижимо“	—	се	нарича	една	от	неговите	песни.	Постижимо	е,	когато	
„ние	сме	разумни“	и	имаме	воля	за	хуманни	дела.	Дънов	има	песни-призи-
ви	като	„Време	е	да	вървим“:	„Време	е	да	вървим,	/	зло	да	победим,	мира	
да	въдворим,	/	Христа	да	възкресим“.	Пак	ще	кажа:	ако	не	е	мелодията,	
която	е	в	съзвучие	с	призива	на	текста,	сами	по	себе	си	такива	призиви	
едва	ли	щяха	да	имат	действена	сила	(освен	у	благоговейно	почитащите	
всичко	казано	от	Учителя.)

Песните	на	Петър	Дънов	утвърждават	действени	нравствени	цен-
ности:	„Ти	съзнавай,	/	люби,	/	безспирно	сей,	гради“	/	в	живота	всичко	
давай“;	прославят	милосърдието	не	просто	като	самочувствие,	а	като	
човеколюбиво	действие,	като	радостна	отдаденост	на	доброто.

Основната	цел,	главният	стремеж	на	Петър	Дънов	е	да	въздейства	
върху	хората,	а	не	да	създава	философска	система.	Все	пак,	колкото	и	
да	е	еклектично,	неговото	учение	има	свой	облик,	макар	да	е	изпълнено	
с	противоречия,	с	волна	фантастика,	с	магически	мечтания.	Петър	Дъ-
нов	е	проповедник,	нетрадиционен,	 своеобразен,	нравствено-религиозен	
просветител,	който	учи	своите	слушатели	и	читатели	да	се	радват	на	
живота	и	да	вършат	добро.	За	стореното	добро	той	не	обещава	райски	
награди,	нито	за	злото	—	адови	възмездия,	а	здраве	и	щастие	или	болест	
и	нещастие	тук,	на	земята.	Жизнерадостният	патос	и	нравствената	
проповед	—	пряка	или	косвена	—	у	него	са	в	единство.

Нека	първом	кажа	нещо	за	жизнеутвърждаващото,	оптимистичното	
в	учението,	в	проповедничеството	на	Петър	Дънов.	Нееднократните	му	
категорични	твърдения,	че	човек	е	роден	да	се	радва	на	живота,	са	моти-
вирани	с	чувства	и	пориви,	които	хората	получават	от	божия	свят,	от	
природата,	от	слънцето

У	Дънов	наистина	има	истински	култ	към	слънцето.	Би	могло	да	се	
каже,	че	този	култ	е	духовно-естетически	и	здравно-хигиенически.	Често	
Петър	Дънов	прославя	слънцето	и	в	песни,	и	в	беседи.	„Изгрява	слънцето,	
праща	светлина,	носи	радост	за	живота.“	Това	е	целият	текст	на	една	
от	неговите	песни,	съответстващ	на	много	изказвания	„в	проза“,	като:	
„Слънцето	ни	поздравява	със	своите	светли	поеми,	които	внасят	радост	
и	веселие“;	„възприемайте	повече	енергия	от	слънцето,	ако	искате	да	сте	
жизнерадостни.	Радвайте	се	на	изгряващото	слънце,	ако	искате	да	про-
дължите	живота	си“.	Именно	по	духовно-здравни	подтици	дъновистите	
посрещаха	слънцето	(на	огромна	поляна,	сега	в	двора	на	Руското	посол-
ство),	правейки	и	гимнастически	упражнения	все	по	указания	и	препоръка	
на	своя	учител.	Не	отидох	нито	веднъж	да	ги	видя	там	—	стеснявах	се,	
мислех	си,	че	моето	присъствие	отстрани	може	да	се	изтълкува	като	
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празно	любопитство	към	нещо,	което	за	тях	е	много	важно,	в	известен	
смисъл	—	интимно.	Още	повече	бих	се	стеснявал	да	гимнастикувам	с	тях,	
макар	да	не	предполагах,	че	ще	срещна	някакво	препятствие;	пък	и	не-
сръчен,	какъвто	и	тогава	бях,	едва	ли	щях	да	се	„включа“,	както	трябва.

Поне	 да	 бях	 възприел	 от	дъновистите	да	посрещам	изгревите	на	
слънцето	по-често,	а	пък	аз	—	като	милионите	хора	—	обикновено	ги	про-
спивам;	и	разходките	си	правя	привечер,	когато	—	една	прилика	с	Херман	
Хесе	—	имам	повече	сили.	А	Дънов	казва,	че	„десетина	минути	са	доста-
тъчни	да	постои	човек	при	 зазоряване,	при	изгрев	 слънце,	 за	 да	 вземе	
това,	което	му	е	необходимо	за	деня“.	Зная,	че	и	у	индийски	мислители	
съществува	такава	извисена	представа	за	изгрева,	та	затова	съветват	
да	не	прескачаме	зазоряването.	„Но	—	както	казва	Александър	Геров	в	сти-
хотворението	„Сфинкс“	—	ние	лошо	сме	възпитани“...	Впрочем,	трябва	да	
добавя,	че	макар	да	славослови	преди	всичко	изгрева	и	да	е	издал	специална	
книга	„Изгревите	на	слънцето“	(неслучайно	и	лагерът	на	дъновистите	
се	наричаше	„Изгревът“),	Петър	Дънов	съзира	лечебна	сила	в	слънчевите	
лъчи	през	целия	ден	—	за	разни	болести	и	неразположения;	колкото	и	да	
цени	преди	всичко	пролетното	слънце	през	май	и	първата	половина	на	
юни,	той	вижда	здравословно	и	извисяващо	духа	въздействие	на	слънцето	
през	всички	годишни	времена.	Склонен	към	мечтателно	фантазиране,	той	
заявява,	че	в	бъдеще	хората	ще	лекуват	всички	свои	болести	чрез	свет-
лина	и	топлина,	а	и	понастоящем	„каквото	и	неразположение	да	имате,	
като	сложите	гърба	си	на	слънцето,	неразположението	ви	ще	изчезне“...	
Покривите	на	бъдещите	човешки	жилища	трябвало	да	бъдат	направени	
от	прозрачна	материя,	от	най-фино	стъкло,	през	което	може	да	минава	
светлината.

Култът	към	слънцето	у	Петър	Дънов	е	култ	и	към	светлината.	По-
нятието	светлина	той	често	употребява	в	преносен,	духовен,	символен	
смисъл.	За	разлика	от	тъй	много	развъдилите	се	в	наши	дни	аидейни	пра-
гматици,	гордеещи	се	със	своята	духовна	оскъдност,	духовна	голота,	той	
казва:	„Хората	трябва	да	бъдат	идейни,	а	идейни	ние	наричаме	хората	на	
светлината,	с	които	можем	да	се	разбираме.“	Светлина	излъчват	и	при-
тежават	в	различни	форми	и	степени	философът,	поетът,	културният	
човек	изобщо	и	онзи	държавник,	политик,	който	вижда	направлението,	по	
което	трябва	да	върви	неговият	народ...“

Постоянен	източник	на	жизнерадост	Дънов	вижда	в	красотата	и	
хармоничността	на	природата;	стреми	се	да	насочва	погледа	на	своите	
привърженици	към	природните	хубости	и	блага.	Лагерът	на	дъновистите	
беше	до	гората	(с	него	свършваше	на	юг	някогашна	София);	пред	погледа	
на	обитателите	му,	живеещи	сред	всякакви	дръвчета	и	цветя,	се	откро-
яваше	красавицата	Витоша.

Всяко	лято	Петър	Дънов	водеше	своите	ученици	на	планински	лагер,	и	
то	в	Рила,	царицата	на	българските	планини,	при	„Седемте	рилски	езера“.	
Той	съветва	своите	последователи	да	посрещат	пролетното	събуждане,	
цъфтежа	на	дърветата	като	празник,	да	отворят	душите	си	за	чудо-
творната	природна	сила,	та	да	изпитват	нейното	възродително,	освежа-
ващо	въздействие	върху	мислите	и	чувствата	си.	За	Дънов	„растенията	
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представляват	най-великата	художествена	изложба,	те	са	страници	от	
великата	божествена	книга“,	т.е.	поставени	са	над	човешкото	изкуство	
чрез	багри	или	слово.	Следвайки	своя	учител,	дъновистите	одухотворяваха	
растителния	свят,	съзираха	в	него	едва	ли	не	съзнателен	живот.	Пред-
полагам,	че	не	всички	са	гледали	така	на	експонатите	„в	най-великата	
художествена	изложба“,	но	аз	твърде	рано	забелязах,	почувствах	тази	
черта	или	тенденции	в	дъновисткото	светоотношение	и	се	натъкнах	на	
запален	неин	носител.	Разговаряхме	през	слънчев	пролетен	ден	на	1940	г.	
след	беседата	на	Дънов	под	някакво	дърво	с	моя	приятел	Веселин	Павлов	
и	други	младежи,	и	аз	в	даден	момент	машинално	откъснах	—	и	баща	ми	
имаше	такъв	навик	—	малка	клонка	с	няколко	листа,	привлечен	от	пролет-
ната	светлозелена	краска	(тя	ми	е	любима	и	сега).	Един	от	младежите	
реагира	бързо,	остро	и	дори	малко	грубо,	преценявайки	постъпката	ми	
като	постъпка	на	човек,	който	не	знае,	не	разбира,	че	дърветата	имат	
чувствителност,	имат	душа.

Петър	Дънов	често	повтаря	в	беседи	и	книги,	че	красотата	и	светлина-
та	на	природата	носят	радост	за	хората,	че	човек	трябва	да	е	благодарен	
за	тези	£	дарове,	а	също	—	за	плодовете	на	земята.	„Ако	искате	да	бъдете	
щастливи	—	настоява	той,	—	бъдете	благодарни	за	благата,	които	ви	се	
дават“	—	въздухът,	дневната	светлина,	най-обикновената	проста	храна	
(той	учи	да	се	яде	именно	проста	вегетарианска	храна,	да	не	се	смесват	
храните,	за	да	бъде	човек	жизнерадостен).	„Недоволството	е	духовна	нище-
та,	която	запушва	порите	на	човешкото	тяло“,	„от	сутрин	до	вечер	човек	
трябва	да	бъде	радостен	и	весел,	да	е	убеден,	както	се	казва	в	споменатата	
песен,	че	„всичко	в	живота	е	постижимо“.	(Де	да	беше	така...)

И	на	по-общ	мирогледен	план	природата	буди	възхищение	у	Петър	
Дънов,	което	той	се	стреми	да	събуди,	да	поддържа,	да	усилва	у	своите	
ученици,	защото	„тя	не	търпи	еднообразието“	(„което	е	смърт“)	и	„обича	
разнообразието“	 („което	е	 смърт“)	и	 „обича	разнообразието“	 („което	е	
живот“),	и	защото	в	нея	съществува,	според	убежденията	му,	пълна	хар-
мония.	„Винаги	трябва	да	бъдем	в	съгласие	с	нейните	постановления,	да	
разбираме,	че	в	тях	се	съдържат	истинските	методи	на	нашия	живот.	
И	ако	ние	вървим	в	съгласие	с	тях,	всякога	можем	да	бъдем	умни,	здра-
ви,	щастливи“.	Петър	Дънов	дори	твърди,	като	явно	не	зачита	твърде	
своеобразието	на	 обществото,	 на	 обществените	 закономерности,	 че	
„единственият	образец,	по	който	трябва	да	се	ръководят	всички,	и	наро-
дите,	и	управниците,	и	отделният	индивид,	е	образецът,	който	ни	дава	
природата.“	За	култа	към	природата	на	Дънов	може	да	се	съди	по	това,	
че	природните	„сили“,	„линии“,	„форми“	и	пр.	са	обект	на	11	негови	книги,	
според	приложената	библиография	към	„Книга	за	здравето“	от	1996	г.

Откъде	според	Дънов	произтича	„абсолютната	хармония“	в	природа-
та?	Тук	се	докосваме	до	нещо	много	съществено,	сърцевинно	в	неговото	
религиозно	оцветено	идеалистическо	светоотношение.	 „Зад	сегашното	
видимо	се	простира	нещо	разумно,	закономерно,	в	което	всички	действия	са	
точно	измерени,	без	никакви	изключения“.	Защищавайки	този	своеобразен	
фатализъм	на	хармонията	(без	да	се	съобразява	как	се	съгласува	със	закона	
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за	разнообразието),	Дънов	отсича:	„Противоречията	в	света	съществу-
ват	само	за	невежествените	хора“.	Изобщо	той	е	убеден	антидиалектик.	
Това	се	отразява	и	върху	стила	му.	Все	е	категоричен,	без	при	това	да	се	
грижи	дали	и	доколко	се	съгласуват	неговите	категорични	твърдения	в	
дадена	беседа,	в	дадена	книга,	статия,	страница...

Няма	противоречия	в	„живата	природа“,	защото	„в	своята	целокуп-
ност	е	проявление	на	разумни	сили	от	разни	градации,	които	сили	живеят	
в	пълна	хармония,	общение	и	единение“.	В	природата,	във	вселената,	в	
целия	Космос	има	„висша	разумност“.	„Именно	тази	разумност	е	самият	
Бог,	който	действува“.	Нека	кажа	тук,	че	разума	Дънов	поставя	най-ви-
соко	в	скалата	на	духовните	ценности.	Неведнъж	е	заявявал,	че	сърцето	
на	човека	е	по-висше	от	разума,	а	разумът	е	„най-висшето“.	Очевидно,	
смисълът,	който	влага	в	понятието	„разум“,	е	сходен	на	смисъла,	който	
носи	това	понятие	(„die	Kernunft“)	в	немската	класическа	идеалистическа	
философия,	твърде	различно	от	понятието	 „разсъдък“	 („der	Kerstand“),	
което	у	нас	днес	току	се	употребява	като	равнозначно	на	разума	—	вся-
как	принизяван,	иронизиран	от	някои,	които	смятат	себе	си	за	много	
широки	емоционални	натури,	но	в	ширинето	на	техния	дух	разумът	се	
стеснява	и	изсушава.	А	когато	пише	за	разума	у	човека,	Дънов	включва	в	
понятието	не	само	интелектуално,	но	и	високо	емоционално-нравствено	
съдържание.	Същностна	черта	на	разума	е,	че	той	е	двигател	на	волята,	
много	важна	в	учението	на	Дънов,	което	подтиква	не	към	молитва,	а	към	
деяния,	съзидание.

Разумността	в	природата	и	във	вселената	според	разбиранията	на	
Дънов	не	е	само	закономерност,	„строга	разпореда“.	Та	нали	той	уеднак-
вява	тази	разумност	със	„самия	Бог,	който	действува“,	а	бог	за	него	е	
„абсолютна	любов	и	абсолютна	хармония“.	(За	култа	към	любовта,	най-
разпространен	 в	 учението	му,	ще	кажа	нещо	 след	малко.)	А	тъй	като	
божествената	 енергия	 е	 създала	 и	 човешкия	 организъм	 (с	 „материал“	
от	различни	планети	—	къде-къде	по-поетично	от	направата	просто	с	
глина...),	човек	е	органично	обвързан	с	природата,	с	Космоса;	обвързан	е	
телесно,	физиологически	и	душевно,	духовно.

Многократно	Петър	Дънов	търси	и	констатира	космически	източни-
ци	и	подбудители	на	човешкото	(а	не	само	на	човешкото)	кръвообращение.	
Веднъж	той	говори	 за	 „космически	импулс	в	 света“,	 „който	постоянно	
регулира	кръвообращението	на	всички	организми“;	 друг	път,	че	 „наше-
то	кръвообръщение	има	 един	ритъм,	импулс,	 който	 се	 дължи	на	тази	
космическа	енергия	—	електричеството“;	трети	път	—	че	„ритмичното	
движение	на	кръвта	в	човешкото	сърце	се	определя	от	ритмичните	вълни	
на	слънцето“.

Но	слънцето,	казва	и	пише	Дънов,	не	само	определя	ритмичните	вълни	
на	кръвта,	на	човешкото	сърце,	но	и	„събужда	мисълта	на	човека“,	дори	
„космическото	му	съзнание“.	В	малките	паузи,	които	сърцето	прави	след	
няколко	удара	(тези	„промеждутъци“	—	казва	Дънов	—	са	различни	у	разните	
хора),	човек	се	свързва	„с	други	светове“	(затова	именно	били	тези	паузи),	
„с	Млечния	път	или	с	други	съзвездия“,	които	внасят	в	човешката	душа	
„различни	добродетели“.
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Станка Пенчева 
(1929—2014)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЧУВСТВА

Иìà ÷óâсòâà, ëеêè è íеóëîâèìè.
Кàòî äúõà íà сíеãà, íà ìúçãàòà.
Те се рàçïрúсêâàò, ïреäè äà сè èì äàë èìе.
Нî òè ïîìíèш сìúòíî àрîìàòà èì.

Иìà ÷óâсòâà, ãúсòè êàòî сìîëàòà.
Äеòî êàïе ïîä áрàäâàòà íà äúрâàря.
Те ëежàò âеêîâе ïîä çеìяòà
è се ïреâрúщàò â êàìúíè êеõëèáàреíè.

Иìà ÷óâсòâà, ãîр÷èâè êàòî ïеëèíà,
÷óâсòâà — ярêè êàòî сâеòêàâèöè íîщíè...
В ÷ерóïêèòе íà сëîâàòà çàсòèíàëè.
Те è сëеä ìеí ще жèâеяò îще.

ХУБАВО Е ВСИЧКО ÄА СВÚРШВА НАВРЕÌЕ

Хóáàâî е âсè÷êî äà сâúршâà íàâреìе —
äà íàïóсíеш рàíî îãíèщеòî,
ïреäè îãúíяò äà е сòàíàë íà ïеïеë;
îò òрàïеçàòà äà сòàíеш рàíî —
çà äà íе сúáèрàш ïîсëе òрîõèòе;
И äà îòâúрíеш î÷è,
ïреäè äрóãèòе î÷è äà èçсòèíàò.

Не îáè÷àì äà ãëеäàì сóõè öâеòя
è ïрàçíè ÷àшè...
Не ìе äîêîсâàé íèêîãà áеç îáè÷.
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•
Осòàâè ìе íàé-ïîсëе сàìà!
Цяë äеí âúрâèш сëеä ìеíе —
êîãàòî ìúë÷à è êîãàòî ãîâîря,
ïî óëèöàòà è ó äîìà,
îò ìèãà íà сúáóжäàíеòî
äî ìèãà íà сúíя...
Усещàì òе, áеç äà òе âèжäàì.
Зíàì êàêâî ìè êàçâàш,
ìàêàр ÷е íе ÷óâàì ãëàсà òè.
Ще èçáяãàì îò òеá!
— Äà îсòàíà íàé-ïîсëе сàìà —
áеç òâîèòе рúöе â рúöеòе ìè,
áеç òâîèòе î÷è â î÷èòе ìè,
áеç òâîяòà äóшà — â ìîяòà;
Тîãàâà ще сè ïîеìà äúõ,
ще сïóсíà êëеïà÷è —
äà сè ïî÷èíà íàé-сеòíе îò òеá,
äеòî öяë äеí âúрâèш ïî ïеòèòе ìè...

А êîãàòî îòâîря î÷è.
Нàé-íàïреä ще ïîïèòàì:
„Кúäе сè?
Не ìе îсòàâяé сàìà!“

УЛИЦА „НЕЗАБРАВКА“

Уëèöà „Неçàáрàâêà“,
óëèöà „Неçàáрàâêà“ —
íàëè íе сè íè çàáрàâèëà?
Нàé-çеëеíàòà óëèöà è íàé-êрàòêàòà —
Нà еäèí íàш ïîãëеä рàâíà.

Уëèöà „Неçàáрàâêà“ —
ïî òеáе сà ìèíàëè
ìíîãî âëþáеíè ìîìè÷еòà è ìîì÷еòà.
Нèе íîсеõìе òúжíèòе сè ãîäèíè,
сïîìеíèòе сè — êàòî шрàïíеëíè ïàр÷еòà
âúâ ïëúòòà íà сúрöàòà,
íèе ïîìíеõìе, ÷е сà ãîëеìè,
áеçíàäежäíî ãîëеìè äеöàòà íè —
íî òя áе òúé õëàäíà è òúé çеëеíà,
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сúс рîçîâ шèïêîâ öâяò íàêè÷еíà,
÷е íèе òе ïреìèíàõìе öяëàòà,
õâàíàòè çà рúöе, êàòî ìîì÷е è ìîìè÷е,
êрàòêà óëè÷êе íà рàçäяëàòà.
Тè áеше рàâíà íà еäèí ïîãëеä,
íà еäíî õàрìîíè÷íî ìúë÷àíèе.
Тè áеше ïîëеò.
Тè áеше âеí÷àâàíе...

Няìà äà òе äîêîсíе
íè есеí, íèòî çàáрàâà,
óëè÷êе íàé-çеëеíà è íàé-êрàòêà.
Пîä êëеïà÷èòе ìè сè —
íàâеêè òàêàâà.
Уëèöà „Неçàáрàâêà“,
óëèöà „Неçàáрàâêà“

Äе÷êî Уçóíîâ • 
Рèсóíêà
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Вера Мутафчиева 
(1929—2009)

„СЛУЧАЯТ ДЖЕМ“ 
(Фрагмент от монографията  
„Съдът на историята“ от Лалка Павлова)

Романът	на	Вера	Мутафчиева	„Случаят	Джем“	е	оценен	от	почти	
всички	литературни	критици	като	ново	начало	в	българската	романис-
тика.	До	излизането	му	в	1967	г.	в	нашата	национална	белетристика	са	се	
наложили	имената	на	поредица	от	български	романисти,	предимно	мъже:	
Иван	Вазов	—	„Под	игото“	(1894	г.),	„Нова	земя“	(1896	г),	„Казаларската	ца-
рица“	(1903г.);	Димитър	Димов	—	„Поручик	Бенц“	(1938	г.),	„Осъдени	души“	
(1945	г.),	„Тютюн“	(1951	г.);	Димитър	Талев	—	„Железният	светилник“	(1952	
г.),	„Илинден“	(1953	г.),	„Преспанските	камбани“	(1954	г.),	„Самуил,	цар	на	
българите“	в	3	части	(1958,	1959,	1960	г.),	„Хиледарският	монах“	(1962	г.),	
„Гласовете	ви	чувам“	(1966	г.);	Антон	Дончев	—	„Сказание	за	времето	на	Са-
муила“	(1961	г.),	„Време	разделно“	(1964	г.);	Камен	Калчев	—	„Живите	помнят“	
(1950	г.),	„Семейството	на	тъкачите“	в	две	части	(1956	—	1960	г.),	„Двама	
в	новия	град“	(1964	г.);	Павел	Вежинов	—	„Следите	остават“	(1954	г.),	„Про-
изшествие	на	тихата	улица“	(1960	г.),	„Дъх	на	бадеми“	(1966	г.);	Емилиян	
Станев	—	„Крадецът	на	праскови“	(1948	г.),	„Иван	Кондарев“	(работи	върху	
него	от	1950	до	1964	г.),	„Легенда	за	Сибин,	преславския	княз“	(1968	г.);	Генчо	
Стоев	—	„Цената	на	златото“	(1965	г.);	и	две	жени:	Яна	Язова	—	романите	
„Ана	Дюлгерова“	(1936	г.),	„Александър	Македонски“	(1940	г.)	и	трилогията	
„Балкани“	(„Левски“,	„Бенковски“,	„Шипка“),	която	излиза	десетилетия	след	
смъртта	£;	Фани	Попова-Мутафова	—	„Солунският	чудотворец“	(1929/30	
г.),	„Дъщерята	на	Калояна“	(1936	г.),	„Йоан	Асен“	(1938/39	г.),	„Последният	
Асеновец/	Боянският	майстор“	(1939	г.)

В	своята	статия	„Вера	Мутафчиева	в	„мъжките“	територии	на	исто-
рическия	роман“	Евдокия	Борисова	отбелязва	тенденциите	в	оценъчните	
позиции	на	българската	литературна	критика	в	онзи	исторически	мо-
мент:	„Авторите	критици	са	обсебени	от	маскулинните	(лат.	maskulinus	
—	мъжки,	б.а.)	клишета	на	историческата	обективизация,	историцизъм	и	
психологизъм	на	личността	като	изразител	на	общата	воля	и	са	склонни,	
превръщайки	думата	„задача“	в	ключова	в	оперативната	си	критическа	
фразеология,	да	търсят	единствено	патриотико-дидактичния	и	идеоло-
гически	ефект	от	романа.“	Романът	„Случаят	Джем“	на	Вера	Мутафчиева	
обаче	няма	нищо	общо	с	подобен	род	интерпретация	на	историята	и	на	
отделната	личност.	Именно	поради	това	той	шокира	както	читателя,	
свикнал	 със	 стереотипите	на	класическия	исторически	роман,	така	и	



  Вера Мутафчиева  75

литературните	критици	 с	 композиционния	подход	на	 авторката	при	
вербализиране	на	неговия	наратив.	Тончо	Жечев	(„Българският	роман	след	
9	септември	1944	г.“,	издателство	Наука	и	изкуство,1980	г.)	признава,	че	
„Случаят	Джем“	е	най-високото	постижение	на	Вера	Мутафчиева	в	исто-
рическата	романистика	и	явление	в	развитието	на	съвременната	българ-
ска	белетристика	не	само	по	своята	проблематика,	но	и	по	формата	на	
художественото	му	реализиране:	„Интересен	е	композиционният	маниер,	с	
който	е	разгърнат	този	малко	необичаен	за	нас	исторически	роман.	Чужда	
на	романтизма	и	спиритуализма,	Вера	Мутафчиева	е	избрала	метода	на	
криминалното	следствие	по	„случая	Джем“,	т.	е.	извикване	на	духовете	
на	съвременниците	на	Джем,	причастни	към	неговата	история,	които	
дават	свидетелски	показания	за	станалото	с	него	в	продължение	на	пет-
надесет	години.	Те	са	призовани	един	след	друг	пред	един	въображаем	съд	
на	поколенията,	като	всеки	свидетелства	за	това,	което	лично	е	видял	и	
знае.“	Някои	от	литературните	критици	обвиняват	авторката	за	това,	
че	„отсъства	българската	съдба“,	въпреки	че	в	същия	този	исторически	
период	—	края	на	XV	век,	България	отдавна	е	под	турско	робство.	Като	
учен	османист	обаче	Вера	Мутафчиева	има	друг,	свой	начин	на	мислене	
и	тълкуване	на	историята.	В	сборника	си	с	есета	„Навиканите	балкани“	
тя	пояснява,	че	не	можем	повече	да	живеем	така,	както	е	било	по	време	
на	Първото	и	Второто	българско	царство,	сякаш	тук,	на	Балканите,	не	
живее	никой	друг,	освен	българите.	Съвремието	ни	изисква	да	не	гледаме	
на	другите	балкански	народи	като	на	чужди,	на	врагове,	защото	с	тях	
обитаваме	един	и	същ	общ	дом	—	Балканския	полуостров.	Вярно	е,	че	про-
мяната	в	начина	на	мислене,	на	психологическа	нагласа	и	световъзпри-
емане	на	българина	има	вкоренени	стереотипи	както	от	спецификата	
на	нашата	историческа	съдба,	така	и	от	характера	на	възрожденската	
ни	 литература,	 но	 вече	 е	 време	 да	 се	 отърсим	от	регионалното	и	 да	
погледнем	Европа	и	Балканите	по	друг	начин,	 защото	новите	времена	
изискват	и	нова	гледна	точка.	Тази	позиция	на	авторката	не	само	обяс-
нява	„отсъствието	на	българското“	в	 „Случаят	Джем“,	но	и	избора	на	
композиционния	подход	при	 структурирането	на	наратива.	Той	обаче	
само	привидно	напомня	„криминално	следствие	по	случая	Джем“,	както	
го	определя	Тончо	Жечев.	Всъщност	става	дума	за	съд	на	Историята,	за	
която	„случаят“	е	представителна	извадка	от	поредица	подобни	житей-
ски	съдби	и	мултиплицирането	му	във	времето	го	превръща	от	частно,	
в	престъпление	към	човечеството.

В	непубликуваната	книга-анкета	на	Магда	Карабелова	(откъсът	от	
нея	„Случаят	Джем“	в	Литературен	форум,	30	март	—	5	април	1999	г,	брой	
12)	Вера	Мутафчиева	изяснява	предисторията	на	създаването	на	романа,	
като	 започва	 от	важни	политически	 обстоятелства	 в	 собственото	£	
семейство.	През	1963	година	брат	£	Боян	Мутафчиев	емигрира	в	Европа.	
Месеци	наред	никой	нищо	не	знае	за	него,	но	софийската	мълва	говори,	че	
са	го	чули	по	„Свободна	Европа“,	което	в	онази	историческа	епоха	се	пре-
връща	в	улика	срещу	членовете	на	семейството.	Свикнала	като	историк	
да	мисли	за	случващото	се	обобщено,	през	призмата	на	философията,	тя	
характеризира	този	момент	по	следния	начин:	„Винаги,	когато	съдбата	
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запрати	човека	дълбоко,	тъй,	че	петите	му	удрят	дъното,	този	удар	го	
оттласква	към	повърхността;	той	глътва	въздух,	за	да	продължи	битки-
те,	които	въпросната	съдба	наблюдава	разсеяно	преди	да	го	прасне	още	
по-зле	по	никое	време.“	Това	ново	„прасване“	на	съдбата	Вера	Мутафчиева	
вижда	в	изпращането	£	за	три	месеца	на	специализация	по	история	в	Ле-
нинград,	СССР.	Разбира	се	тя	не	може	да	избяга	от	себе	си	и	от	мислите	
си,	които	вървят	заедно	с	нея,	но	след	време	осъзнава,	че	именно	в	този	
период	от	живота	си	тя	е	започнала	да	разсъждава	„не	като	историк,	а	
като	романист“,	който	прозира	моралистичната	страна	на	своето	вре-
ме	и	се	опитва	да	тълкува	психологията	и	мотивацията	на	човешкото	
поведение.	Точно	тогава,	в	библиотеката	на	Института	на	народите	на	
Азия,	попада	на	дебел	том	„Джем	султан	според	документите	на	Вати-
кана“,	съставен	от	„някакъв	забравен	от	науката	католически	монах“.	
Изчитайки	внимателно	включената	в	него	информация,	тя	достига	до	
извода	за	човешката	Голгота	на	Джем,	в	която	участват	собственият	
му	брат,	различни	владетели	от	Европа,	папството	и	подчинените	му	
ордени,	като	„всички	са	желаели	смъртта	му,	но	са	я	отлагали,	за	да	не	
секне	златната	река“	от	почти	половингодишен	бюджет	от	най-могъ-
щата	империя	през	XV	век:	„През	непрогледните	северни	нощи,	в	онази	
скрита	тревога	за	брат	ми,	прекрачил	границата	между	два	лагера,	сякаш	
разтопил	се	в	неизвестността,	съдбата	на	Джем	ме	потресе	със	своята	
повторяемост	—	тя	бе	модел,	според	който	са	се	развивали	съдбите	на	
безброй	бегълци	или	изгнаници,	изкоренени	от	своята	рождена	почва.“	Така,	
от	конвергенцията	между	времената	и	ситуациите,	се	ражда	идеята	за	
романа.	Самата	Вера	Мутафчиева	 възприема	 личността	на	писателя	
като	медиум,	осъществяващ	връзката	между	живите	и	мъртвите,	дори	
започва	сетивно	да	усеща	човека,	когото	описва,	и	е	наясно,	че	това,	което	
пише,	се	отнася	„не	до	индивидуалната	съдба,	а	до	казуса“,	който	трябва	
да	разреши.	Като	човек,	грамотен	в	сферата	на	юриспруденцията,	ин-
туитивно	намира	най-подходящата	форма	на	романа:	„Просто	смятах,	
че	предстои	да	изясня	един	задочен	съдебен	процес	над	отдавна	мъртъв	
човек,	да	бъде	осъден	и	оправдан	въз	основа	на	свидетелски	показания.	(...)	
В	случай	че	—	прилагайки	формата	на	съдебен	процес	—	при	мене	се	е	слу-
чило	нещо	ново,	новото	е:	на	централния	герой	докрай	не	дават	думата.	
Похват,	който	също	е	в	зависимост	от	темата:	Джем	е	кукла,	фетиш,	
означение,	та	дали	има	право	на	дума?	Той	си	остава	обект	на	кауза,	а	не	
негов	субект.	За	Джем	говорят	и	пишат,	пазарят	се,	продават	и	препро-
дават,	съсипват,	убиват,	но	в	цялата	му	история	с	безброй	перипетии	
участие	той	няма,	няма	своя	воля,	след	като	е	прекрачил	границата	—	
взета	в	психологически,	етичен,	витален	смисъл.“

Ако	се	замислим	и	обвържем	казаното	с	балканската	история,	в	по-
добна	ситуация	се	оказват	прогонени	от	своята	родина	множество	дру-
ги	етноси	след	разпадането	на	Османската	империя.	Съдбата	на	Джем	
сякаш	е	мултиплицирана	 в	живота	на	много	представители	на	 други	
народи,	макар	и	в	нов	исторически	контекст:	на	турското	малцинство	
в	Беломорска	Тракия,	на	гръцкото	в	Мала	Азия	и	Одринска	Тракия,	на	ал-
банското	и	влашкото	в	Гърция,	на	българското	в	Беломорието,	в	Егейска	и	
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Вардарска	Македония	и	Одринска	Тракия.	Отделният	индивид,	без	разлика	
към	кой	етнос	принадлежи,	има	своята	житейска	драма	на	насилствено	
откъснат	от	родното	 си	място.	Единствената	разлика	 от	 съдбата	
на	Джем	е	в	това,	че	днес	никой	не	плаща	на	един	или	друг	религиозен	
орден	или	на	някое	правителство,	за	да	бъде	държан	някой	си	в	чуждата	
страна.	Но	и	няма	кой	да	се	погрижи	по	законов	път	да	бъде	възстановен	
неговият	национален	статус	и	да	бъде	върнат	в	отечеството	му.	Ста-
рите	противоречия	между	Изтока	и	Запада	не	само	че	не	са	изчезнали	в	
новите	времена,	но	и	са	се	разгърнали	в	световен	мащаб,	придобивайки	
нови	специфични	национални	и	политически	характеристики:	Законът	за	
защита	на	държавата	преди	9-ти	септември	и	Народният	съд	след	9-ти	
септември	1944	г.;	Студената	война	между	двата	политически	блока	и	
преди,	и	след	разпадането	на	СССР;	войната	във	Виетнам	и	Карибската	
криза;	клането	в	Сребреница;	новите	имперски	амбиции	на	Турция,	които	
по	своему	дават	уродливия	си	плод	в	т.	н.	възродителен	процес...	Можем	
да	стигнем	дори	до	днешното	време,	свързано	със	съдбата	на	мигранти-
те,	пристигащи	в	Европа.	Част	от	тези	особености	на	„случая	Джем“	
са	изкристализирали	в	избраната	от	Вера	Мутафчиева	композиционна	
форма	на	романа	£.	В	текстовия	му	обем	са	включени	общо	тридесет	и	
две	 относително	 самостоятелни	 части,	 като	първата	представлява	
автопредговор,	а	останалите	тридесет	и	една	—	свидетелски	показания	
на	съвременниците	на	Джем,	които	имат	повече	или	по-малко	участие	
в	неговата	житейска	драма.	Бих	 казала	 че	този	композиционен	модел	
превръща	произведението	по-скоро	в	театър	на	сенките,	отколкото	в	
класическа	белетристика.

Предговорът.	Използването	на	въведения	е	познато	отдавна	в	лите-
ратурната	практика	—	в	ръкописните	и	старопечатни	книги	чрез	тях	
обикновено	се	дават	ценни	биографични	сведения	за	автора	на	творбата,	
в	епохата	на	Ренесанса	се	създава	и	автопредговорът,	който	изяснява	
важни	обществени	проблеми,	заложени	в	произведението,	или	представя	
особеностите	на	естетическите	възгледи	на	автора.	Такъв	например	е	
автопредговорът	на	Виктор	Юго	към	драмата	му	„Кромуел“,	в	който	са	
разкрити	особеностите	на	Романтизма	като	ново	явление	във	френска-
та	литература.	Днес	включването	на	въвеждащи	думи	от	литературен	
критик	или	автопредговор	е	обичайно	повече	за	стихосбирките	и	много	
по-рядко	в	белетристиката	—	обикновено	в	началото	на	дилогии,	трило-
гии	или	тетра	и	пенталогии.	Такъв	например	е	нашироко	разгърнатият	
автопредговор	„Бурен	кръстопът“	в	началото	на	трилогията	„Балкани“	
от	Яна	Язова,	който	очертава	образа	на	Балкана	(Стара	планина)	като	
средоточие	не	само	на	национално-освободителните	борби	на	българите,	а	
и	на	всички	етноси,	обитавали	Балканския	полуостров	от	времето	на	Омир	
до	1529	година,	когато	вълната	на	„червените	фесове“	спира	при	Виена.	
Този	уникален	текст,	включващ	изразни	средства	от	различни	стилове,	
подготвя	 читателя	 за	 възприемане	на	философските,	 историческите	
и	битовите	пластове	на	романите,	включени	в	трилогията	—	„Левски“,	
„Бенковски“,	„Шипка“.	

При	Вера	Мутафчиева	краткото	ударно	слово	на	въведението	напом-
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ня	по-скоро	двата	предговора	на	„История	славянобългарска“	от	Паисий	
Хилендарски	(„Ползата	от	историята“	и	„Предисловие	към	ония,	които	
желаят	да	прочетат	и	чуят	написаното	в	тая	история“),	защото	по-
ставя	проблеми,	които	предстои	да	бъдат	интерпретирани	в	същност-
ната	част	на	творбата	по	един	или	друг	начин,	предпочетен	от	автора.	
Задачата	(макар	че	самата	Вера	Мутафчиева	не	обича	думата	„задача“)	
на	въвеждащите	думи	на	авторката	към	романа	„Случаят	Джем“	е	да	на-
сочи	вниманието	на	читателя	към	дълбочинните,	понякога	имплицитно	
вписани	проблеми	в	особената	структура	на	повествованието,	за	да	не	
се	„плъзне“	мисълта	му	само	по	повърхността	на	директно	изказани	пози-
ции	в	показанията	на	свидетелите.	Наративът	на	романа	обхваща	само	
осемнадесет	години	(1481—1499	г.)	от	историческото	време	на	Османска-
та	империя,	но	още	в	началото	на	своя	автопредговор	Вера	Мутафчиева	
съотнася	текста	на	творбата	и	неговия	водещ	образ	—	Джем	султан,	към	
XVII	век,	като	акцентува	начина	на	възприемане	и	осмисляне	на	неговата	
жизнена	драма	два	века	по-късно	и	подчертава	важен	историко-психологи-
чески	факт:	животът	на	Джем	твърде	лековато	се	възприема	само	като	
съдба	на	„злочест	заключеник	и	коварно	измамен	любовник	на	скучаещи,	
също	така	заключени	благородни	дами.“	Джем	султан	за	тях	е	жертва	на	
придворни	интриги	—	„един	кристално	чист,	подигран	от	хората	младеж“.	
Веднага	след	това	обаче	Вера	Мутафчиева	прави	нов	„прескок“	от	три	
века	във	времето	—	ХХ	век,	за	да	отрече	старото	погрешно	тълкуване	и	
да	наложи	необходимостта	от	нова	интерпретация	на	привидно	ясния	
факт	на	неговата	смърт	вече	не	като	нещо	безвъзвратно	отминало,	а	
като	мултиплицирано	явление	в	различни	епохи	от	хода	на	Историята	
на	човечеството:	„Връщаме	се	към	Джем	и	затова,	че	той	беше	не	просто	
тъжна	жертва.	Съдбата	на	Джем	показва,	че	някои	истини	не	са	нови,	не	
важат	само	днес	—	има	истини	големи	и	вечни,	които	историята	непре-
къснато	илюстрира.“	Това,	според	нея,	е	особено	важно	в	новото	време,	
защото	един	значим	и	разделящ	човешката	общност	проблем	на	нашето	
съвремие	е	„поникнал“	на	историческата	нива	тъкмо	в	ония	години,	свър-
зани	със	съдбата	на	Джем:	„В	случая	Джем	за	цяло	десетилетие	и	половина	
—	самият	край	на	петнайсетия	век	—	съвсем	явно,	просто	голо	се	очерта	
политиката	на	Изтока	и	Запада.	По-късно	нарекоха	този	случай	„начало	
на	Източния	въпрос“	и	може	би	с	право,	ако.	Нека	приемем,	че	„Източни-
ят	въпрос“	започва	не	с	напредването	на	Русия	към	топлите	морета	и	с	
усилията	на	Запада	да	попречи	на	това	напредване,	а	с	усилията	на	същия	
Запад	да	задържи	развитието	на	Европейския	изток,	изоставяйки	го,	дори	
подлагайки	го	на	многовековни	мъки.	Никога	повече	—	отколкото	по	време	
на	случая	Джем	—	не	е	било	така	постижимо	освобождението	на	току-що	
заробените	Балкани.	Западът	пропусна	този	случай	неслучайно.	Някои	
считат	—	от	лоша	сметка.	Не	е	вярно,	сметката	беше	добра.“	Сблъсъкът	
на	двете	противоположни	тълкувания	за	времето	на	появата	на	Източния	
въпрос,	както	и	опитът	да	се	оправдае	петвековното	„закъснялото	разви-
тие“	на	българите	с	географското	им	положение	на	Балканския	полуостров	
и	неговата	„историческа	фаталност“,	поставя	читателя	пред	един	казус,	
който	той	трябва	сам	да	разреши	след	прочитането	на	романа.	Защото	
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„Извън	тях	наистина	е	стояла	човешката	воля	—	волята	на	редица	хора,	
направлявали	„Източния	въпрос“	в	неговото	начало.	За	тях	са	били	добре	
дошли	и	географията,	и	фаталността.	Те	са	ги	използвали	умело.“

Въвеждащите	думи	на	Вера	Мутафчиева	посочват	на	читателя	ясно	
и	категорично	целта	на	съдържанието	и	необичайната	композиционна	
структура	на	наратива	на	романа:	„Всъщност	работата	не	е	толкова	
сложна.	И	ние,	и	другите	знаем,	че	в	историята	няма	съчувствие.	След	
като	 сме	 били	 обречени	на	 всичко	 онова,	 което	 благовидно	 се	 нарича	
историческо	предопределение,	излишно	е	да	приемаме	благовидността.	
Наша	тъжна	печалба	е,	че	можем	да	разкрием	истината	по	случая	Джем.“	
Истината!	Само	тя	е	важна	за	Историята	и	Вера	Мутафчиева	има	дър-
зостта,	въпреки	грозотата	на	нейната	голота,	да	я	каже.	След	шест	века	
шикалкавене	по	този	проблем,	който	е	разяждал	и	продължава	да	разяжда	
Европа,	Истината	трябва	да	бъде	произнесена	пред	съда	на	Историята.	
Присъдата	му	може	да	бъде	задочна	за	участвалите	в	началото	на	този	
неморален	исторически	акт,	тъй	като	неговите	участници	и	свидетели	
отдавна	са	мъртви,	но	ще	бъде	реална	за	онези,	които	и	днес	продължават	
да	поддържат	лъжливите	тези	на	своите	предходници.	

Интересното	е,	че	авторският	предговор	на	романа	„Случаят	Джем“	
използва	първо	лице	множествено	число	за	своя	говорител:	„връщаме	се	
към	Джем	 затова...“,	 „на	нея	ние	 дължим...“,	 „най-вече	 се	 връщаме	към	
случая...“,	„разбират	ни...“,	„но	защо	да	премълчаваме...“	и	т.	н.	Изборът	
на	този	подход	за	поставяне	на	проблемите,	заложени	в	следващото	след	
предговора	повествование,	също	не	е	случаен.	Така	конкретното	лице	на	
Вера	Мутафчиева	се	превръща	в	представителен	говорител	на	всички	по-
страдали	от	„Източния	въпрос“	—	не	само	българите,	а	и	всички	балкански	
народи.	Защото	всички	те,	по-малко	или	по-много,	са	понесли	изпитани-
ята	на	едно	време,	отнело	им	възможностите	за	развитие	в	синхрон	с	
общочовешката	цивилизация.

Наративът.	След	автопредговора,	хронологически	подредени,	следват	
показанията	на	тринадесет	свидетели.	Съдържанието	на	техните	пока-
зания	оформя	контурите	на	сюжет,	в	основата	на	който,	най-общо	казано,	
стои	проблемът	за	властта.	След	смъртта	на	Мехмед	II	Завоевателя	през	
1481	година	синовете	му	—	Баязид	и	Джем	—	повеждат	борба	за	престола.	
Баязид,	роден	преди	коронясването	на	Мехмед	хан	за	султан,	като	пър-
вороден	син	и	според	съществуващата	традиция	в	Османската	империя,	
успява	бързо	да	вземе	властта	в	свои	ръце.	Джем	обаче	има	предимство-
то	на	„багрянороден	наследник“,	т.	е.	роден	след	коронясването	на	баща	
му	за	султан,	поради	което	също	претендира	за	престола,	което	води	до	
военен	сблъсък	между	двамата	братя.	Притежаващ	по-голям	боен	опит	и	
последван	от	по-голямата	част	от	войската,	Баязид	печели	сраженията	
и	за	да	спаси	живота	си,	Джем	е	принуден	да	емигрира.	От	този	момент	
нататък	започва	същинската	сюжетна	линия,	която	проследява	пътя	
на	Джем	—	първоначално	в	Египет,	след	това	при	йоанитите	на	остров	
Родос	и	прехвърлянето	му	в	Ница,	пътуването	му	от	замък	в	замък	край	
Приморските	Алпи,	което	до	голяма	степен	го	обвързва	с	историята	на	
Европа,	до	превръщането	му	в	разменна	монета	в	ръцете	на	Ватикана.	
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Многото	 години,	прекарани	 в	пленничество	и	напразно	 очакване	да	 се	
завърне	в	родината	си	с	помощта	на	европейските	владетели,	изцеждат	
до	крайност	духовните	и	физическите	му	сили,	а	под	влияние	на	нарко-
тиците	стига	до	дълбока	депресия	и	прояви	на	налудничавост.	През	1494	
г.	пристига	в	Рим,	но	вече	се	е	превърнал	в	сянка	от	предишния	Джем,	в	
човешка	развалина.	Ватикана	разбира,	че	не	може	чрез	него	да	реализира	
своите	планове	на	Изток	и	през	1495	г.	го	умъртвява	с	бавнодействаща	
отрова.	Четири	години	след	смъртта	му,	през	1499	г.	—	е	пренесен	и	по-
гребан	в	Бурса.

Някои	от	свидетелите,	върху	чиито	показания	се	гради	сюжетът,	
са	 художествена	фикция,	но	немалка	 част	от	тях	 са	исторически	 съ-
ществували	 лица,	 чието	присъствие	 придава	 достоверност	на	 нара-
тива.	На	първо	място	стои	обектът	на	съдебното	следствие	—	Джем,	
средновековен	благородник	от	османски	произход,	втори	син	на	Мехмед	
II	 Завоевателя,	 роден	на	 2	 декември	 1459	 година	 в	Одрин,	Османската	
империя,	 и	починал	на	 6	март	1495	 година	 в	Капуа,	Неаполитанското	
кралство.	Спецификата	на	основния	конфликт	в	наратива	—	борбата	за	
власт	между	двама	братя	—	налага	Вера	Мутафчиева	да	въведе	и	образа	
на	Баязид.	Той	е	роден	на	3	декември	1447	в	Амасия,	Османска	империя,	
син	е	на	Мехмед	II	от	Гюлбахар	Султан,	тюркменка	от	бейлика	Дулкадър,	
действителен	султан	на	Османската	империя	от	1481	до	1512	г.	под	името	
Баязид	II	Вели	(Благочестивия),	починал	на	22	май,	1512	г.	при	неизвест-
ни	обстоятелства.	И	двамата	не	се	появяват	реално	като	действащи	
лица,	но	присъстват	задочно	в	показанията	на	всички	свидетели.	Реално	
съществували	 личности	от	свидетелите	 са:	Нишанджи	Мехмед	паша,	
велик	везир	в	Османската	империя	през	1717—1718	година;	Хадим	Синан	
паша	(1459—1517	г.),	босненец	от	знатния	род	на	Боровинич,	санджак	бей	
в	Босна,	после	в	Херцеговина,	в	Смедерево	и	стига	до	бейлербей	в	Анадола	
и	в	Румелия;	Селджук	хатун,	съпруга	на	Мехмед	бей,	построил	джамията	
в	град	Сяр	през	1492—1493	година;	султан	Каитбай,	царувал	в	Египет	през	
1468—1496	година;	Пиер	Д‘Обюсон,	действителен	велик	магистър	на	ордена	
Свети	Йоан	Ерусалимски	на	остров	Родос,	който	възстановил	щетите	на	
крепостта	от	турското	нападение	през	1481	година,	укрепил	стените	и	
подсилил	фортификационните	съоръжения	(дал	четири	показания,	отнася-
щи	се	за	различно	време);	Батиста	Спиньола,	дож	на	Генуа	през	1531—1533	
година;	Джон	Кендал	(1400—1485	г.),	секретар	на	Ричард	III,	дал	два	пъти	
показания	за	различно	време;	Абу	Абдаллах	Мушрифаддин	Саади,	ирански	
поет,	роден	през	1184	година	в	Шираз,	Иран,	и	починал	през	1283	година.	
Въпреки	че	реалното	физическо	съществуване	на	Саади	се	свързва	с	два	
века	преди	описваните	събития	в	романа,	той	не	само	дава	свидетелски	
показания	четиринадесет	пъти,	но	присъства	и	с	част	от	своя	дневник,	
представен	в	рамките	на	петдесет	печатни	страници,	като	по	този	
начин	авторката	му	отрежда	централно	място	в	житейската	история	
на	Джем.	Изобщо	в	композиционния	конструкт	на	наратива	на	романа	
„Случаят	Джем“	е	налице	едно	умишлено	преплитане	на	различни	времеви	
пластове	от	историята	на	Изтока	и	Запада,	като	чрез	тяхната	конвер-
генция	се	акцентува	становището	на	Вера	Мутафчиева	—	„случаят“	не	е	
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изключение	от	правилото,	а	доказателство,	че	той	представлява	код	за	
тълкуване	на	Историята	и	в	него	не	бива	да	се	търси	„нито	историческа	
фаталност,	нито	география“,	защото	е	универсален	и	присъства	във	всички	
епохи	на	човешката	цивилизация.	Някои	литературни	критици	могат	да	
обвинят	Вера	Мутафчиева	в	„пълно	подменяне	на	реалните	факти“,	зато-
ва,	интуитивно	предусещайки	подобна	атака,	в	непубликуваната	книга-
анкета	на	Магда	Карабелова	(фрагментът	от	нея	—	„Случаят	Джем“	—	в	
Литературен	форум,	март	—	април	1999	г.)	тя	заявява:

„Ако	питате	мене,	подходът	ми	не	 беше	незаконен	—	много	 знаем	
ние	що	означава	време	и	разстояния	във	времето.	Пък	и	Саади,	ако	беше	
съвременник	на	Джем,	може	би	действително	би	се	превърнал	в	негов	оръ-
женосец	и	пожизнен	спътник.	Фикцията	не	се	нуждае	от	писани	права	и	
правила,	тя	е	суверенна.“

Геîрãè Чàïêúíîâ • Грàфèêà
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Орлин Орлинов 
(1929—2014)

СТИХОТВОРЕНИЯ

БÚЛГАРИН
     На баща ми

Вçеõà ãî îò íèâàòà íàïрàâî.
Æúíеше. Оáúрсà с äëàí ïîòòà.
Бèë яòàê. Оáàäèëè, ÷е äàâà
õëяá íà ïàрòèçàíèòе â íîщòà.

Сèрîòà îсòàâè çëàòíà íèâà —
òîé сеëяêúò, äеòî öяë жèâîò
ãрúá ïреâèâà êîëеíе íе сâèâà
è ïîè çеìяòà с ëþòà ïîò.

Тîé рàçáрà, ÷е íà рàçсòреë ãî êàрàò.
Не ïîïèòà щî è íàêúäе
Пàëíà, сìóêíà сеòíàòà öèãàрà —
âреìе çà ïî÷èâêà ìàé äîéäе...

Сëúíöеòî îòèâàше íà çàíèê.
Тîé ïîãëеäíà çà ïîсëеäеí ïúò —
êúì áàëêàíà, сяêàш ïàрòèçàíè,
реä ïî реäîì îáëàöè âúрâяò.

Зàëï!
 Не âèêíà. Пàäíà ìúë÷àëèâî.
Бúëãàрèíúò èìà íрàâ êîрàâ —
öяë жèâîò çà õëяáà ãрúá ïреâèâà,
íî çà сâîáîäàòà ïàäà ïрàâ!
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ÄАВАШ ЛИ, ÄАВАШ?...
  „Даваш ли, даваш, балканджи Йово,
  хубава Яна на турска вяра?“
  „Море войводо, глава си давам,
  Яна не давам на турска вяра...“

Пúëíяò ìерöеäесè, рúìжàò яãóàрè,
Тóрèсòè çàäìîрсêè ïреäëàãàò öèãàрè,
Нàä òúíêè ìóсòà÷êè êîêîряò î÷è:
„Яíî äеâîéêî, ïрè íàс се êà÷è!
Нèé èìàìе äúâêè, ÷îрàïè íàé-фèíè,
Еëàòе, еëàòе, сîфèéсêè ãрàфèíè!
Неäеéòе íè срещà с ìóöóíêà íàäóòà,
íèé íîсèì âàëóòà, íèé íîсèì âàëóòà!
Неäеéòе сè âàрäè ìîìèíсêàòà рèçà —
â êîëàòà се âëèçà áеçïëàòíî, áеç âèçà!
Ще èäеì äî „Леáеä“, ще ïèéíеìе „Пëèсêà“.
à ìîже è â Пëîâäèâ, êîяòî ïîèсêà...“

И сòрàшíîòî сòàâà. С ïîõîäêà рàçëяíà
â êîëàòà се шìóãâà íяêîя Яíà.
И òàì, ïреä õîòеëà, ïреä õрàáрèòе íàс,
сòî êîíя íè äóõâàò âúâ íîçäрèòе ãàç.
А ïîсëе íà þã ïîëеòè ìерöеäесà,
òóрèсòè çàäìîрсêè се ÷óäяò êúäе сà,
ëеòяò è рàçêàçâàò ïî âсè÷êè сòрàíè,
÷е â áúëãàрêî èìà ïрèяòíè жеíè.

Пúëçяò ìерöеäесè, рúìжàò яãóàрè,
òóрèсòè çàäìîрсêè ïреäëàãàò öèãàрè,
íàä òúíêè ìóсòà÷êè êîêîëяò î÷è,
à áàëêàíäжè Йîâî ìúë÷è ëè, ìúë÷è...

КОГАТО
 На Дамян П. Дамянов

Кîãàòî се ïреõâúрëя â íèщîòî,

ще ìè е ìú÷íî çà âîäàòà,
â êîяòî îáëàê се îãëежäà
ще ìè е ìú÷íî çà реêàòà,
êîяòî êрúсòèõ сàì Нàäежäà,
çà êрîòóшêèòе èç âèрà,
çà ïàëàâàòà èì èãрà.
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Кîãàòî се ïреõâúрëя â íèщîòî,

Ще ìè е ìú÷íî çà îãíèщеòî,
êîеòî êëàäîõ â ëеòíè íîщè,
çà äà е õóáàâî íà âсè÷êè,
êîèòî îò сúрöе îáè÷àõ,
îáè÷àõ è îáè÷àì îще.

Кîãàòî се ïреõâúрëя â íèщîòî,

ще ìè е ìú÷íî, ìèëè õîрà,
çà êóíèíсêèя äîì çà äâîрà,
÷е сèãóрíî ще áóреíясà,
çà äúрâеíàòà ïрîсòà ìàсà,
êúäеòî õëяá è сêрúá äеëèõ
è сâеòúë ïîрèâ ìе óíàся —
íà÷àëîòî íà ìîя сòèõ.

Кîãàòî се ïреõâúрëя â íèщîòî...

БЛЪФ

Е, è êàêâî èçëеçе, äрàãè ìîé?
Иçëеçе, ÷е жèâеëè сìе â êàëúф,
Че äà сè áèë òрúáà÷ è ïреäàí âîéí —
Иçìàìà е áèëî, áèëî е áëúф!

А òîçè äеòî êàòî ïëúõ се сâèрà
â õрàëóïêà, â êîяòî õрóïêàше çúрíà,
èçëèçà, ÷е îêàçâàë сúïрîòèâà
òúêàë íà òúìíî сâеòëè çíàìеíà,

çà äà жèâее ãîрäî è сïîêîéíî,
ãîòîâ çà äеìîêрàöèя äà ìре
è с äесеò ïрúсòà îò ïîëеòî áîéíî
â ìèòè÷íà ïîçà ëàâрè äà áере.
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Никола Русев 
(1932—1990)

ПРИКАЗКА ЗА СТОЕДИН 
(Откъс от роман-приказка)

...Разсъмвало	.
Пустият	път	прекосявал	реката	през	плиткия	брод	и	се	губел	между	

червеникавите	хълмове.
Край	ракитата	—	сламена	колиба.	Горял	огън,	къкрело	гърне.	Четири	

баби,	наобиколили	огъня,	играели	хоро	с	лъжици	в	ръка	и	тананикали:
—	Копчи	нога,	друсни-тропни,	кусни!
Посегнали	с	лъжиците	към	врящото	гърне,	сръбнали	и	пак	заиграли:
—	Мляс-мляс,	хруп-ръп,	четири	баби	—един	зъб!	Баба	Дрена!	Баба	Кина!	

И	близначки-баби	Пана-Кустадина!	И-ху,	хайде	пак:	копчи	нога,	друсни-
тропни,		кусни!

—	От	змия	люспа,	от	оса	жило!	—	сръбнала	Дрена.
—	От	бухал	перо!	—	сръбнала	Кина.
—	От	котка	—	влакно,	по	влакно	—	нокет!	—	сръбнали	Пана	и	Кустадина.
—	Та	как	ми	е	сърце	зло-немилостиво	—	йощ	та	дваж	по-зло	да	стане!	

—	изръмжала	Дрена.
—	Та	как	ми	е	око	будно-остро	и	език	меден-коварен	—	йощ		та	дваж	по	

да	станат	—	искискала	се	Кина.
—	Та	как	сме	омайни,	търпеливи	и	на	снага	държеливи	—	йощ	та	триж	

по	да	сме!	—	пропели	Пана	и	Кустадина.
И	пак	дружно	заиграли:
—	Ииии-ху,	хайде	пак,	копчи	нога,	друсни-тропни,	кусни!	—	и	посегнали	

с	лъжици	към	гърнето,	но	иззад	ракитата	се	показал	гарванът,	долетял,	
стремително	‚кацнал	и	се	превърнал	в	Злоокия.	Разтревожено	викнал:

—	Сестри,	стягайте	се!	Брат	ни	пак	намери	юнак,	що	му	трябва	жива	
вода,	и	му	я	обади	къде	е!	Ей	го	юнака	—,иде-дохожда!

Далече,	в	началото	на	пътя.	вече	се	била	появила	невзрачната	фигура	
на	Стоедин.	Бабите	заслонили	очи	и	се	взрели.

—	А	какво	му	е	юначеството,	нане?	—	покашляла	се	Дрена.	—	Зер	е	силен,	
лют	и	страшен	чак	за	трима?

—	Не	е,	не	е	—	поклатил	глава	Злоокия.	—	По	е	лошо!
—	Е,	тогава	ще	е	хитър	за	седмина?	—	целунала	му	ръка	Кина.
—	Де	да	беше,	сестро,	ама	—	по	е	лошо.
Е,	тогава	сигур	ще	е	търпелив	за	деветима?	—	пропели	Пана	и	Куста-дина.
—	По	е	лошо,	сестри!	—	изпъшкал	Злоокия.	—	Дълголетен	е!	Сто	и	една	

годин	има	да	живее	—	и	ни	ден	по-малко!
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—	Бре,		бре-бре,	бре-бре-бреее!	—	почудили	се	бабите,
—	Е,	какво	лошо?		—	изпреварила	ги	Кина.	—	Силни	и	страшни,	та	чак	

дористрашни	сме	погубвали!	Хитри,	та	коварни	сме	за	смях	правили!	Тър-
пеливи	сме	назад	връщали!...	Само	дето	с	дълголетник	се	не	бяхме	справяли.	
Пу	за	мене!	Хайде	готово,	аз	си	го	първо	преплювах,	на	мен	ще	го	оставите.

—	Слабо	се	чува	—	изрьмжала	Дрена.	—	Аз	ги	спирам	силните	юнаци.	А	
къде	по-силно,	страшно,	та	чак	дористрашно	от	дълголетието?...	Нане,	
речи	им	да	се	махнат,	тоя	си	е	мой!

—	Аааа,	дълголетието	може	да	е	и	силно,	и	страшно,	ама	е	най-вече	
хитро,	та	коварно!	Колцина	се	изхитрят	да	провървят	сто	и	една	годи-
ни?	—	усмихнато	я	ущипала	Кина.

—	Сестри,	не	сте	прави!	—	пропяла	Пана.	—	Дълголетието	е	най-вече	
юначество	твърде	търпеливо!

—	Какво	се	иска	от	юнака	за	сто	и	отгоре	години	живот?	—	подкрепила	
я	Кустадина.	—	Исполинско	търпение!...	А	ние	ги	спираме,	търпеливите,	
речи,	нане!

И	се	сдърпали.
—	Мирни!	—	кипнал	Злоокия.	—	И	аз	го	искам	този	юнак!	Хайде,	сръдня	

да	няма	—	чоп	ще	хвърляме,	па	кому	е	късмет.
Отскубнал	косъм	от	брадата	си	и	го	хвърлил	в	жарта.	Оттам	литнал	

бръмбар-рогач,	сърдито	забръмчал	около	главите	им.	Бабите	и	Злоокия	
замрели	неподвижно.	Бръмбарът	се	завъртял	около	Дрена,	отклонил	се	към	
Злоокия,	после	—	към	Пана	и	Кустадина,	върнал	се	и	стремително	ухапал	
Дрена	по	челото.	Веднага	се	отровил	и	тупнал	на	земята	като	камъче.

—	Е,	честито,	сестро	—	завистливо	проточила	Кина.	—	Дано	не	стигне	
и	до	назе	ред.

—	Ще	те	чакаме	при	Кина	—	угрижено	проговорил	Злоокия.	—	Ха	сполука.
Превърнал	се	в	гарван,	а	трите	баби	—	в	гарги.	Литнали	и	закръжи-

ли.	—	Турете	вечеря	и	за	мене!	—	викнала	Дрена.	—	Още	до	мръкнало	ще	го	
затрия,	та	като	дойда	—	хем	да	ви	разправя,	хем	да	повечеряме.

Гарванът	и	 гаргите	 се	 отдалечили	и	изчезнали	 зад	 червеникавите	
пясъчни	хълмове.

Дрена	боднала	с	крив	ноктест	пръст	в	земята,	плюнала	и	заринала.	
Първо	се	подало	зелено	стръкче,	бързо	се	източило	във	фиданка,	окичило	
се	с	листа.	Разцъфтял	само	един	цвят,	вързал	ябълчица,	Ябълчицата	се	
наляла,	наедряла	и	почервеняла.

В	това	време	Стоедин	нагазил	реката	и	наплискал	лице.	Преминал	
брода,	свърнал	край	ракитата	и	видял	сламена	колиба.

—	Ей,	има	ли	някой?	—	разровил	утихналата	жар	и	се	огледал.	—	Бре,	
хора,	къде	сте?

—	Кой	вика?	—	подала	се	от	колибата	Дрена.
—	Добро	утро	ти,	бабо,	ха	добра	среща.	Да	имаш	някой	залък?	Три	дена	

как	троха	не	съм	хапвал.
—	А,	откъде	у	мене	хляб,	чедо	—	внимателно	то	огледала	Дрена.	—	Ня-

мам,	па	ми	и	не	трябва	—	колко	ми	е	вече	яденето?	Я	коприва	сдробя,	та	
сваря,	я	див	лападец,	я	някой	ядлив	корен...	А	веднъж	в	годината,	дал	бог,	
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та	и	ябълка	хапна,	да	засладя	душа...	Така	е,	баби	—	зъби	опадали,	мерак	
останал...	Отдалек	си,	 гледам.	Де,	 седни	да	починеш	—	сега	ще	наскубя	
коприва	за	една	чорбица.

—	Бързам,	бабо	—	дълъг	път	ме	чака	—	загледал	се	в	ябълката	Стоедин	
и	гладно	преглътнал.

—	Бре,	ама	тебе	вярно	те	як	глад	мъчи,	сине.	Хайде,	откъсни	я,	твой	
късмет	била	—	и	сама	откъснала	ябълката,	подала	му	я.	—	Хрупни	я,	па	
поменувай.

—	Сполай	ти,	ала	нямам	с	какво	да	ти	се	отблагодаря.	На,	една	гола	
душа	—	засмял	се	и	нахапал	ябълката.	—	Моята	е	—	с	царя	пил,	с	просяка	
пял.	Скитник	човек.

—	Така,	така...	Здраве	да	е,	сине	—	и	го	загледала	как	яде.	—	Прощавай,	
не	ми	е	работа	да	питам,	ама	—	дали	не	си	сбъркал	пътя?	Този	път	е	пуст	
път,	с	години	никой	не	минава.	Рядко	—	и	само	нататък.	Който	иде,	не	
се	връща.

—	А,	не	съм	сбъркал,	бабо.	Тъкмо	той	ми	трябава	—	сънливо	промър-
морил	Стоедин.	—	Пуст	път...	през	пусто	село...

И	заспал,	без	да	дояде	ябълката.	Дрена	го	побутнала	и	се	окашляла	
доволно.

—	Ти	си	бил	много	лесен	бре,	бабин...	Па	и	сербез	—	дръпнала	остатъка	
от	ябълката	и	я	хвърлила.	—	Охооох,	пътя	мина,	та	на	селото	се	накани,	
горкият.

Вдигнала	го	на	ръце	и	го	понесла	—	все	по-бързо	и	по-бързо.
Дърветата	на	тази	мъртва	гора,	безлисти	и	без	кора,	били	гладки	и	

лъскави	като	кост	—	и	така	жълто-бели.	Като	човешки	фигури:	едни	—	при-
ведени,	други	—	разперили	ръце-клони,	трети	—	вдигнали	ги	към	небето...	
И	повалените,	сплетени	дънери,	и	храстите	били	гладки	и	лъскави.	Някои	
приличали	на	животни,	други	—	на	каруци	и	впрягове.

Дрена	оставила	спящия	Стоедин	под	едно	дърво.	Превърнала	се	на	
гарга,	клъвнала	го	по	челото	и	литнала	в	клонака.	Стоедин	скочил,	хласнал	
се	сънено	в	дънера,	дървото	раздвижило	ръце-клони,	като	полюляно	от	вя-
тър,	и	пропяло	с	тежък,	дрезгав	стон.	Уплашено	се	дръпнал,	хласнал	гръб	
в	друго	дърво	—	пропяло	и	то,	съседните	дървета	отехтели	и	разлюшкали	
клони.	Сгоедин	изтръпнало	се	завъртял,	огледал	се	и	викнал:

—	Т...	това	па	що	е...	бабо!	Ей,	бабо!
Озърнал	се	за	пътя,	залутал	се	в	гъсталака,	пак	се	блъснал	и	дървото	

извикало	с	тежък,	кадифен	стон.	Не	издържал,	побягнал	—	блъскал	се	ту	в	
едно,	ту	в	друго	дърво...	Гората	викала,	пеела,	стенела,	а	той	се	мятал,	
изгубил	път	и	цел,	страхът	му	го	ослепил.	Скоро	и	той	викнал,	крещял	
диво	и	ужасено,	спъвал	се,	падал,	ставал,	отново	хуквал.	Вече	цялата	гора	
ехтяла	и	викала	тежко	и	протяжно.	Сляпо	прегърнал	някакво	дърво	и	от-
тласнат	от	гласа	му,	отскочил	и	се	вцепенил.	И	внезапно	кипнал	—	ритнал	
дървото,	ритнал	и	другото	—	страхът	му	се	превърнал	в	сляпа	ярост.	
Ритал	дърветата,	плюел	ги,	блъскал	ги	и	вече	вир-вода,		се	строполил	на	
земята.	Облегнал	се	на	дънера,	примирил	се	и	зачакал	като	обречен	—	да	
се	случи	нещо	страшно	и	от	страшно	по-страшно.

Гората	ехтяла	мощно	и	заплашително,	викала	и	стенела,	но	страш-
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ното	все	не	се	случвало,	не	се	случвало	и	пак	не	се	случвало.	И	когато	сякаш	
не	му	оставало	друго	освен	да	обезумее,	внезапно	се	изкискал	—	тихо	и	
отпаднало.	Станало	онова,	което	не	е	дадено	всекиму:	осъзнал	и	глупавия	
си	страх,	и	дваж	по-глупавата	си	ярост.	Отдъхнал	и	пак	се	засмял,	смеел	
се	все	по-облекчено.	И	след	като	се	подиграл	на	себе	си,	вече	бил	само	лю-
бопитен.	Изправил	се,	вдигнал	клон-кост,	отчупил	си	тояжка.	Почукнад	
затихващото	дьрво	и	то	отново	надигнало	глас.	Разгледал	го,	почукнал	
друго.	Гласовете	на	дърветата	били	различни.	Тогава	потърсил	пътя,	без	
да	бърза,	и	веднага	го	забелязал	—	червеникав	и	пуст,	протягал	се	дълбоко	
в	гората,	а	клоните	го	покривали	като	свод.	Поне	три	пъти	го	бил	преко-
сил	—	ама	кой	да	го	види?...

Геîрãè Чàïêúíîâ • Рàçïяòèе
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Божидар Божилов 
(1923—2006)

СТИХОТВОРЕНИЯ

КРÚГОВРАТ
     На Корнелия

Ще èäâàò ïрîëеòè. Ще îòìèíàâàò.
Бяõ ìëàä. Сеãà íе сúì. Ще îсòàрея.
И ще óìрà. И íяìà äà îсòàíе
îò ìеí è òеáе íèщî äрóãî,
îсâеí îíèя сòèõîâе â êîèòî
ще èäâàò ïрîëеòè, ще îòìèíàâàò,
ще áúäà ìëàä, сëеä òóé ще îсòàрея
è ще óìрà, è íяìà äà îсòàíе
îò ìеí è òеáе íèщî, íèщî
îсâеí ëþáîâ.

ТАЙНСТВЕНО

Нèêîé íе çíàе êúäе ще óìре.
Нî àç çíàя.
В ïîсëеäíèя ìèã íà сâîя жèâîò
àç ще áúäà â еäèí èçìèсëеí ãрàä,
сúсòàâеí îò óëèöèòе, êúщèòе è äúрâеòàòà,
îò íеáесàòà, äúжäîâеòе è çâеçäèòе
íà ïеòíàäесеò èсòèíсêè ãрàäîâе.
В òîя ãрàä óëèöàòà íà Прàãà
ще се ïресè÷à с ïàрèжêèя áóëеâàрä,
òàì ìîêрèòе êрàéáрежíè êàìúíè
ще áëесòяò îò сâеòëèíèòе íà Хàâàíà è Шàíõàé,
òàì âесеëèяò сíяã íà Ìîсêâà
ще ïàäà íàä ïàëìèòе íà Пàëерìî,
òàì ще се èçäèãà Вèòîшà
è ще âëà÷è çàìèсëеíè âîäè Шïрее...
И âèе âе÷е се óсìèõâàòе.
Нàâярíî íà âсеêè úãúë îò òîя ãрàä
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ще èìà ïî еäíà жеíà,
ïî еäíà áяëà, жúëòà, ÷ерíà, рóсà, òúìíîêîсà,
òúìíîîêà, сâеòëîêîсà...
Не!
В òîя ãрàä ще èìà сàìî еäíà жеíà.
Æеíàòà, êîяòî ìе е îáè÷àëà íàé-ìíîãî.
Тя ще ìе îáè÷à сàìî еäíà ìèíóòà
è àç ще сòèсíà íежíî рúêàòà £,
ще я îòâеäà íà ïëîщàä „Сàí Ìàрêî“,
çà äà се çàêúëíà ïреä Зëàòíèя àíãеë
â î÷èòе £.
И òîãàâà ще óìрà.
И íяìà äà óìрà.
Зàщîòî, çà äà óìреш —
òряáâà äà óìреш íяêúäе,
à àç ще óìрà сàìî â еäíè î÷è,
êîèòî сà èçìèсëеíè.

УТЕХА

Äîрè è äà îсòàâèш сòîòèíà òîìà с êрàсîòà,
àêî íàìерèш ìясòî â Аíòîëîãèяòà íà сâеòà,
íе се íàäяâàé, êîéòî â сâîяòà сòрàíà è äà сè òè,
÷е òàì ще òе ïреäсòàâяò ïîâе÷е îò íяêîé 

êрàòúê сòèõ.
Беç èìе òàì ще сè, ÷е êîé ëè ще ãî çíàе
ïрî÷óòîòî òè èìе, êîеòî äíес сèяе,
îòрóïàíî с íàãрàäè è ïî÷есòè áеç÷еò.
Ще áúäеш ãîë è òèõ. Еäèí óìряë ïîеò.
Преä çíàòíè ìúрòúâöè, ïреä Оìèр è ïреä Äàíòе,
ïреä ãîрäàòà òúëïà îò îãíеíè òàëàíòè
рîжäеíàòà òè äàòà è òàçè íà сìúрòòà
íе ще íàïîìíяò íèщî íà íèêîãî â сâеòà.
Нî àêî òâîéòе сòрîфè, ìàêàр è íеïрî÷óòè,
íà íяêîãî äîсòàâяò щàсòëèâè äâе ìèíóòè
è сïîìеíè òîé, ÷реç òеá, çà рîäíèя сè êúò —
íе сè жèâяë íàïрàçíî. Зà òеáе 
íяìà сìúрò.
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Симеон Султанов 
(1927—1989)

СЛАДКОДУМЕЦЪТ 
(Рангел Игнатов (1927—1989)  
за Симеон Султанов)

Симеон	Султанов	притежаваше	рядката	дарба	да	общува	с	хората.	
Той	умееше	не	само	красиво	да	изслушва	събеседника	си	(толкова	трудно	
за	мнозина	от	нас),	да	го	предразполага	към	откровеност,	да	го	облъхва	с	
ласкавото	спокойствие	на	кафявите	си	очи,	но	и	да	говори	умно,	увлекател-
но,	завладяващо.	И	това	той	вършеше	не	с	предвзетото	високомерие	или	
досадното	многознайство	на	надарения	интелигент,	а	някак	естествено	
и	с	онази	човещина,	която	не	се	научава,	тъй	като	се	носи	по	рождение.

Край	него	винаги	съм	се	чувствувал	като	край	планински	извор:	от-
паднали	 са	 грижите,	терзанията,	 болното	неспокойствие	и	 суетите,	
душата	ти	се	е	отворила	за	размисъл	или	съзерцание.	И	ти	очакваш	да	се	
сбъдне	нещо	обнадеждаващо	и	радостно.

След	всяка	среща	с	него	съм	си	отивал	обогатен,	па	макар	понякога	
да	сме	разговаряли	и	за	дреболии.	Може	би	защото	той	украсяваше	и	най-
баналното	общуване	с	чара	си	на	сладкодумец,	придаваше	му	особена	багра	
на	съучастие.	Навярно	заради	това	толкова	писатели	го	търсеха	най-вече	
да	си	поговорят	с	него.

Сладкодумието	му	беше	присъщо,	както	на	други	са	присъщи	схва-
тливостта,	паметта,	лицемерието	и	други	човешки	умения	за	добро	или	
за	лошо.	То	беше	като	неизменна	черта	на	характера	му,	като	определящ	
щрих	на	портрета	му	и	без	него	този	портрет	би	бил	неверен,	непълен,	
недостоверен.

Не	съм	го	питал	и	не	зная	имало	ли	е	в	рода	му	речовити	хора,	унаследил	
ли	е	дарбата	си,	култивирал	ли	я	е,	такъв	ли	е	бил	на	младини	или	това	
се	е	развило	у	него	с	остаряването	и	помъдряването.	И	не	когато	съм	го	
слушал	—	било	е	невъзможно,	—	а	едва	по-късно	се	е	появила	почудата	как	
е	подбирал	думите,	връзките,	смисловите	значения,	в	какво	се	е	кореняла	
звучността	и	скритата	сила	на	речта	му,	която	не	те	е	оставяла	рав-
нодушен,	а	някак	ненатрапчиво	те	е	приобщавала	към	неговия	строй	на	
мислене,	подчинявала	те	е	на	логиката	и	убежденията	му.

Магията,	изглежда,	е	била	не	толкова	в	думите,	нито	в	значението	
и	смисъла	им.	Магията	е	идвала	от	самата	му	личност,	която	на	пръв	
поглед	подвеждаше	със	своята	естественост	и	простота,	с	измамното	
чувство	за	лека	разбираемост,	с	достолепно	умение	да	изслушва	другия,	
да	не	спори	с	него	и	да	не	му	налага	възгледи,	което	мнозина	смятат	за	



92 ÏËÀÌÚÊ

достойнство,	а	да	обменя	мисли.	И	в	това	имаше	нещо	толкова	странно,	
така	неприсъщо	на	нравите	ни,	че	покоряваше.

В	действителност	Симеон	Султанов	беше	сложен,	богато	надарен	чо-
век	с	ясно	съзнание	за	дарбите	си	и	с	мярка	за	значението	им.	Но	той	беше	
болезнено	скромен	и	стеснителен,	за	да	се	себеизтъква	(също	непостижимо	
за	мнозина	от	нас).	Той	ненавиждаше	шума,	парадността,	славословията	и	
перченето	—	все	болести	на	примитивното	съзнание,	пазеше	се	като	от	огън	
от	похвалите,	навярно	за	да	не	съзре	зад	тях	маскираната	корист.	Защото	
беше	прозорлив	и	бърже	долавяше	фалша,	всеки	оттенък	и	всеки	неверен	
тон	в	поведението	на	другия,	и	защото	го	болеше	за	ония	от	нас,	които,	
притиснати	от	едно	или	друго	обстоятелство,	нерядко	се	самоунижаваха.

Той	познаваше	унижението,	бе	пил	от	горчивата	чаша	на	несправед-
ливо	оскърбление,	подобренията	и	неверието,	бе	търпял	обиди	от	хора	
лекомислени	и	безсърдечни.	И	толкова	по-тежко	бе	това	за	него,	убедения,	
който	трябваше	да	се	доказва	пред	неубедени	користолюбци	и	търгаши	
с	идеали.

Силата	на	 един	характер	 се	познава	 в	изпитанията.	Симеон	Сул-
танов	безропотно	носеше	своя	кръст,	като	пазеше	ревниво	идеалите	и	
убежденията	си.	Той	имаше	остър	усет	за	времето,	за	тежненията	на	
народа	си,	който	всеотдайно	обичаше.	Той	не	парадираше	с	тази	обич,	
която	други	превръщат	в	показно	завоевание,	в	спекула	с	чувства;	за	него	
тя	беше	жертвено	служене,	синовно	преклонение,	което	не	търпи	да	се	
доказва,	камо	ли	да	се	показва.

Във	всеки	написан	от	него	ред	—	той	не	беше	от	продуктивните	ав-
тори,	произвеждащи	като	на	конвейер	многотомници	—	никак	не	е	трудно	
да	усетим	стеснителната	му	любов	към	България,	към	паметта,	исто-
рията,	душевността	на	народа	ни,	претърпял	на	балканския	кръстопът	
трагични	изпитания.

Само	човек	честен,	безукорен,	възпитан	да	тачи	доброто	у	другите,	
да	уважава	чуждото	мнение,	да	вижда	в	другия	непознати	може	би	и	за	
самия	него	достойнства,	само	такъв	човек	можеше	да	се	издигне	до	на-
ционалното,	до	общобългарското,	 защото	такова	познание	предполага	
преди	всичко	способност	за	самоотречение.

Мисля	си,	че	неслучайно	Симеон	Султанов	в	своето	творчество	се	
обърна	към	най-значимите	наши	писатели.	Към	тяхното	опознаване	и	
тълкуване,	към	изследването	на	скритите	за	погледа	на	неизкушения	чи-
тател	богатства	на	мисълта	и	словото	им.	Това	той	вършеше	с	висока	
култура	и	проникновение,	с	искрено	уважение	към	труда	и	таланта	на	
изследвания	автор,	дори	с	преклонение,	така	чуждо	на	някои	наши	изсле-
двачи,	за	които	авторът	е	само	повод	да	изтъкнат	себе	си.

Мисля	си	също,	че	неслучайно	Султанов	се	насочи	към	Йовков	—	най-
значимия	сладкодумец	в	нашата	литература,	—	навярно	заради	душевната	
близост,	някакво	необяснимо	сходство	на	темперамента,	заради	общата	
обич	към	българското.	Той	пристъпи	към	този	автор,	както	се	пристъпва	
в	храм,	за	да	получиш	откровение,	благослов	и	утеха.	Книгата	му	за	Йов-
ков	е	образец	на	литературоведческо	умение,	проникновен	анализ,	висока	
езикова	култура.
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Голяма	част	от	времето	си,	от	това	време,	което	ние,	българите,	
безразсъдно	похабяваме,	Султанов	 отделяше	да	ръководи	издателство	
„Български	писател“.	Нашите	писатели,	читателите,	дори	най-младите,	
за	които	подготвяше	учебна	литература,	ще	му	бъдат	признателни	за	
големите	усилия	да	им	поднася	полезно	четиво,	да	формира	естетически	
вкус	и	добродетели,	да	помага	за	развоя	на	духовния	ни	живот.

Той	не	се	щадеше	в	тая	главоболна	работа:	в	битките	с	бюрократи	
за	хартия,	тиражи,	цени,	срещу	орязването	на	плановете	и	намесата	в	
подбора	на	заглавията.	Той	трябваше	да	скърпва	и	един	прекомерно	надут	
бюджет,	който	безотговорни	хора	му	искаха	за	помпозни	съюзни	акции,	
за	безсмислени	пътувания	и	харчове;	хора,	за	които	книгоиздаването	не	
беше	нищо	повече	от	производство	и	печалби.

Като	капитан	в	бурно	море	той	упорито	насочваше	нашия	издателски	
кораб	през	скали	и	въртопи	неизменно	към	една	цел,	към	същинската	му	
мисия	—	високохудожествена	литература.	Ще	му	признаем	ли	тази	заслуга	
сега,	когато	го	няма?	Или	във	всепоглъщащото	ни	всекидневие	ще	се	из-
трие	дори	признателността,	която	всеки	от	нас	повече	или	по-малко	му	
дължи,	дори	само	за	спестените	издателски	неприятности	и	затруднения!

Към	края	на	живота	му	го	натисна	тежко	заболяване.	Той	не	го	пре-
върна,	в	драма,	бореше	се	да	оцелее,	да	се	съхрани	морално.	Изход	търсе-
ше	в	работата,	в	това	най-човешко	действие,	спасяващо	ни	от	разруха.	
В	безкрайните	часове	в	болницата	сред	измъчени	хора,	сред	стонове	на	
страдащи	и	хрипове	на	умиращи	Султанов	продължаваше	да	работи	с	
едно	възхитително	упорство	и	себеотрицание.	Тъкмо	това	ни	разкрива	
истински	човека	Султанов,	неукротимата	му	енергия	и	несломимата	му	
воля.	И	вярата	му,	че	човекът	е	длъжен	да	се	опази	при	всички	условия,	да	
издържи	на	всички	изпитания,	за	да	има	право	да	се	нарича	човек.

Той	 беше,	макар	това	 днес	 да	 звучи	 странно,	щастлив	 човек.	На	
малцина	се	е	падала	сполуката	в	такова	тежко	изпитание	да	имат	край	
себе	си	предан	другар,	какъвто	за	него	беше	съпругата	му	Лиляна.	И	ако	
мъчителните	часове	в	болницата	бяха	поносими	за	него,	ако	изворът	на	
силите	му	не	пресекваше,	то	заслугата	е	нейна,	защото	тя	черпеше	за	
него	от	своята	неизчерпаема	обич	и	преданост.

Той	си	отиде.	С	времето	образът	му	ще	се	заличава	—	така	е,	къса	
е	нашата	памет,	—	ще	остават	обаче	делата	му.	Прав	е	бил	древният	
българин,	издълбал	върху	камъка	мисълта	за	трайността	на	човешките	
дела.	 Защото	човек	 си	отива,	а	 остават	делата	му.	Симеон	Султанов	
остави	едно	литературно	дело,	което	с	времето	ще	придобива	по-висока	
стойност	и	по-определена	значимост.

Ала	в	спомените	ни,	дори	да	избледняват,	ще	живее	неговото	сладко-
думство	(какво	невероятно	съчетание	е	измислил	народът	ни	—	„сладка	
дума?!),	ще	ни	утешават	добросърдечието	му,	човещината,	уважението	
—	всичко,	които	така	много	ни	липсва	в	нашия	отчужден	и	жесток	век.



94 ÏËÀÌÚÊ

Иван Милчев 
(1910—1992)

СТИХОТВОРЕНИЯ

СÚВСЕÌ ЧОВЕШКО

Не èсêàì äà сúì жèâè ìîщè.
Не èсêàì äàже сêó÷еí рàé.
В áеçäúííèòе è сëеïè íîщè
ïрîíèêâàì â сеáе сè äîêрàé.

И ìèсëя, òîçè ïúò еäíè÷úê
ìе âîäè âярíî êúì сâеòà,
êîãîòî òúрся è îáè÷àì,
êîìóòî ìúêèòе сêúïя.

Аç сëèçàõ â áеçäíè îò òреâîãè
è се êëàòóшêàõ ïî рúáà,
ïресëеäâàí îò ïрèсúäè сòрîãè,
íî íе òúжà è íе сêúрáя.

И äíес сúì îïòèìèсò
   (îò щàсòèе!),
íî è сêеïòèê, è ереòèê —
àêî ìе рàçäеëяò íà ÷àсòè,
ще сòàíà íèщî â òîя ìèã.

О, íеêà íе çàãàсâà â ìеíе —
êàòî ìеòàë äà ìе êîâе
áëàãîсëîâеíîòî сúìíеíèе,
çàщîòî èìà сâеòîâе,

êîèòî, îще íеîòêрèòè,
î÷àêâàò äà ãè ïîêîрèì,
ìàêàр êàòî ìеòеîрèòè
èç ïúòя сè äà èçãîрèì.



  Иван Милчев  95

ЗИÌНО ЧУÄО

Орàíжеâ, çàëеçúò çàïàëè
íеáе è îáëàöè, è сíяã —
áëесòяò íà êрàéíèòе êâàрòàëè
сòúêëàòà, öеëè âúâ âàрàê.

Оòíîâî сíежíîòî срàжеíèе
äеöàòà äîëó рàçäеëè
è õâúрëяò сеíêè óäúëжеíè
òîïîëè, сãрàäè è êîëè.

Оáè÷àì òèя áеëè çèìè
сúс òèõè çàëеçè, с äеöà
è сòрóâà ìè се, äàр ÷е èìàì
äà âúршà áеëè ÷óäесà.

Че ìе ïрîíèçâà áеëîòàòà,
÷е сúì ïрîçрà÷еí è áëесòя —
ïрèçâàí äà âúрíà êрàсîòàòà
íà õîрàòà è íà сâеòà.

РÚЦЕТЕ ÌИ

Те íîсяò сïîìеí îò ìàçîëè.
Сúíóâàò íîщеì îсòúр сúрï.
И íе ïрèâèêíàëè äà ìîëяò,
ïреçèрàò сëàáîсòòà äî сìúрò.

Те íе çà жàëêà ìèëîсòèíя —
Зà äàр сâèâàò се â ïесòíèê
è â сàìîòàòà ìúòíîсèíя
è òàя íîщ íàäàâàò âèê.

О, íеêà áúäàò òе ïрîêëеòè,
êîãàòî сòрàõ ãè ïîáеäè
è ïëàõî âäèãíàò се è äâеòе
ïреä ÷óжä è áëèçúê äîïреäè!

Аç èсêàì, èсêàì òе щàсòëèâè
îò рàíè äà íе íîсяò рúá,
ïрîòеãíàò ëè се äîâер÷èâè,
äà ãè íе срещà óäàр òúï.
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И àêî òряáâà — èçâèсеíè —
íеáеòî áяëî äà äîïрàò,
äà се ïреâúрíàò íà àíòеíè,
сêрúáòà ÷îâешêà äà ëîâяò.

Äóõúò ìè с òяõ сâеòà äà ãàëè
â еäíî еäíè÷êî сúщесòâî,
êîãàòî сà ïèеäесòàëè,
òî àç äà êàжà íà êàêâî!

Еìèë Сòîé÷еâ • Гëàâà
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Евтим Евтимов 
(1933—2016)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОБИЧ ЗА ОБИЧ
Аç íàçàеì íе сúì òе ïреãрúщàë
è íàçàеì íе сúì òе ìе÷òàë,
âсяêà ëàсêà ïîä áрîé äà ìè âрúщàш.
Ìеí ìè сòèãà, ÷е íещî сúì äàë.
Ìîже äíес äà íе äîéäеш íà срещà
íî сëеä äеí,
íî сëеä äâà,
íî сëеä òрè
äà ïîòреïíе â äóшàòà òè íещî
è çà ìеí äà ïреìèíеш ãîрè,
íàä êîèòî íеáеòî ïîêëàщà
îáãîреíî îò áóрè ïëàòíî.
Ìîже äúëãî ïèсìà äà íе ïрàщàш,
íî äà сëîжèш äâе äóìè â еäíî
òî çà äâесòà ïèсìà äà âúëíóâà
è çà äâесòà äà èìà öеíà.

Ìîже сàìî âеäíúж äà öеëóâàш
àëà òàçè öеëóâêà еäíà
äî ïîсëеäíèя äúõ äà ãîрè,
äî ïîсëеäíèя äúõ...
è äî ãрîáà.

Сòèãà çàеìè!
Сòèãà âеçíè!

Исêàì 
Оáè÷ çà îáè÷.



98 ÏËÀÌÚÊ

НЕЗАВÚРШЕНО ПОСВЕЩЕНИЕ

Æеíà íà áîëêàòà,
еäíà жеíà,
жеíà, àõ, êîëêîòî
çеìя еäíà.

И íе çà сïèрàíе,
è íе çà áрîä.
Еäíî сúáèрàíе,
еäèí жèâîò.

И íе îáяòèе
íà îãúí ïрîсò.
Еäíî рàçïяòèе —
еäèí Хрèсòîс.

Æеíà — âрàòà
îòâúä сâеòà.

СÚНУВАЛ-НЕСÚНУВАЛ...

Сúíóâàë-íесúíóâàë ïúрâà срещà
рàçäеëяë-íерàçäеëяë сâîя сúí,
еäíà ëþáîâ íà ïрàãà òе ïîсрещà,
íî èсòèíсêàòà ïàê çîâе îòâúí.

Уìèрàë — íеóìèрàë с òàéíî сëîâî,
èçìàìâàí-íеèçìàìâàí îò жеíà,
òè ìîже äà се âëþáèш ïàê îòíîâî,
íî èсòèíсêàòà сàìî е еäíà.

Зàãóáèë-íеçàãóáèë ÷óâсòâî íежíî,
íàìерèë-íеíàìерèë сâîé îáеò,
òè ìîже äà сúíóâàш íещî ïрежíî,
íî èсòèíсêîòî äà е òàì, íàïреä.

Зàрè÷àë-íеçàрè÷àë îãúí âе÷еí,
èçäèãàë-íеèçäèãàë äëàí çà ìúсò,
òè ìîже íà еäíà äà сè îáре÷еí,
íî äрóãà äà е èсòèíсêèя êрúсò.
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Оòêрèâàë-íеîòêрèâàë рàäîсò жèâà,
î÷àêâàë-íеî÷àêâàë, ïяë-íеïяë...
И òúé — жèâîòà áàâíî сè îòèâà,
è âçеìà òóé, êîеòî òè е äàë.

•
Нàä áîрîâеòе ïëèсíà ÷ереí äúжä,
äîрè â сúрöеòî с êàïêà ìе óäàрè.
И сòàíà òúìíî сяêàш îòâеäíúж.
Иçãóáèõà се сèíèòе âúрõàрè.

Прîòяãàõ àç ïреç òúìíîòî рúêà,
íî âсè÷êî áе è сòрàшíî, è сìúë÷àíî.
Еäèíсòâеíàòà жèâà сâеòëèíà
â ãîрàòà áеше òè. И òя îсòàíà.

Еìèë Сòîé÷еâ • Рèсóíêà
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Слав Хр. Караславов 
(1932—2002)

СТИХОТВОРЕНИЯ

•
Чîâеê áеçãрешеí àç íе сúì âèäяë —
ïреä íеãî äà сòîèìе íà êîëеíе,
âсе òúрсèìе ïîä íîêòèòе ìó êàë,
çà äà çàìàжеì áëясúêà íà ãеíèя.

Вúâ òîçè сâяò íà ëóäè âеòрîâе,
íà òîïëà ëàсêà è жесòîêà êàçúí
÷îâешêèòе äеëà сà ïëîäîâе,
íеâèíàãè îò ÷ерâея îïàçеíè.

•
 На Димитър Танев

Не îсòàâяé áëèçúê èëè âрàã
äà òе âîäè сëеïешêàòà â ìрàêà.
Всеêè èìà сâîя сòрúìеí ïрàã,
òàì сìúрòòà óсìèõíàòà íè ÷àêà.

Исòèíàòà êîé ще рàçáере,
òя сè èìà áèòêà çà ïúòеêà.
Пîäëîсòòà íе ìîже äà óìре,
òя се рàжäà âèíàãè с ÷îâеêà.
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•
Чîâе÷есòâî, ïîеëî îò âèсîêî
è сòèãíàëî äî сâîяòà òреâà...

Неáеòî âсе òàêà е еäíîîêî
è сфèíêсà âсе е с êàìеííà ãëàâà
è с ïрèсìеõ ãëеäà òàçè ïúсòрà ãìеж,
êîяòî сìеëî с âе÷íîсòòà òúрãóâà.
И âсè÷êî òîëêîç сìешíî ìó се сòрóâà
среä òîçè сâяò èçãóáеí è íеâеж.

Оò сêàрàáеé, îò áîжесòâà рîäеí,
íà сêàрàáеé ïреâúрíàò çà óòеõà,
òîé áàâíî рîíè сâîéòà сòàрà äреõà
è ÷àêà сâîя íеèçâесòеí äеí.
Кàìèëèòе с âúçäèшêè ÷àê äî ìрàê
ëþëеяò ïëàõè ÷óжäеíöè, êîèòî
еäâà ëè òóêà ще се âúрíàò ïàê
òреâîãè è âúçòîрçè äà èçïèòàò,
äà сòèãíàò с äëàí íеáеòî еäíîîêî,
íà сфèíêсà äî ïреìúäрàòà ãëàâà...

Чîâе÷есòâî, òè òрúãíà îòâèсîêî
è сòèãíà äî íàé-ïрîсòàòà òреâà.

Египет, 1985

ИЗ „ПОД СЯНКАТА НА СЛЪНЦЕТО“ (1989)

•
Аç íяìàì сâîя ãëóòíèöà. И сàì
êрúсòîсâàì сâîéòе ëеäеíè ïîëеòà.
Сòóäúò е â ìеí, è â òîçè сâяò ãîëяì,
è â ìîéòà âярíîсò, òежêà êàòî êëеòâà.
Нàâèêâàí îò рîжäеíèе. В сúíя
äî÷óâàì: — Еé ãî! Вèжòе ãî! Уäреòе!
И ìе çàâèâà с ïóсòîòà äеíя,
à âе÷ер èäâà сëúíöе äà ìè сâеòè.
И êëеêíàë âúрõó ëеäеíèя õúëì
íà ìîéòà áîëêà è áеçëþäíà ãàрà,
àç âèя äúëãî, äúëãî âèя çúë
è â сеáе сè îòêрèâàì сàìî çâярà.
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•
Сàìîòíè ïëàжîâе, íàсеëеíè сúс ãëàрóсè,
êàêâî âè сâúрçâà с óòрешíèя äеí?
Ìîреòî íîсè сâîéòà ãíеâíà ярîсò
è ярîсò се íàäèãà è âúâ ìеí.
И àç âúрâя ïî ïясúöè è äþíè
êàòî áеçäîìеí ãëàрóс ïреç сâеòà.
Вúëíàòà сàìî сòúïêèòе öеëóâà
è ìèäè îò сеäеф, è ìèсúëòà.
И сëúíöеòî е óìîреíî âе÷е,
èçëеãíàòî íà âсеêè ïрàçеí ïëàж.
Прèïàäà есеí. И ïрèïàäà âе÷ер.
И ëяòîòî е íяêàêúâ ìèрàж.
Бèëî е íяêîãà, áèëî е êàòî жàжäà
è êàòî áèрà â õëàäíà ìеõàíà,
êàòî âúëíà, êîяòî се çàрàжäà,
çà äà ïîëеãíе â íе÷èè êîëеíà.
Оòìèíàëî-çàìèíàëî è õàéäе.
И õàéäе — сáîãîì! Хàéäе — äîáúр ïúò!
Зàêëþ÷еíàòà òîïëèíà äà íàéäеш
è рàêîâèíè äà òе ïîçîâàò...
Нàïрàçíè ìèсëè ïîä íеáе îãрîìíî.
Ìîре, êеòî рúсè сàìîòà...
Ìîреòî ëè? Аõ, òàçè сòàрà сòîìíà,
íà âяòúрà ïîäëîжèëî óсòà.
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Богомил Нонев 
(1920—2009)

СТИЛЪТ — ТОВА Е ЧОВЕКЪТ 
Из „Есенно небе“ (1982)

„Стилът	—	това	е	човекът“.	Ето	една	фраза,	повтаряна	до	втръс-
ване	и	все	още	необходима.	Разбира	се,	човекът	може	да	бъде	и	литера-
турен	критик,	и	философ,	и	историк...	Само	че	някого	смятат	за	учен	
мъж,	 само	когато	пред	името	му	е	написано	проф.,	 д-р...	 и	още	там	
няколко	титли.

Тогава	ще	кажат	—	човек.	Четеш,	четеш,	не	разбираш	съвсем	дали	
написаното	от	тях	е	много	мъдро.	Само	едно	ти	е	ясно	до	пълно	безумие	
—	за	стил	не	може	да	става	и	дума...

„Стилът	—	това	е	човекът“.

Речникова	 справка.	Изразът	принадлежи	на	 естествоизпитателя	
Бюфон	(1707—1788).	Казал	го	е	в	своята	реч,	когато	го	избрали	за	член	на	
Френската	академия	на	25	август	1763	г.

Разбира	се,	ще	речете,	тези	подробности	нямат	никакво	значение	и	
какъв	е	смисълът	на	тази	речникова	справка.

Има	смисъл.

Защото	там	се	обяснява	какво	е	искал	да	рече	известният	френски	
учен.	Той	доказал,	че	стилът	е	неповторима	способност	на	човека,	коя-
то	го	отличава	от	другите	хора,	тогава	когато	идеите	могат	да	бъдат	
достояние	на	мнозина.	Днес	ние	сякаш	приемаме,	че	важното	е	идеите	
да	бъдат	достояние	на	мнозина	и	цитираните	източници,	и	начинът	
на	тълкуване	на	тези	източници,	както	и	цитатите	под	линя,	и	биб-
лиографията	в	края	на	всяко	от	тези	философски	или	естетически,	или	
исторически	изложения.

С	една	дума	—	природните	свойства	на	човека,	като	тук	включвам	
неговият	темперамент,	острота	на	ума,	образност	на	речта,	чувство	за	
хумор	или	за	събрана	мисъл	—	всичко	това	се	явява	толкова	излишно,	че	ако	
речеш	да	посегнеш	към	някоя	от	тези	черти	и	се	опиташ	да	ги	заложиш	
в	едно	научно	изложение,	рискуваш	да	изпаднеш	от	лоното	на	науката,	
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академизма,	строгата	и	неподкупна	мисъл,	която	никога	не	може	да	си	
позволи	нищо...	освен	повторението.

Тежко	на	глупака	Бюфон!

Тежко	и	на	нас,	които	никак	не	искаме	да	четем	дебелите	академични	
издания,	студии	и	монографии,	които	са	лишени	от	качеството	стил,	а	
по	бюфоновски	ще	трябва	да	сметнем,	че	те	не	са	написани	от	хора,	от	
човеци,	от	личности.

И	тогава	ще	 си	 четем	Мишле,	Шарл	Дил,	Тарле,	Алберт	Манфред.	
„Еволюция	на	физиката“	на	Айнщайн.	„Неизбежността	на	чудния	свят“	
на	Данин,	студиите	на	Б.	Г.	Кузнецов	и	още	толкова	книги,	в	които	личи	
стилът,	личи	човекът,	личи	онова	неповторимо,	заради	което	си	заслужава	
да	четеш	все	нови	и	нови	книги.	Те	никога	не	ще	бъдат	толкова	много,	но	
ще	ги	има.

И	не	завиждам	на	тези,	които	са	принудени	да	четат	всички	оста-
нали.	Но	ако	не	ги	четат,	няма	да	бъдат	нито	мъдри,	нито	учени,	нито	
заслужаващи	доверието	на	учения	свят.

Просто	така	са	устроени	нещата.	Несъвсем	логично,	но	въртящи	
се	като	часовникови	стрелки.	Те	могат	да	не	отброяват	съвсем	точно	
времето,	но	затова	пък	вървят	по	своя	неизбежен	път...

А	аз	продължавам	да	чета	списания,	дебели	и	научни,	които	се	наричат	
„...мисъл,	„...преглед“,	„...проблеми“,	„...архив“.	Всичко	си	е	съвсем	правилно.	
За	стил	не	може	да	се	говори	нито	под	линия,	нито	където	и	да	било	в	
биобиблиографските	бележки.

Но	ние,	читателите,	винаги	знаем	—	има	ли	го,	или	тъкмо	напротив.

Другото	си	остава	за	сметка	на	учените	мъже...
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Димитър Стефанов 
(1932—2019)

СТИХОТВОРЕНИЯ

Сúäáà! Не ìîже äà ïреäâèäèш
êîãà êàêâî ще òè се сëó÷è.
Осúìâàш íяêîé äеí óãрèжеí
И òя. Неâîëяòà, òе ó÷è.

Че сàì íе ìîжеш, сàì е òежêî,
÷е сàì сè ÷óжä è íеïîòреáеí,
÷е òâîяòà сúäáà ÷îâешêà
сà âсúщíîсò õîрàòà äî òеáе.

В ïîäàäеíàòà òè рúêà è
è â сïîäеëеíàòà òреâîãà
óсещàш сèëà, à òàêà
е ÷óâсòâî, ÷е äîêîсâàш Бîãà.

В ÷îâешêîòî сúрöе се êрèе
íàé-õóáàâàòà òè íàãрàäà —
ïрèяòеëсòâîòî е ìàãèя,
òî è â áеäàòà íîсè рàäîсò.

НЕÆНОСТ
    На жена ми

Тîâà е сíежíà сâеòëèíà,
êîяòî ìè íàïîìíя òеá
è òреïеò, ìîже áè íеëеï,
íесúщесòâóâàщà âèíà.

Аêî сè òúé äàëе÷ îò ìеí,
çàщî óсещàì íежíîсòòà
íà ïëàõàòà òè ãîëîòà,
äúõà òè, òúìíî ïрèòàеí?
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Кîãàòî се рàçâèäеëè
íàïúëíî â сòàяòà, äàëè
ще òе îòíеìе óòрèíòà?

И íèòî çíàê, è íèòî çâóê.
И ïóсòîòà, è сàìîòà,
è сòрàõ äàëè сà сàìî òóê.

1981

ПРОЗОРЕЦ 1

И â êúщàòà âëяçúë, рàçòâîрèõ
íеìèòèòе ìúòíè сòúêëà
çà ãëеäêàòà с ÷ерíèя îреõ
è ìîêрèя äúõ íà ìúãëà.

Иçäóõàõ ïрàõà ïеïерóäеí,
îò ìесеöè òóê íàсúáрàí,
äà âäèãíà ïерäеòî ïрèíóäеí
ïî÷òè äî сàìèя òàâàí —

áàсìà, íà öâеò÷еòà, òàêàâà,
÷е õè÷ äà íе áúäе çà жàë....
И âреìеòî òúêìî òîãàâà

èçïрàòè ìè сâîя сèãíàë,
÷е áеëèяò öâяò ïîжúëòяâà,
à жúëòèяò е èçáеëяë.

1980

ДЪБ

Сòîèш срещó сеëöеòî ïëещесò, рèж.
Не, ìîäàòà íе е äîшëà äîòóê —
с еäèí êàфяâî-áîçàâ яìóрëóê
êîя жеíà сеãà ще âïе÷àòëèш?

А è жеíèòе, âсе íàä шеéсеòòе,
íе ãè âúëíóâà ìúжêèя òè âèä.
Прúсòòà èçсúõíà, ìàрò е âеòрîâèò,
И àрïàäжèêà ще çàсàжäàò òе.
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Неäеëя. И îò ãрàäà äîшëî,
ïрèсеäíà è îïря î òеá ÷еëî
ìîìè÷е ìëàäî, áàáèíà îòìяíà.

Преãúрíà òе с òреïерещè рúöе,
ïрèòèсíà òî рàçïëàêàíî ëèöе
è äúëãî, ÷àê äî çäрà÷ ïрè òеá îсòàíà.

1993

Еìèë Сòîé÷еâ • Сеäящà фèãóрà
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Дончо Цончев 
(1933—2010)

КОШЕРИТЕ 
Разказ

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.
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	вътрешната	уртикария	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.	Лекарите	потвър-
диха	моите	опасения.	Те	ми	казаха,	че	имало	смъртни	случаи	от	ужилване.	
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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	случ-
ва	понякога	и	не	обърнах	особено	внимание.	Но	когато	половината	от	пуйче-
тата	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,	празничен	
миг,	когато	вадим	меда.	Сега	аз	съм	старият	шеф	на	благородното,	хвърчащо	
стадо.	Сега	бузите	на	моите	деца	са	омазнени	с	мед.	Ето:	животът,	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	бялнаха	нови-
те	красиви	сандъци	с	ламаринени	покриви?	Тоест,	сред	тръвните	кошери	от	
дедите,	се	появиха	даданблатовите	кошери	на	баща	ми.	Колко	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.	
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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?

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?...
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Николай Христозов 
(1931—2015)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЧАКАЙТЕ ÄО ЗАЛЕЗА

Тúé êàêòî áяãàò îò ïîжàр, òúé òè÷àõ àç 
ïреç óòрîòî.

Пî-áúрçî, ïî-äàëе÷ îò õàîсà, ïреëяë íàä êúщèòе:
ïрîçîрöè ïëàìíàëè, сòеíè, ãîòîâè äà се срóòяò,
áàëêîíè с âîäîïàäè îò ÷àршàфè, сìà÷êàíè 

îò сúíèщà,
óäàâíèöè-êèëèìè, ïî êîèòî ярîсòíî áóìòяò
êàòî ïî òúïàíè òóïàëêèòе íà сîáсòâеíèöè çíîéíè,
è îще, îсúçíàâàíеòî, ÷е ïîäòè÷âàì â òàêò
сúс ìàршà íà òóïàëêèòе еäèí êâàрòàëеí âîèí.

Пî÷àêàéòе äî âе÷ерòà ïрè çàëеç âсè÷êî сòàâà 
èсòèíсêî.

Тîãàâà ще óçíàеòе, ÷е ïîãëеäúò ìè 
е âíèìàòеëíî-ïе÷àëеí,

÷е íîся äîáрîòà, ïîä ìèãëèòе èçáèсòреíà,
÷е âсеêè ëèсò, òреâèöà, шеïîò è ìúë÷àíèе
çà ìеí сà ÷óäî, ïреä êîеòî сìàяí се íàâежäàì:
è ìèëîсòòà ìè ще óçíàеòе êúì âсè÷êè çеìíè

 сúщесòâà,
ïрîçрà÷íè â çàëеçíîòî îïрîщеíèе, äîáрè è íежíè,
с î÷è сïîêîéíè íà áеçсìúрòíè áîжесòâà.

Äî âе÷ерòà ïî÷àêàéòе, äî îçàреíèеòî íà äеíя.

Зà äà ìе âèäèòе ïîíе â çàëяçâàщàòà сâеòëèíà.
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ПÚРВАТА ЛЮБОВ

Нà ãрàíèöàòà íеçàщèòеíà ìежäó äеòеòî è ìúжà
ìе âрúõëеòя еäíà âсеëеíà íе ìîжеõ äà я èçäúржà.
Преâúрíà се âúâ íяì ìèсëèòеë,
   â ìе÷òàòеë íеòúрïèìî сêó÷еí.
Сëеä èìеòî £ сàìî сêèòàõ, îò çäрà÷à íà ëþáîâ се ó÷еõ.

Осòàíàë сàì ãîâîреõ с íея, êîãàòî с íея áяõ ìúë÷àë.
Зàòрóïàõ я сúс сú÷èíеíèя, â êîèòî ãëóõ íàсòàâíèê áяõ.
А òя ìе ãëеäàше с ïî÷óäà èëè с óáèéсòâеíà íеáрежíîсò.

Аç áяõ äî сòеïеíòà íà ëóäîсò, à òя
    äî сòеïеíòà íà òреçâîсò.

Тàêà ëè áеше?

Не, íе áеше! ãîр÷èâî се óсìèõâàш òè.
Кàфеòî îще е ãîрещî, îрêесòúр äèâ êрàé íàс òрещè.
И àç îò íещî се èçìú÷âàõ, íî òè çàщî íе ïрîãîâîрè?
Зàщî áе òîëêîâà íесрú÷еí, ïî-òî÷íî òîëêîâà çàòâîреí?

Прîçîреö êàòî îãëеäàëî ëþëее â îáëàöè îò äèì
ìîì÷е îòäàâíà ïîáеëяëî, ìîìè÷е â ïëàсòîâе îò ãрèì.
Рúêàòà òè, âсе òúé êрàсèâà, êúì ìеíе áàâíî се ïрîòяãà.
В î÷èòе òè, âсе òîëêîç сèíè, èсêрà íà ïреäàíîсò

 ïрîáяãâà.

И сòàâà ãрîçíî. Сòàâà ìрà÷íî. Нà ãúрëîòî ìè ïрèìêà çëà.
Рàçõâúрëяì сòîë сëеä сòîë è êрà÷à íàâúí,
     â сòóäеíàòà ìúãëà.
И âсè÷êî, íяêîãà сòàеíî, рàçêúсâà сâîя çèä çàáрàâеí
è íà сâеòà êрещя è сòеíà: Тîãàâà òряáâàше... Тîãàâà!

УЧАСТ
 На Георги Струмски

Æèâîòúò íè âúрòè ïîä сâîя êàìúê
è äíèòе íè òрîшè êàòî çúрíà.
Прèòèõíà Пеíьî. И Аíäреé ãî íяìà.
Пî-òежêà сòàâà ïрàçíàòà âеçíà.
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И õîäèì ïî çеìяòà êàòî â óëеé,
ïîäõâúрëяíè îò äóìè è сòеíè.
Äà, жерòâеí êрúсò ÷еëàòà íè öеëóíà,
âе÷ереí çíàê äеíя íè îсеíè.

В ìúãëàòà âсе ïî-ãúсòà è ãîëяìà
с ïрîòеãíàòè рúöе âúрâèì сеãà,
îïîрà òúрсèì: ãëàс, óсìèâêà, рàìî,
äîрè è сàìî ïîëúõ îò рúêà.

Кîãàòî се ïîсïреì çà ìèã еäèíсòâеí
è се çàсëóшàìе â еäèíсòâеí ìèã,
èçòрúïâàìе: êрàé íàс äеíяò се ïëèсêà,
жèâîòúò è áеç íàс òе÷е, шóìè.

Не çíàя ó÷àсò ïî-íесïрàâеäëèâà
äà ãëеäàш â çäрà÷à — óäèâеí è òèõ —
êàê òîçè сâяò îò òеáе сè îòèâà,
ïреäè îò íеãî äà сè òрúãíàë òè.

НЕСПРАВЕÄЛИВОСТ

Пèëея äíèòе сè êàòî сòîòèíêè сèòíè
è ìèсëя сè,
÷е âсе òàêà â äëàíòà ìè ще çâúíяò.
И îòêúäе òîâà áеçãрèжèе — íе ïèòàì,
ìàêàр ÷е âе÷е сëèçà â ìрàêà ìîяò ïúò.

Несïрàâеäëèâà е ïрèрîäàòà, êîâàрíà.

Сеãà òя с ìîяòà сúäáà се çàáàâëяâà
è äíèòе ìè рàçсèïâà, сяêàш íяìàò áрîé;
сеãà, êîãàòî õîрèçîíòúò се çäрà÷àâà,
áè òряáâàëî äà çàêрещя —
à â ìеí öàрè ïîêîé...

Оáúрíàòà е ìîяòà реêà, íеâярíà.

И ïàäàò äíèòе ìè êàòî сòîòèíêè â ïрàõ,
ïрîçâúíâàò сúííî... Äàже íе ïîãëежäàì
äàëè íе сúì èçïóсíàë òúé, íеáрежíî,
îíàя, çëàòíàòà,
ïîсëеäíàòà îò òяõ.
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Герчо Атанасов 
(1931—2010)

ИЗ „ПРОВИНЦИАЛНА ИСТОРИЯ“ 
(Откъс от роман)

Заеха	далечна	маса	за	двама,	в	ъгъла,	на	разкрач	от	оркестъра.
Стоил	дълго	се	взира	в	листа,	разсеян	от	растящата	жажда	за	акохол.	

Накрая		поръча	мезе	за	водка.
—	Тази	вечер	ще	пием!	—	заяви	и	поизплаши	Диманка:	не	беше	го	виждала	

да	говори	с	такава	стръв	за	пиене.
—	А	язвата?	—	предупреди	тя.
—	Водката	е	балсам	за	язвата.
Питието	бързо	ги	грабна	—	бяха	гладни.	Стоил	пиеше	на	едри	глътки,	

тя	—	на	малки,	подканваше	я	да	закусва,	а	сам	едва-едва	отхапваше	от	
мезето	и	доливаше	чашата	си.	Ресторантът	бе	още	празен	и	те	виждаха,	
че	са	прицел	за	персонала,	особено	за	жените,	изредили	се	да	надничат	
откъм	кухнята.

—	Не	им	обръщай	внимание.	Изобщо	по-малко	внимание	на	тез,	които	
не	го	заслужават	—	Стоил	мрачно	се	усмихна.	—	Истината	трябва	да	се	
доверява	само	томува,	който	е	достоен	за	нея.	Вярно	ли	цитирам?

—	Диманка	кимна	неопределено:
—	Как	да	преценим	кой	е	достойния?
—	Всеки	сам.
—	Аз	например	често	греша	—	призна	тя.
—	За	съжаление	аз	също.	—	Той	открито	я	погледна.	—	Понякога	си	мис-

ля,	че	ние	с	тебе	имаме	сходни	характери.	Не	намираш	ли?
Диманка	потули	погледа	си:
—	Моя	характер	го	остави,	не	мога	да	се	сравнявам	с	тебе.
Стоил	трескаво	запали	цигара.
—	Виж,	това	не	го	приемам,	вярвай	бога!
—	Понякога	ми	приличаш	на	мазохист	—	неочаквано	вметна	тя.
Стоил	се	приведе	и	избухна	в	скороговорка,	нещо	доста	рядко	за	него:
—	Слушай,	Диме,	приятели	сме,	нали?	Да	не	мислиш,	че	нямам	мярка	

за	себе	си?	Да	не	мислиш,	че	не	знам	какво	съм?	—	Той	махна	с	ръка.	—	Един	
муден	педант	и	неуспял	кандидат	в	науката.

В	мига	прецени,	че	би	признал	пред	нея	гаснещата	идея	да	използува	
сегашните	си	изчисления	за	изоставената	дисертация.

—	Подценяваш	се	—	някак	далечно	се	обади	Диманка.
Видя	бледнината,	обистрила	и	без	туй	побелялото	му	лице.
—	Някъде	сбърках	аз	в	този	живот	—	процеди	Стоил.
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В	паметта	му	се	появи	гимназистката	Мария,	мъничката	Ева,	асис-
тентството,	несгодите,	проектите	за	бъдещето.	Добави:

—	На	стари	години	трябва	да	поправям	грешката,	което	е	и	жалкото.
Тя	се	опита	да	разгадае	думите	му:	мярнаха	се	Мария,	Христо,	слу-

жебните	пътища	на	двамата	—	кое	от	тях	или	всички	заедно?	Какво	може	
да	се	поправи	сега?	Нищо	не	може	да	се	поправи.	Просто	сме	длъжни	да	
приемем	нещата	и	всеки	да	намери	опорна	точка	вътре	в	себе	си,	отдале-
чена	и	недосегаема	опорна	точка,	за	която	да	се	държи.	Нима	ти,	мъжът,	
не	го	разбираш	по-добре	от	мене?	

Каза	му:
—	Не	знам	какво	имаш	пред	вид.
Стоил	допълни	чашата	си	и	докосна	нейната:
—	Ще	си	потърся	друга	работа.	Наздраве!
Дълго	мълчаха,	накрая	тя	запита:
—	И	къде	ще	идеш?
—	Без	значение	къде.	Някаква	най-обикновена	работа.
—	И	кой	ще	те	остави?
—	Кой	ще	ме	спре?	—	тъжно	се	усмихна	Стоил.
Сега	виждаше	пред	себе	си	друг	Стоил,	уморен,	отстъпващ,	един	гу-

бещ	дух.	И	все	искаше	да	си	повярва:	и	най-силните	преживяват	минути	
на	слабост.

—	Замисли	се	нещо	—	отбеляза	Стоил.	—	Не	си	очарована	от	мене,	нали?
Диманка	повдигна	крехките	 си	рамене:	продължаваше	 своя	разбор.	

От	думите	му	бе	подразбрала,	че	превес	вероятно	ще	вземе	Христо.	За	
съжаление	това	бе	по-естествено.	Защо	по-естествено?	Христо	беше	по-
неподготвен	от	Стоил,	но	той	бе	от	оная	разпространена	порода	хора,	
чиято	енергия	бързо	се	превръщаше	в	груба,	пробивна	сила.	Освободена	
от	задръжки,	тя	печелеше.	Понякога,	когато	пътуваха	нощем	с	колата,	
наблюдаваше	как	отвръща	на	тези,	 които	летяха	насреща	му	 с	 дълги	
светлини	на	фаровете.	Без	да	се	стеснява,	Христо	псуваше	най-вулгарно	
и	сам	пускаше	дългите	светлини.	Колко	пъти	са	се	разминавали	на	косъм,	
тя	се	свиваше,	примиряла	от	уплаха	и	обида,	а	Христо	все	повече	се	въз-
буждаше	и	дълго	не	гасеше	светлините,	злорадо	доволен,	тържествуващ:	
варварството	му	допадаше,	то	бе	в	кръвта	му	и	събуждаше	у	него	диви	
пориви,	някаква	весело	безразсъдство.

Такъв	беше	той	и	когато	пийнеше	повече.	Тогава	можеше	да	изрече	
нечувани	думи	по	адрес	на	хора,	които	уважаваше,	да	отправи	тежки,	
незаслужени	закани.	Техните	къси	мълнии	за	миг	осветяваха	един	друг	
Караджов,	опасен	и	отмъстителен,	готов	на	безумни	постъпки.	Добре,	че	
бесът	му	преминаваше	и	той	забравяше	по-голямата	част	от	заканите	
си.	Самият	факт	обаче,	че	се	раждаха	в	душата	му,	беше	многозначителен.	

Но,	 странно,	 същият	този	Караджов	можеше	да	прости	 грубост,	
обида,	с	едно	махване	на	ръка	да	отмине	несправедливост	или	дори	под-
лост	спрямо	него,	да	го	отмине	наистина,	с	нехайно	благородство	или	
неподправено	снизхождение.	Тя	никога	не	успяваше	да	отгатне	как	ще	
постъпи	той	в	такива	обстоятелства,	объркана	от	дълбоко	заложената	
двойнственост	на	Караджовския	му	нрав.	
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Тази	вечер,	като	слушаше	и	наблюдаваше	Стоил,	тя	си	мислеше,	че	
той	е	ясен	до	прозрачност	и	че	с	него	вероятно	се	живее	и	работи	по-леко	
и	по-радостно.	Но	в	тази	прозрачност,	добавяше,	изглежда	се	съдържа	
нещо	твърдо	очертано,	някакви	прагове,	които	не	бе	лесно	да	се	преминат.	
Колкото	бе	сговорчив	и	търпим,	толкова	Стоил	бе	и	неотстъпчив,	той	
притежаваше	онази	тиха	упоритост,	която	произтичаше	от	неговата	
убеденост,	а	не	обратно,	както	често	се	случваше	с	Христо.	И	тъкмо	нея	
не	можеше	да	понесе	Христо.	Той	искаше	в	нозете	му	да	падат	всички	и	
всякакви	прегради,	всички	съображения	и	доводи	на	по-нискостоящите,	
щом	сам	не	ги	споделяше	или	се	бе	отвърнал	от	тях.

Така	се	бяха	вдълбочили	в	себе	си,	че	пропуснаха	да	поръчат	навреме	
вечерята	и	не	забелязаха	кога	е	дошъл	оркестърът.	Оркестрантите,	млади	
момчета,	сред	които	мургавееше	тантурест	циганин,	тихо	свиреха	попу-
лярни	мелодии	—	за	разгрявка	и	за	по-старшите	посетители,	хората	на	тра-
диционните	вкусове.	По-късно	щяха	да	продънят	ушите	им	с	модна	естрада.

Стоил	слушаше,	загледан	в	Диманкината	брошка,	в	скромната	£	поза,	
трогнат	от	съзвучието	между	музиката	и	нея,	извършено	нейде	дълбоко	в	
него,	в	съкровено	и	незнайно	досега	кътче.	По-значимите	неща,	чудесата	
в	тоя	живот,	мислеше,	са	простите	—	ей	тая	музика	например,	бликаща	
като	ненапит	извор,	и	милата,	скромната	Диманка	въпреки	всичко	не-
докосвана	и	ненапита.	Болезнено	усещаше	колко	е	загрубяла	и	се	е	свила	
душата	му,	 отровена	 от	тютюна,	 от	цифри	и	 схеми,	 коефициенти	и	
еднопосочна	мисъл,	отгледали	в	нея	бурена	на	еднообразието.	Тази	вечер	
младият	циганин	постигна	една	малка	магия	—	разтвори	някакви	добре	
залостени	прозорци	и	през	тях	нахлу	свежият	ефир	на	тази	музика,	с	коя-
то	сме	закърмени	и	към	която	често	проявяваме	познатото	нехайство	
спрямо	ближния.

Стоил	с	точни	движения	напълни	чашата	си	и	пред	укорния	Диманкин	
поглед	я	опразни	на	един	дъх.

—	Не	пиеш	ли	много?	—	запита	тя,	виждайки	как	се	клатушна	на	стола.
	Не	бой	се!	—	успокои	я	той,	като	леко	заплете	думите.	—	Просто	съм	

жаден	за	ал-кохол...
—	На	арабски	ал	кохол	значи	възвишено,	съвършено.	Но	ти...
—	Не	обичам	съвършенството!	—	отсече	Стоил.
—	Как	така?	Нали	държиш	на	пропорциите?
Стоил	се	позаклати	на	стола:
—	В	завода	и	държавата	—	да,	но	и	в	живота	не!	Изненадана	си,	нали?
—	Те	не	са	ли	част	от	живота?	—	запита	Диманка.	—	Не	са	ли	част	от	

живота?	
—	Не	са	и	сега	ще	ти	обясня	защо...	Това	са,	да	речем,	огромни	аптеки,	

дето	би	трябвало	да	се	мери	до	микрон	и	да	се	тегли	до	милиграм,	нали	
така?	—	Диманка	не	разбираше	хода	на	мисълта	му.	—	Държавата	напри-
мер	е	длъжна	всичко	да	мери:	от	нивото	на	данъците	до	температурата	
на	властта,	а	в	останалото...	нали?	Така	ще	имаме	съвършена	държава	и	
несъвършен,	но	жив	живот...	Един	момент,	да	се	доизкажа.	Ако	ти	мислиш,	
че	аз	о-обожествявам	заводите	—	Стоил	започна	да	провлачва	някои	думи,	
—	тогава	ти	не	ме	познаваш	достатъчно.	Какво	представляват	те	всъщ-
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ност?	Предприятия	на	нашите	неотложни	и	отложими	нужди.	Честна	
дума,	ако	з-зависеше	от	мене,	бих	въвел	ограничения,	разумни	ограничения.

Диманка	ведро	се	усмихна.
—	Не	се	усмихвай	като	Мона	Лиза,	не	ти	о-отива	—	отприщваше	се	

пийналият	Стоил	и	я	доразсмиваше.	—	Мона	Лиза	не	е	д-добър	човек,	това	
ти	го	казвам	под	с-секрет...	Но	аз	се	отплеснах,	а	исках	да	кажа,	че,	първо,	
бих	се	з-заел	с	миграцията,	това	велико	п-преселение	българско.	Н-неясно	
ли	говоря?	На	второ	място	бих	се	заел	с	т-транспорта,	като	успоредно...	
Впрочем	взех	да	г-говоря	несвързано...

Стоил	посегна	към	второто	шише	с	водка,	но	тя	сложи	ръката	си	
върху	неговата	и	двамата	усетиха	как	подкожно	премина	слаб	ток.

—	Н-не	ми	даваш	да	пия,	а	искаш	да	мисля...	Тогава	ще	запаля	една	
цигара,	в	твоя	чест...

Диманка	се	разсмя	и	му	поднесе	огън.	Той	дълго	и	със	 задоволство	
припалва.

—	На	трето	място	 бих	 се	 заел	 с	 п-потребителското	 равнище	на	
стоките...	—	Стоил	комично	се	почеса.	—	Н-не	ти	е	много	ясно...	Ще	ти	
дам	п-пример:	о-обувките,	твоите,	к-колко	струват	—	трийсет	лева	ли?	
Трийсет.	Колко	ги	носиш?	Половин	година.	Д-добре:	н-нека	струват	четир-
се	и	да	ги	носиш	година.	Ето	ти	спестявания	за	тебе	и	за	д-държавата:	
ти	ще	купуваш	два	пъти	по-малко	об-обувки,	а	държавата	ще	под-държа	
вместо	десет,	пет	о-обувни	 завода...	 Разбираш	ли,	ние	 сега	 действаме	
като	р-ранни	капиталисти	със	с-слаба	конкуренция:	б-бълваме	полугодна	
продукция,	гоним	оборот,	печалба	г-гоним,	но	малката	печалба!	А	голяма-
та	изпускаме,	понеже	стопанина	е	е-един,	касата	е-една	и	няма	кого	да	
измамиш,	освен	с-себе	си!

—	Странно	—	произнесе	Диманка.
—	Кое	да	е	странно?
—	Това,	което	казваш.	Изглежда	просто,	пък...
—	Никак	не	е	просто!
—	Тогава	защо	не	го	правим?
—	З-защото	така	е	тръгнало	и	така	е	по-лесно!	—	Стоил	забоде	пръста	

си	в	масата.	—	Сега	по-ясно	ли	ти	е?
—	Не	—	призна	тя.
—	Ах,	тези	мили	арх-хеолози!Тези	кротки	х-хуманисти...	—	той	добро-

душно	се	усмихна.	—	Защото,	приятелю	мой,	иначе	трябва	да	се	з-закриват	
заводчета,	да	се	уволняват	х-хиляди	хора,	да	се	въведе	състезание	между	
фабриките,	по	същество...	б-банките	да	отказват	к-кредити,	а	това	е	н-
неприятно,	много	н-неприятно	нещо...	Къде	по-приятно	е	сам	да	си	сложи	
по	едно	от-тека,	прас	щемпела	и	г-готово!	Първо	к-качество,	всички	са	
доволни	и	всички	р-роптаят...

—	Странно	—	повтори	тя,	като	отпи	от	чашата	си.
—	А-а,	ти	пиеш,	а	на	ме-мене	оставяш	с-странностите!	—	Той	посегна	

и	отпи	от	нейната	чаша.	—	А	странности	дал	б-бог...	Защото,	питам	аз,	
може	ли	е-едно	съзнание	да	бъде	об-обективен	критерий	за	друго	съзнание?	
Об-обективно	е	това,	което	из-зобщо	не	зависи	от	някакво	съзнание...	Х-
хубаво	свири	този	циганин,	нали?
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Диманка	кимна.
—	Понякога	съжалявам,	че	не	мога	да	п-пея.	Бих	ти	изпял	една	п-песен...
Диманка	овладя	промъкващото	се	смущение	и	запита:
—	Каква	ще	е	тя,	знаеш	ли?
Стоил	комично	се	намръщи:
—	Ще	ти	о-открия	една	т-тайна,	може	ли?...	Сигурно	не	подозираш,	

че	те	о-обичам...
Диманка	се	разбожури	и	сведе	глава,	а	той	я	гледаше	учудено.
—	Ч-чакай,	аз	говоря	за	о-обич,	не	за	любов,	нали	така?	Знаеш,	че	нямам	

сестра...	Ама	защо	не	ме	г-гледаш?
Диманка	не	вдигаше	главата	си.
—	Защо	не	ме	п-погледнеш?	—	искрено	недоумяваше	той.
Тя	вдигна	глава	и	Стоил	срещна	две	смутени,	овлажнени	очи.
—	Аз	май	те	о-обидих	—	начаса	се	разстрои	той.
Тя	примигна	ласкаво-виновно,	сякаш	му	внушаваше:	да	не	говорим	за	

това.	Стоил	отгатна,	разнежен	и	благодарен,	но	в	същия	миг	го	задави	
остра	кашлица.	Напъна	дробовете	си	да	я	прочисти.	Тя	обаче	се	задъл-
бочаваше,	той	почервеня	целият,	взе	да	посинява	и	обърна	внимание	на	
околните	посетители.	Диманка	го	следеше	с	кълняща	тревога	—	взе	да	се	
задушава.	И	докато	се	чудеше	как	да	го	изведе	през	залата,	забеляза	на	кър-
пата	му	следи	от	прясна	кръв.	При	всяко	бършене	на	устните	му	кръвта	
се	увеличаваше.	Тя	се	уплаши.	Повика	келнера	—	сама	не	знаеше	защо,	—	но	
докато	оня	дойде,	Стоил	внезапно	се	надигна,	даде	£	знак,	че	излиза	и	с	
несигурни	крачки	премина	ресторанта,	давен	от	несекващата	кашлица.
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СТИХОТВОРЕНИЯ

КЪСНИ ЕЛЕГИИ

ВСЕ ОЩЕ

Нà çàëеçà ïîсëеäíèòе ëú÷è
íàïîäîáяâàò сòúëáà êúì íеáеòî.
Нî êîé áè èсêàë äà се èçêà÷è
êúì âе÷íîòî сïîêîéсòâèе, êúäеòî
íе се сúçäàâà è íе се рóшè...
Аõ, òóê âсе îще ãëàс êúì ãëàс òреïерè,
âсе îще òóê äóшàòà ще íàìерè
è äрóãè íеé âúçëþáëеíè äóшè!

Кîãàòî íà çеìяòà ïреáèâàâà,
Äóшàòà íà äóшà се óïîâàâà.

БЛАÆЕН ЩЕ ВИÄИШ

Прèеìàé Бîжèеòî íàêàçàíèе,
„çàщî“ íе ïèòàé, à ÷еëî сâеäè,
áеçìúëâеí è ïîäêреïяí îò íеçíàíèе,
íà íèщèé äóõîì îáрàçеö áúäè!
Бëàжеí ще âèäèш êàê êрúжè сèяíèе
íàä òеáе, îò ãреõîâíîсò èçòерçàí...
Не ïрàâеäíèê сеãà êúì ïîêàяíèе,
à ãрешíèê е èçêîííî ïрèçîâàí.

Зàãàäú÷íîòî сëîâî Иçêóïëеíèе
рèìóâà се сúс сëîâîòî Сïàсеíèе.
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СТИХОВЕ
ЗА МОЯТА ВНУЧКА МИА

I

Кîãàòî òè сè òóê, êúäеòî
è àç сúì, сâеòëèíà сòрóè,
è сяêàш — ëàсêàâî — íеáеòî
â сúрöеòî ìè се ïрèòàè...

Кîãàòî òè÷àш òè срещó ìè,
Сèяíèе ëеòè êúì ìеí.
Бèõ èсêàë сúс рúöе è äóìè
äà òе ïреãúрíà îçàреí.

Нèìà сеãà ïреòâîряâàí,
жèâîòúò ìè е ïàê ëþáîâ?
Оò жèâà сâеòëèíà îãряâàí,
çà âе÷íîсò âе÷е сúì ãîòîâ.

II

О, òè сè äàр îò Бîãà, íàì
âúçäàäеí áëàãîäàòíî сâèше!
И áеç äà ïèòàì, âе÷е çíàì
÷èя рú÷èöà íежíî ïèше

è òеçè ìîè сòèõîâе...
Äеòе, сëеä âреìе ще çíàеш:
ïîеçèяòà се çîâе
ëþáîâ. Сеãà ïреä ìеí сèяеш,

çàщîòî òè сè ëþáîâòà,
çàщîòî âèжäàì âе÷íîсòòà.

ВЯРВАЙ ТÚРПЕЛИВО

Неòúрïеëèâ íе áèâàé! Неêà
ãîäèíèòе âúрâяò еäâà,
ãîäèíèòе âúрâяò еäâà,
ïîеòúò-фèëîсîф Сеíеêà
ще сìîãíе сâîèòе сëîâà
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äà ïрàòè äî Лóöèëèé. Чàêàé
сòîëеòèе äà èçòе÷е
è äîéäе òâîéòî âреìе. Всяêà
ïрèïряíîсò ìîже äà сâëе÷е
сòреìежà. Вярâàé òúрïеëèâî,
÷е äóõîì ïàê ще се яâèш,
ïîâòîрíî è áëàãî÷есòèâî
íàäежäàòà äà èçâесòèш

с òрè-÷еòèрè сòèõîòâîреíèя,
íàïîäîáяâàщè ïрîçреíèя.

Сàìóèë Сеферîâ • Рèсóíêà
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Неделчо Драганов 
(1925—1983)

БАЙРЯМЪТ И АБДУ,  
КОЙТО ПОРАСНА 
(Из сборника с разкази  
„За кого свети слънцето“)

Всяка	година,	щом	се	появи	„новата	луна“,	в	мюсюлманските	страни	
започва	официалният	месец	на	глада	—	байрамът	(или	рамаданът,	както	
се	нарича	в	арабските	страни).	От	изгрев	до	залез	слънце	правоверният	
не	яде,	не	пие,	не	пуши,	не	гълта	плюнката	си	(затова	час	по	час	плюе,	
където	завърне).	Свещената	книга	на	исляма	—	коранът	—	му	забранява	
също	така	през	това	време	да	изпълнява	съпружеските	задължения	към	
жена	си.	Всички	тия	неща	правоверният	може	да	върши	след	залез	слън-
це.	Когато	слънцето	се	зарови	в	пясъците	на	пустинята,	за	половин	час	
Кайро	буквално	замира.	Улиците	опустяват,	шофьорите	спират	такси-
тата,	кепенците	на	магазините	се	спускат,	ватманите	и	кондукторите	
напускат	трамваите	и	автобусите.	В	целия	град	е	тихо	и	пусто	като	в	
гробища.	Започва	първото	ядене.	Ахмед	и	неговите	помощници	се	събират	
на	обща	трапеза	в	стаята	му.	Помощниците	на	неговите	помощници	ся-
дат	на	тротоара	около	общата	паница	с	бакла.	Те	имат	само	две	лъжици,	
затова	сърбат	поред.	Ректорът	на	духовния	университет	„Ал	Азхар“	сяда	
пред	тавата	с	печено	телешко	и	шишкебап,	в	богатите	къщи	слугите	
поднасят	пилафи,	залети	с	гъст	сироп,	баклава	и	рахат-локум.	Богатите	
дамички,	които	използуват	месеца	на	байрама,	за	да	си	поправят	линията,	
предпочитат	мандарини	и	портокали,	ядки	от	фъстъци,	орехи	и	бадеми.	
Тези,	които	скришом	са	си	похапвали	през	деня,	се	показват	най-лакоми,	
за	да	не	ги	обвиняват	в	богохулство.

Абду	се	присламчва	към	наемните	работници	на	помощниците	на	
нашия	портиер.	Те	му	дават	по	някоя	и	друга	натопена	хапка:	никой	не	
бива	да	остане	с	празен	стомах	по	това	време.

След	първото	ядене	 започват	веселбите.	Кината	работят	по	два	
часа,	заведенията	—	цяла	нощ.	Беднотията	плъзва	по	улиците	за	зрелища	
или	танцува	до	припадък	традиционния	танц:	хората	се	залавят	един	
за	друг	и	се	въртят	в	кръг,	правят	метани	до	отмаляване.	Богатите	
нахълтват	в	 кабаретата,	 където	покрай	другото	могат	да	 се	 видят	
сластните	гюбеци	на	разголените	танцьорки.	За	байрама	съдържателите	
на	кабаретата	са	се	погрижили	да	докарат	от	Западна	Германия	и	от	
Виена	изрусени	немкини	или	мургави	хубавици	от	Испания	и	Арженти-
на.	Една	бутилка	шампанско	—	и	Ахмед	(не	портиерът,	а	другият,	дето	
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притежава	два	или	три	магазина	и	толкова	жилища)	има	на	масата	си	
русата	Гретхен,	защото	в	Кайро	русите	и	бледи	момичета	са	много	на	
мода	в	нощните	заведения.

Средната	ръка	хора	сядат	в	кафенетата,	пушат	с	наргилета	и	ко-
ментират	достойнствата	или	недостатъците	на	тази	или	онази	млада	
жена,	минала	по	плочника.	И,	разбира	се,	пият	кафе.	Бог	знае	дали	и	вез-
десъщият	аллах	знае	колко	реки	от	кафе	се	изпиват	само	да	една	нощ	по	
време	на	байрама.

Абду,	малкият	тригодишен	просяк	 от	нашата	улица,	 се	 е	 свил	на	
плочника	и	спи,	защото	няма	къде	да	отиде	и	кафе	не	му	се	полага.	

Най-интересно	през	тия	байрамски	нощи	е	в	стария	каирски	квартал	
Хан	Халил.	В	този	прастар	квартал	с	толкова	тесни	улици,	че	понякога	
е	трудно	да	се	разминат	двама	по-дебели	минувачи,	има	богатства	за	
стотици	милиони	лири.	В	малките	магазинчета	се	продават	златни	грив-
ни	и	пръстени,	украсени	с	диаманти	брилянти,	бисери,	сапфири	и	други	
скъпоценни	камъни,	златни	и	сребърни	подноси,	златарски	произведения	
—	тънка	работа	на	изкусни	занаятчии.

Хан	Халил	будува	през	цялата	нощ.	Тук	идва	и	каирската	аристокра-
ция,	и	богатите	американски	туристи,	повечето	—	от	снобизъм.	Тук	е	
прочутото	кафене	„Фишуан“,	прославено	с	това,	че	от	двеста	и	петдесет	
години	нищо	не	е	променено	и	бутнато.	Разправят,	че	дори	паяжините,	
които	са	оплели	ъглите	и	стените	на	кафенето,	са	същите	отпреди	два	
века	и	половина.	Във	„Фишуан“	сервират	отлично	кафе,	ароматизирано	с	
различни	източни	подправки	и	с	един	пръст	дебел	каймак.

Недалеч	 от	него	 е	 друго	прочуто	 заведение	 —	 баничарницата.	Ба-
ничката	се	приготвя	пред	очите	ти;	точи	се,	поставя	се	сирене	и	масло	
според	желанието	ти	и	се	хвърля	в	пещта.	След	малко	ти	я	поднасят	в	
специална	кръгла	бакърена	тава,	гореща,	ароматна	и	тъй	крехка,	че	сама	
се	топи	в	устата	ти.	Банички	лапат	туристите	и	другите	любители	
на	„народните	веселия“.	През	това	време	хората	в	галабеи	танцуват	на	
малкото	площадче,	където	е	джамията	(мускето)	на	Хюсеин.	В	подножи-
ето	на	минарето	е	ухото	на	Хюсеин	(внук	на	пророка	Мохамед):	дупка	във	
формата	на	ухо.	Правоверните	стоят	на	опашка	пред	„ухото“.	Всеки	се	
навежда,	залепя	уста	на	ухото	и	шепне	нещо.	Легендата	гласи,	че	като	
кажеш	на	Хюсеин	съкровените	желания	и	мечтите	си,	те	ще	се	сбъднат.	
Само	трябва	да	имаш	търпение...	търпение	до	самата	си	смърт,	дори	
ако	става	дума	за	една	от	ония	мазни	банички,	дето	ги	лапат	богатите	
правоверни	и	чужденците.

Ала	дори	това	—	надеждата,	че	Хюсеин	ще	чуе	страстните	желания	
и	ще	се	смили	над	бедните	хорица	—	не	е	за	всички.	Абду	например	е	още	
много	малък,	за	да	отиде	чак	на	другия	край	на	града	и	да	пошепне	в	ухо-
то	на	Хюсеин,	че	иска	веднъж	да	се	наяде	до	насита	и	да	го	приемат	за	
помощник	на	помощника	на	портиера	по	изхвърлянето	на	нечистотиите	
в	някой	жилищен	дом.

След	като	са	подшушнали	желанията	си	на	внука	на	Мохамед,	хората	
с	галабеи,	с	полупразни	стомаси,	но	с	весело	настроение	започват	да	се	
въртят	в	кръг	под	такта	на	тъпана.	Въртят	се	те	под	възторжените	
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погледи	на	зяпачите	на	безплатни	зрелища	час,	два,	три...	докато	изпад-
нат	в	транс	и	грохнат	омаломощени	на	земята.

През	това	време	богатият	Ахмед	е	поръчал	трета	бутилка	шампан-
ско	на	своята	Гретхен,	сам	той	е	изгълтал	цяла	бутилка	уиски	и	ръцете	
му	шарят	в	пазвата	на	русата	красавица.	Тя	се	киска,	галено	го	пляска	
по	ръцете	и	бърза	да	изгълта	газираната	вода,	която	се	поднася	като	
шампанско:	две	лири	(35%	от	цената	на	бутилката	шампанско)	остават	
за	нея.

Боабът	Ахмед	със	сит	корем	спи	в	стаичката	си,	разтърсвайки	ре-
шетките	на	прозорчетата	с	мощното	си	хъркане;	в	гаража	спят	него-
вите	помощници	и	техните	наемници,	които	му	пригласят	всеки	според	
гласовитите	си	възможности.

Часът	е	три	и	половина	 след	полунощ.	Тишината	 се	 разкъсва	 от	
топовен	гърмеж:	правоверните	се	събуждат,	за	да	започнат	последното	
ядене	преди	изгрев	слънце.	До	обед	градът	дреме,	животът	се	движи	с	
бързината	на	биволска	кола,	следобед	той	се	размърдва	в	очакване	на	за-
леза,	за	да	почне	отново	да	яде,	да	изпълни	улиците	с	живот,	да	танцува	
до	премаляване,	да	проси	или	да	пие	шампанско	в	кабаретата.

Градът	растеше	и	се	разхубавяваше	пред	очите	ми.	В	Агуза	—	беден	и	
мръсен	квартал	—	сринаха	старите	къщурки	и	с	държавна	помощ	постро-
иха	красиви,	кокетни	домове,	прилични	на	вили.	На	„Корниша“	—	крайбреж-
ната	улица	от	двете	страни	на	Нил	—	забиха	в	небето	покривите	си	пет	
небостъргача	и	луксозният	хотел	„Хилтън“,	боядисан	в	синьо,	с	орнамен-
ти	от	египетската	митология	на	фасадата.	Туристите	се	възхищаваха	
от	гледката,	която	се	открива	от	прозорците	на	хотела,	очаровани	от	
меката	египетска	зима.

В	центъра	на	Кайро	бе	построена	пак	 за	туристите	180-метрова	
кула	с	въртящ	се	ресторант	на	върха,	откъдето	добре	се	вижда	целият	
град.	Туристическата	кула	има	много	предимства	и	за	туристите,	и	за	
египтяните.	От	върха	£	ясно	 се	 виждат	новите	красиви	 здания,	Нил,	
част	от	делтата,	но	е	твърде	високо,	за	да	се	видят	оттам	бедните	ко-
либки	на	простолюдието:	те	изглеждат	само	като	неясни	петна	в	някоя	
модернистична	картина.

В	Хелуан,	източното	предградие	на	града,	забълваха	дим	комините	
на	първия	металургичен	завод	в	Африка,	започна	производство	вагонни-
ят	 завод,	 построиха	 се	нови	текстилни	предприятия,	 обзаведени	 със	
съветски,	чехословашки,	немски	машини.	Откриха	се	модерни	магазини,	
сладкарници,	удвои	се	броят	на	кафенетата,	нощните	заведения	и	кабаре-
тата.	Държавата	монополизира	търговията,	иззе	английските,	френски,	
еврейските	и	белгийските	имущества.	Чувствително	пострадаха	едрите	
феодали,	компрадорската	буржоазия,	бързо	забогатя	средната	буржоазия,	
офицерството,	част	от	селяните	получиха	по	един-два	федана	земя,	част	
от	безработните	отидоха	в	новите	предприятия	като	надничари	с	два-
десет	пиастра	на	ден;	тук-таме	в	печата	се	появиха	плахи	предложения	
за	изменение	на	социалното	положение	на	египетската	жена	(коранът,	
според	който	все	още	се	уреждат	брачните	въпроси	в	арабските	страни,	
позволява	на	един	мъж	да	има	четири	жени	и	за	него	разводът	се	състои	
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в	трикратна	декларация	пред	жена	си	и	пред	двамата	свидетели:	„Не	те	
искам!	Не	те	искам!	Не	те	искам!“).

Под	натиска	на	общественото	мнение	правителството	обнародва	
закон,	който	при	известни	случаи	(тежък	побой,	напускане	на	семейството	
за	продължително	време)	дава	право	на	жената	чрез	съд	да	поиска	развод.	
Разбира	се,	съдиите	засега	се	стараят	да	не	обидят	някой	свой	събрат-
мъж,	но	намират	се	енергични	жени,	които	успяват	да	потърсят	правото	
си.	Увеличен	бе	броят	на	учениците,	арабският	език	стана	задължителен	
и	за	чуждите	—	френски,	английски,	американски	и	немски	—	училища.

През	тия	години	Абду	също	се	промени.	Той	стана	на	осем	години.	Беше	
височко,	необикновено	мършаво	момче	с	щръкнали	уши,	толкова	тънки,	че	
струваше	ми	се,	през	тях	преминават	слънчевите	лъчи.

Абду	 отиде	да	проси	 в	най-хубавата	улица	на	 града	—	 „Фауд“.	Там	
минаваха	богати	хора,	облечени	в	скъпи	дрехи.	По-големите	просяци	бяха	
разпределили	улицата	на	парцели	и	не	пускаха	Абду,	гонеха	го,	защото,	не	
искаха	други	конкуренти.	И	без	това	малко	хора	се	сещаха	да	им	дадат	
по	нещичко.

Веднъж,	през	един	горещ	ден,	аз	се	разхождах	с	дъщеря	си	по	улица	
„Фауд“.	Незнайно	по	 улицата	 забръмчаха	камиони,	 цяла	 върволица	 от	
камиони.	Върху	каросериите	стояха	прави	окъсани	хора,	които	весело	ма-
хаха	с	ръце	и	викаха	ура.	Камионите	се	движеха	към	най-големия	площад	
на	града,	където	ставаха	митингите.	По-рано,	когато	раисът1	говореше	
против	империалистите,	хората	обичаха	да	го	слушат.	Те	изпълваха	го-
лемия	площад	и	викаха:	„Долу	империалистите!?	Но	когато	той	започна	
да	говори	срещу	комунистите,	хората	не	обичаха	да	ходят	на	площада	и	
си	стояха	в	къщи.	За	да	има	кой	да	го	слуша,	полицаите	събираха	от	ули-
ците	безработните	и	просяците,	качваха	ги	на	камиони	и	ги	закарваха	на	
площада.	Ако	викаха	силно	и	ръкопляскаха	много,	всеки	щеше	да	получи	по	
два-три	пиастра	за	хляб	и	бакла.	Мнозина	от	тях	не	знаеха	дори	какво	и	
против	кого	да	викат,	но	понеже	бяха	много	гладни,	викаха	до	прегракване.

Ние	се	спряхме	да	гледаме	дългата	редица	на	автомобилите.	От	време	
на	време	някои	от	камионите	спираха,	за	да	вземат	друг	окъсан	човек.

Изведнъж	в	средата	на	улицата	изтича	слабичко	момче	с	щръкнали	
уши.	То	замаха	с	мършавите	си	ръце,	опитвайки	се	да	спре	един	камион.	
Когато	се	приближихме,	видяхме,	че	това	е	Абду.	Той	пак	изтича	на	улицата	
и	започна	да	маха	на	камионите,	които	следваха	един	подир	друг,	и	викаше:

—	Ана	кебир2,	вземете	ме.
Но	никой	не	го	слушаше	и	камионите	се	нижеха	край	него	и	момчето	

трябваше	да	отскача,	за	да	не	бъде	прегазено.	Най-после	момчето	така	се	
отчая,	че	се	спусна	след	един	камион	и	се	хвана	за	каросерията.	Започнаха	
да	го	блъскат,	да	откопчават	ръцете	му.	Но	Абду	плачеше	и	се	държеше	
с	последни	 сили.	Тогава	полицаят,	 който	беше	 сред	 хората	в	 камиона,	
започна	да	удря	с	гумената	си	палка	ръцете	на	момчето.	То	изкрещя	от	
болка	и	падна	на	паважа.	Тъкмо	тогава	се	приближи	друг	камион.	Момчето	
нямаше	сили	да	стане	и	камионът	мина	върху	него...

1 Водач.
2 Аз съм голям.
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Всичко	това	трая	само	няколко	мига.	Докато	и	аз	самият	се	опомня,	
дъщеря	ми	затича	натам.	Една	богато	облечена	жена	я	хвана	за	ръката	
и	я	изблъска	на	плочника.	Когато	се	приближих,	дамата	се	опитваше	да	
успокои	разхълцаното	момиче:	„О	нищо,	малката	ми.	Не	заслужава	да	се	
вълнуваш	толкова!	Ела	с	мен,	ще	те	почерпя	един	леден	сладолед	с	шоколад.“

—	Не	искам	сладолед!	—	извика	дъщеря	ми,	изскубна	се	от	дамата	и	се	
хвърли	в	прегръдките	ми.

В	края	на	 улицата,	 отдето	 започваше	площадът,	 се	 чуваше	ура	и	
крясъци.	Бедните	хорица,	те	се	стараеха,	за	да	заслужат	честно	парче-
то	хляб...	Абду	безжизнено	лежеше	на	средата	на	улицата.	Той	беше	още	
малък,	за	да	го	наемат	като	викач.

Сàìóèë Сеферîâ • Рèсóíêà
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Стефан Поптонев 
(1928—2004)

СТИХОТВОРЕНИЯ

СВЕТЛИНА

Зеëеíî сúìâàíе ìе áóäè,
îòíîâî ïî÷âà áîжè äеí.
Тîé ìîже äà íе íîсè ÷óäî,
íî òî çà íàс е îòреäеí —
îò óòрîòî äî сëеäâàщ çàëеç,
сëеä êîéòî ще се ìрúêíе ïàê.

И сàìî òè,
рúêà ïрîсòряëà,
ще сâеòèш â ïàäíàëèя ìрàê...

1992

ÌЕÆÄУ ЗЕÌЯТА И НЕБЕТО

Ìежäó çеìяòà è íеáеòî
еäíî äúрâî
рàсòе â ïîëеòî.

Оòâсяêúäе ãî áèе âяòúр —
еäíî ãíеçäî
ìó е ïрèяòеë.

Лþëее ìëàäèòе âúрõàрè
И с êîреíà сè рàçãîâàря.

Ìежäó çеìяòà è íеáеòî
Äúрâî сàìîòíî
Среä ïîëеòî...

1992
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БЕЗСÌÚРТИЕ

Пî òèя ïрèïеöè,
ïî òèя
 íèсêè
  õúëìîâе
   îò áяëà ãëèíà
áàщà ìè ëîçе е сàäèë
ïреäè ãîäèíè.

А ïреäè íеãî
Лîçе е сàäèë áàщà ìó

А ïреäè òóé...

Нè â ìèòîëîãèя,
íè â ìрàìîр
áîжесòâеíèòе èì ÷ерòè
сà âúïëúòеíè.

Осòàíàëî е сàìî âèíîòî áëàãîсëîâеíî,
è ïрàçíèöèòе,
îáíîâеíè è сòàрèííè
è òèя
 íèсêè
  õúëìîâе
   îò áяëà ãëèíà.

НАШИТЕ ÌАЙКИ

Цяë жèâîò íàшèòе ìàéêè âúрâеëè, âúрâеëè,
äà äîсòèãíàò íеäîсòèãíàòè âèсîòè —
òàì, êúäеòî îìàéíîòî áèëе öúфòè,
çà êîеòî â ïрîсòèòе ïесíè íè ïеëè,
êúì êîеòî ïрîòяãàëè сëàáè äесíèöè
è â сúíя сè ãî âèжäàëè íяêîãà òе.

Ìèëè ìàéêè,
àç âèжäàì êàê ìрежà ïëеòе
ïîäрàíèëàòà есеí êрàé âàшòе çеíèöè —
è ïîíяêîãà â сòрúìíîòî äóõ íе äîсòèãà,
è ïîíяêîãà сëàãàòе сè î÷èëà,
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çà äà âèäèòе òреïêàщè ïòè÷è êрèëà
íàä еäíà òúé ïîçíàòà ïëàíèíсêà âерèãà.

Нèé öеëóâàìе âàшèòе ÷ерíè äесíèöè,
îò êîèòî сìе âçеìàëè сèëà è õëяá,
îò êîèòî èçëèòàõà áеëèòе ïòèöè,
çà äà сòîïëяò с ïесеí è ïрîсяêà сëяï,
äà äîсòèãíàò îíàя êрàсèâà äúãà,
äеòî ãреéâà сëеä ëеòíèя äúжä  íеíàäееí,
äà ïîâярâàìе â êрàсîòàòà òàêà,
êàêòî âярâàìе â ìàéêèòе, ïеëè çà íея.

Сàìóèë Сеферîâ • Рèсóíêà
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Станислав Стратиев 
(1941—2000)

ПРИКАЗКА В КУФАР

Седя	в	стаята,	гледам	навън	през	прозореца	есенните	дървета	и	си	
мисля	за	нещо.	До	мене	плаче	малкият	ми	син.	„Есента	дойде...	—	мисля	
си	аз.	—	Есента...“

Синът	ми	плаче.	Навън	в	тихия	въздух	стоят	неподвижно	пожълте-
лите	тополи.	Минава	семейството,	което	живее	до	нас.	Носят	големи	
кожени	куфари,	оставят	ги	в	колата	и	се	връщат	за	чантите.	Отиват	
в	чужбина.	Всяка	есен	пътуват,	заключват	апартамента,	натоварват	
куфарите	и	изчезват.	По	два-три	месеца	ги	няма.

Самолетът	минава	съвсем	ниско	над	покривите	и	поклаща	криле.
—	Добре	де!	—	казвам	аз	на	сина	си.	—	Защо	не	хванеш	майка	си?
Майка	му	била	на	работа.
—	Като	се	върне,	я	хвани	—	го	съветвам.	—	Тя	ще	се	върне.	Още	два	часа.
Много	късно	щяло	да	бъде.	Пък	той	сега	искал	да	чуе	приказка.
—	Ама	че	се	разхайтихте	—	казвам	аз.	—	Сега	искаш.	Ние	едно	време...
Синът	ми	продължаваше	да	плаче	равномерно.	Аз	си	мисля	какво	пра-

вехме	ние	едно	време.	През	отворения	прозорец	идва	мек	мирис	на	листа,	
носи	се	тъничка	жилка	дим,	едва	се	усеща	сред	есенния	въздух.	Синът	ми	
плаче.

—	Искаш	приказка	—	казвам	му	с	укор.	—	А	аз	едно	време	бях	отгледан	
в	куфар.

Той	престана	да	плаче.
—	Как	така	в	куфар?
—	Ами	така	—	казвам	му,	—	в	куфар.
—	Голям	ли?	—	пита	той.
—	Среден	—	казвам.
Синът	ми	се	замисля.	Още	е	много	мъничък,	като	троха.
—	Кожен	куфар	ли?	—	пита	той.
—	От	мукава	—	отговарям.	—	Куфарът	беше	от	мукава.	Кожен	имаше	

само	един	човек	в	квартала.	Той	беше	много	богат	—	притежаваше	варница.	
Но	и	за	неговия	разправяха,	че	е	от	изкуствена	кожа.

—	А	как	така	са	те	отгледали	в	куфар?
—	Нямаше	пари	за	люлка	—	отговарям.	—	Всичките	пари	отидоха	за	

двата	бели	коня	и	за	пиенето.
—	Какви	два	бели	коня?	—	пита	синът	ми.
—	С	тях	ме	докараха	от	родилния	дом.	Файтон	с	два	бели	коня.	Защо-

то	бях	момче.
—	А	мене	с	колко	бели	коня	ме	докарахте?	—	пита	синът	ми.
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—	Тебе	те	докарахме	с	такси	—	отговарям	му	аз.	—	Други	бяха	време-
ната.	Тогава,	след	пиенето	в	моя	чест,	нашите	взеха	мукавения	куфар,	
постлаха	отдолу	две	пеленки	и	ме	сложиха	вътре.

Синът	ми	мръщи	вежди.	Видял	е	това	от	мене.	Цялото	му	чело	се	
набръчква.	Мисли.

—	А	куфарът,	заключваше	ли	се?	—	пита	той	след	една	минута.
—	Заключваше	се	—	казвам.	—	Едната	ключалка	работеше.
—	А	другата?	—	пита	синът	ми.
А	другата,	как	беше	с	другата	ключалка?	Есента	е	зад	прозореца,	ка-

фяви	са	листата,	слънцето	грее	полека	и	двете	жълти	дюли,	които	още	
стоят	на	дръвчето,	светят.

—	А	другата	заяждаше	—	припомням	си	аз.	—	Заяждаше	при	отварянето.
Наистина	заяждаше.	Спомням	си,	куфарът	стоеше	в	градината,	под	

вишната,	която	отдавна	беше	оголяла	и	само	на	върха	£	се	въртеше	врабче.	
То	нямаше	какво	да	прави	и	от	проклятие	кълвеше	клоните.

До	мене	се	суетеше	сестра	ми,	вързана	с	едно	дълго	въже	за	вишната,	
за	да	ме	наглежда.	Иначе	пак	щеше	да	избяга	и	да	отиде	да	играе	на	„дама“	
с	другите	момичета.	Лъчите	на	мекото	есенно	слънце	шареха	по	лицето	
ми	и	от	време	на	време	ме	караха	да	присвивам	очи.	Сестра	ми	стоеше	до	
мен,	събираше	падналите	листа	и	ги	трупаше	на	купчинки.	После	това	
£	омръзна,	тя	надникна	в	куфара,	започна	да	ми	натиска	носа	и	да	ми	
намига.	Аз	лежах	кротко	и	се	усмихвах.

Като	£	омръзна	и	това,	сестра	ми	каза:
—	Я	да	затворим	куфара,	а?	Искаш	ли?
И	пусна	горния	капак.	Куфарът	се	затвори,	вътре	стана	тъмно,	а	

вън	сестра	ми	го	заключваше.
—	Видя?	—	викна	тя.	—	Затворих	го.
Поигра	малко	около	затворения	куфар,	а	после	като	се	опита	да	го	

отвори,	не	можа.	Едната	ключалка	 заяждаше.	Тя	пъхтя	около	куфара,	
гриза	със	зъби	ключалката,	чукаше	я	с	налъм...

После	каза	с	разтреперан	глас:
—	Ей,	небето	виждаш	ли?
Аз	мълчах.
—	Дюлите?	Дюлите	не	виждаш	ли?	Ей	тези,	жълтите.
Лежах	в	куфара	и	през	отворите	виждах	само	четвърт	от	опашката	

на	врабчето.	На	куфара	имаше	пробити	няколко	отвора,	за	да	мога	да	
дишам.

—	А	мене?	—	питаше	сестра	ми.	—	И	мене	ли	не	виждаш?
Аз	мълчах	и	не	отговарях.	Не	можех	още	да	говоря.
Сестра	ми	седна	до	куфара	и	заплака.	Слушах	отвътре,	слушах	я,	в	

куфара	беше	тъмно	и	аз	заспах,	помислих,	че	вече	е	нощ.
Събудих	се	от	гласа	на	баща	ми.	Той	се	беше	върнал	от	работа,	раз-

вързваше	сестра	ми	и	£	се	караше,	дето	е	затворила	куфара.
—	Хайде	сега	да	ходим	на	гости	—	каза	той	след	това.	У	кумовете.
Кумовете	живееха	на	другия	край	на	града.	Отиването	до	тях	винаги	

беше	много	интересно.	Още	в	трамвая	се	започваше.
—	Моля,	таксувайте	куфара!	—	казваше	кондукторът.
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И	недочакал	отговор,	късаше	билети	за	багаж.
—	За	него	още	не	трябва	—	казваше	баща	ми.	—	Малък	е.
—	Как	ще	е	малък	—	чудеше	се	кондукторът.	—	Я	го	виж	какъв	е.
—	То	така	не	може	да	се	види	—	отговаряше	му	вежливо	баща	ми.	—	

Трябва	да	се	отвори	куфарът.
—	Какво	ще	го	отваряш	—	казваше	кондукторът.	—	И	така	го	виждам	

колко	е	голям.	Точно,	за	да	си	платиш	билета	за	багаж.
—	Има	си	правилник	—	казваше	тогава	баща	ми.	—	Още	е	малък	и	има	

право	да	се	вози	без	билет.
—	Ти	какво?	—	кипваше	кондукторът.	—	Да	не	го	чакаш	да	порасне?
Баща	ми	отговаряше,	че	всичките	му	усилия	били	насочени	изключи-

телно	натам.
Кондукторът	се	замисляше	малко,	после	поглеждаше	внимателно	баща	

ми,	уверяваше	се,	че	изглежда	съвсем	нормално	и	пак	му	тикаше	билети-
те	за	багаж	под	носа.	Като	виждаше,	че	човекът	започваше	да	се	ядосва	
наистина,	баща	ми	отваряше	куфара,	сочеше	ме	и	казваше:

—	Е,	вижте,	прилича	ли	ви	на	шестгодишен?
Понякога	кондукторите	се	смайваха	дотолкова,	че	изпускаха	клещите	

на	пода.	А	понякога	ми	даваха	кочани	от	билети,	които	аз	веднага	захап-
вах.	Случваха	се	и	възмутени	граждани,	които	питаха	баща	ми	как	може	
да	носи	дете	в	куфар.	Не	било	хигиенично	и	не	знам	си	още	какво.

—	Ами	така	се	роди	—	отговаряше	баща	ми.	—	В	куфар.	Едни	се	раждат	
в	риза,	а	пък	мойто	се	роди	в	куфар.

На	последната	спирка	слизахме	от	трамвая,	баща	ми	купуваше	пукан-
ки	на	сестра	ми	и	тръгвахме	из	парка,	който	гъмжеше	от	деца.	Те	пълзяха	
като	буболечки	навсякъде.	Баща	ми	отваряше	куфара,	развързваше	юла-
рите,	с	които	бях	стегнат,	и	ме	пускаше	да	си	поиграя	с	децата.	Веднага	
запълзявах	към	жълтия	пясък,	сядах	там	и	чаках	сестра	ми	да	направи	
някаква	фигура,	та	да	я	разваля.	Като	се	наигравахме,	ние	се	връщахме	
при	баща	ми,	той	ме	слагаше	в	куфара,	затваряше	капака,	заключваше	го	
и	тръгвахме	към	кумовете.

От	вътрешната	страна	на	капака	беше	написано:
„НАЙ-УЧТИВО	МОЛЯ	ГОСПОДАТА,	КОИТО	ПО	ПОГРЕШКА	ВЗЕМАТ	

ТОЗИ	КУФАР,	ДА	ГО	ВЪРНАТ	ЗАЕДНО	СЪС	СЪДЪРЖАНИЕТО	МУ	НА	АДРЕС...“
Следваше	адресът	ни.	Татко	сложи	този	надпис,	след	като	веднъж	

бяха	откраднали	куфара	заедно	с	мене.	Той	ме	оставил	до	една	будка,	на-
вел	се	до	прозорчето	и	поискал	цигари.	И	докато	обясни	на	будкаджията	
откъде	си	е	купил	ризата,	куфарът	изчезнал.

Настъпила	голяма	суматоха,	баща	ми	хукнал	да	ме	търси,	обикалял	
улиците,	заричал	се,	че	ще	откаже	цигарите	и	цигара	вече	няма	да	сложи	
в	уста.	Влизал	в	магазините,	надзъртал	под	тезгяхите	и	имал	такъв	вид,	
че	продавачите	само	се	дърпали	към	стената	и	чакали	да	свърши.	Добре,	че	
на	края	се	сетил	да	се	върне	при	същата	будка,	от	която	купил	цигарите.	
Като	го	видял,	будкаджията	страшно	се	зарадвал	и	го	завел	в	будката.	
Куфарът	бил	вътре,	аз	съвсем	безгрижно	съм	спял.

—	Донесоха	го	двама	души	—	казал	будкаджията.	—	Касаело	се	за	шега.	
Били	ваши	приятели.	Казаха,	че	непременно	ще	минете	да	си	го	вземете.
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—	Да,	да	—	казал	баща	ми	разсеяно.	—	Поздравете	ги	от	мене.
Грабнал	куфара	и	ме	понесъл	към	къщи.	По	пътя	си	запалил	една	цигара.
—	Според	мене,	те	са	повече	приятели	на	будкаджията,	отколкото	

мои	—	казал	той	на	майка	ми.	—	А	аз	се	чудех	защо	пита	за	ризата	ми,	като	
носи	абсолютно	същата.

И	написа	на	капака	обръщение	към	разсеяните	господа,	които	имат	
навика	да	вземат	по	грешка	чужди	куфари.	И	които	остават	страшно	
разочаровани,	като	ме	видят.

Когато	пристигнахме	в	кумовете,	 още	на	двора	се	изсипаха	да	ни	
посрещнат	децата	им	—	те	имаха	седем	деца.	Вдигаше	се	страшна	врява,	
децата	грабваха	куфара,	занасяха	го	в	къщата	и	го	отваряха	полека.	От-
вътре	се	надигах	аз	и	ги	разглеждах	едно	по	едно.	Те	надаваха	възторжени	
крясъци	и	ме	щипваха	по	бузата.	Бяха	видели,	че	възрастните	правят	
така.	Аз	бях	техен	любимец	и	всеки	държеше	да	ме	щипне.	Докато	минеше	
и	седмото	дете,	бузата	ми	посиняваше.

Баща	ми	и	кумовете	сядаха	на	двора,	под	лозата,	и	говореха	за	утреш-
ния	ден,	крояха	разни	планове,	в	центъра	на	които	винаги	стояхме	ние.

Когато	се	свечеряваше,	баща	ми	затваряше	куфара,	сбогуваше	се	с	
кумовете	и	потегляхме	обратно...

Така	живеех	в	куфара.	През	лятото,	оставен	в	градината,	гледах	по	
цял	ден	надвесените	над	мене	клони	на	черешата,	подскачащите	по	тях	
врабчета,	облаците,	които	бавно	минаваха	по	небето	и	меняха	формата	си.

Аз	живеех	на	небето.	Земята	почти	не	виждах	и	не	познавах.	В	небето	
грееше	слънцето,	там	беше	и	черешата	със	своите	клони.	На	небето	подска-
чаха	врабчетата,	на	небето	бяха	червените	керемиди	на	съседната	къща,	
облаците.	По-късно,	през	есента,	от	небето	листата	на	дърветата	започ-
ваха	да	идват	при	мене,	в	куфара.	Те	бяха	кафяви,	топли	и	лекичко	шумоляха.	
Падаха	листата,	въртяха	се	във	въздуха	и	затихваха	полека	в	куфара...

Живях	на	небето	цяла	година.
—	Татко	—	казва	малкият	ми	син.
—	Живях	на	небето	цяла	година	—	казвам	му	аз.
Навън	зад	прозореца	е	същата	есен.	Въртят	се	във	въздуха	кафяви	

листа,	бавно	падат	на	земята.	Аз	седя	в	стаята	и	си	мисля.	Съседите	
излизат	пак,	носят	чантите.	Слагат	ги	на	задните	седалки,	колата	по-
тегли	и	се	изгубва	между	жълтеещите	тополи.

Една	оса	се	завъртя	покрай	прозореца,	иска	да	влезе	в	стаята,	после	
се	отказва	и	отлита	нанякъде.	Късното	есенно	слънце	свети	в	стъклата.	
До	мене	седи	малкият	ми	син	и	плаче.

Аз	го	поглеждам	и	му	казвам:
—	Добре.	Куфарът	беше	нито	голям,	нито	малък,	от	мукава...

*	*	*
На	другия	ден	при	мене	ужасена	пристигна	майка	му.
—	Виж	—	показа	ми	тя	зеления	ни	куфар.	—	Той	го	е	пробил.	На	пет	места.
—	Да	дойде	тук	—	казах.
—	Само	не	го	бий	—	помоли	майка	му.	—	Не	го	бий	силно.
—	Да	дойде.



134 ÏËÀÌÚÊ

След	малко	пристигнаха	всички	—	синът	ми,	майка	му	и	куфарът.
—	Значи,	така	—	казах	аз,	като	го	гледах	в	очите.	—	Пробиваш	куфари?
—	А	откъде	ще	дишам?	—	попита	той	и	всичко	ми	стана	ясно.
—	Събираш	ли	се	поне	вътре?	—	попитах	го	аз.
—	Съвсем	малко	ми	е	тесен,	но	нищо	—	каза	синът	ми.	—	Тръгваме	ли?
—	Къде?	—	ужасена	попита	майка	му.	—	Какво	сте	намислили?
—	В	парка	—	казах	аз.	—	Ще	се	разхождаме.
Кварталната	градинка,	която	наричаме	парк,	беше	пълна	с	деца.	Те	

тичаха	по	алеите,	ровеха	в	пясъка,	возеха	се	на	блестящи	луксозни	колички	
от	дуралуминий.

Когато	отворих	куфара	и	от	него	излезе	малкият	ми	син,	около	нас	
се	събра	цялата	градина.	Той	не	обърна	внимание	на	никого,	пропълзя	
до	пясъка	и	започна	да	си	играе	с	кофичка.	Поигра	си	малко,	после	дойде,	
влезе	в	куфара	и	каза,	че	иска	да	отидем	на	другия	край	на	градината,	
при	пързалките.	Затворих	куфара	и	тръгнах.	След	нас	се	влачеше	опашка	
от	деца,	които	гледаха	любопитно	и	се	опитваха	да	разберат	какво	ще	
стане.

Но	нищо	 особено	не	 стана.	Синът	ми	 се	пързаляше	на	 дървените	
пързалки,	децата	го	пускаха	отгоре,	а	аз	го	хващах	долу,	на	края	на	пър-
залката.	След	това	се	покатери	по	железните	пръчки	на	костенурката,	
поязди	я,	а	после	отново	влезе	в	куфара.

—	Тръгваме	си	—	заяви	той.
И	ние	триумфално	напуснахме	градината,	съпроводени	чак	до	нейния	

край	от	деца,	пък	и	от	техните	родители.
На	следващия	ден	в	градината	пристигнаха	трима	души	с	куфари.	Те	

ги	отвориха,	от	тях	изпълзяваха	деца,	които	веднага	се	разпръснаха	из	
алпинеума.	Бащите	примирено	разтвориха	вестници	и	зачетоха.

Спортните	шотландски	колички	и	грациозните	високи	бебешки	ко-
лички	с	ресори,	мрежи,	спирачки	и	какво	ли	още	не	високомерно	се	събраха	
и	започнаха	да	коментират.

Ние	с	куфарите	неволно	започнахме	да	се	поздравяваме	с	кимване	на	
глава,	когато	се	срещахме	при	шадравана	или	люлките,	разменяхме	си	
вестниците	и	се	черпехме	с	цигари.	Количките	ни	отминаваха	презрително	
и	величествено,	без	да	ни	обръщат	внимание,	сякаш	не	съществувахме.

Към	 единадесет	часа	при	нас	 доплува	 една	 грациозна	 количка,	 от	
която	се	разнасяше	страшен	рев.

—	Извинете	—	каза	жената.	—	Може	ли	да	поседи	за	малко	в	куфара?
—	Заповядайте	—	посочих	куфара	аз.—	Нека	седи,	колкото	иска.
—	Иска	в	куфар	—	обясни	обидена	жената.	—	Скъса	се	да	плаче.	Какво	му	

харесва	в	този	куфар,	не	мога	да	разбера...	Щом	седна	в	куфара,	детето	
престана	да	плаче.	То	ни	загледа	с	ясните	си	сини	очи	и	явно	чакаше	още	
нещо	от	нас.	Аз	прежалих	вестника	и	му	направих	книжна	шапка.	Сложих	
му	я	на	главата	за	ужас	на	майка	му,	която	примираше,	разкъсвана	от	
страшни	видения	—	как	микробите	и	бацилите	скачат	от	куфара	и	от	
вестника	върху	нещастното	£	дете.

Нещастното	дете	се	засмя,	замаха	ръце	и	нахлупи	шапката	до	носа	
си.	Тук	вече	майката	не	издържа,	грабна	го	и	със	замах	го	сложи	в	колич-
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ката.	Детето	ревна	и	ние	чувахме	гласа	му	още	дълго,	той	се	носеше	из	
зелените	алеи.

А	след	няколко	дни	градината	приличаше	на	гара.	Из	алеите,	покрай	
езерото	 с	 червените	рибки,	 край	пързалките	и	желязната	костенурка	
се	разхождаха	хора	с	куфари.	Децата	играеха,	лежаха	в	тях	и	се	грееха	
на	слънце,	или	пък	се	мъчеха	да	се	заключат	отвън,	влачеха	куфарите	по	
пясъка,	търкаляха	ги	по	тревата.	Сред	тях	като	самотни	островчета	
се	виждаха	блестящи	колички,	които	внимателно	се	провираха	сред	ку-
фарите.

—	Видя	ли	какво	направи?	—	казах	аз	на	малкия	си	син.	—	Заслужаваш	
да	си	отнесеш	един	бой.	Напълно	си	го	заслужил.

—	Че	нали	беше	приказка	—	отвърна	той.	—	Нали	приказките	свършват	
винаги	добре.

—	Все	много	знаеш	—	казах	му	аз.
След	това	го	напъхах	в	куфара	и	го	понесох	към	къщи.
Свършваше	вече	краткият	есенен	ден,	слънцето	вече	отслабваше.

1974 г.

Сàìóèë Сеферîâ • Рèсóíêà
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БОТЕВ И СТАМБОЛОВ. 
ЕДНА КНИГА И НЕЙНАТА СЪДБА 
Студия

През	1875	г.	в	Букурещ	излиза	една	малка	книжка	със	заглавие	„Песни	и	
стихотворения	от	Ботйова	и	Стамболова.	Книжка	първа.	В	печатницата	
на	„Знаме“.	Тя	ще	остане	в	историята	по	много	причини	и	на	първо	място	
поради	това,	че	между	тънките	£	корици	е	събрано	едно	цяло	национално	
поетично	съкровище	—	тук	Ботев	е	публикувал	шестнадесет	от	дваде-
сетте	си	стихотворения.	Това	е	първото	и	единствено	събрано	издание	
на	неговите	стихове,	направено	от	самия	него.	То	носи	последната	му	
авторска	воля.	Тая	малка	книжка	ни	респектира	преди	всичко	с	това,	че	
за	пръв	път	са	събрани	и	напечатани	в	нея	стихотворения,	които	носят	
и	обобщават	вековен	национален	художествен	опит	и	които	ще	живеят	
векове	в	съзнанието	на	българина.	Българските	деца	ще	ги	знаят	и	ще	ги	
декламират	още	преди	да	са	се	научили	да	четат,	сякаш	са	ги	засукали	с	
майчиното	мляко.	Изтръгнали	се	от	фолклора,	те	ще	се	връщат	посто-
янно	към	него,	за	да	ги	пеят	отново	като	народни	песни.	Около	тях	ще	
се	води	идейна	борба,	ще	се	преплитат	мнения	и	тълкувания,	около	тях	
ще	възникне	цяла	една	огромна	литература.	Но	своя	безсмъртен	живот	
в	народното	съзнание	те	са	започнали	от	тая	малка	книжка.	Тя	бележи	
началото	на	художественото	битие	на	Ботевата	поезия	в	народното	
съзнание,	което	повече	от	един	век	живее	с	нея.

Отдавна	е	казано,	че	книгите	имат	своя	съдба.	Това	се	отнася	и	за	
тая	книга.	Приета	радушно	в	годините	преди	Освобождението	и	непо-
средствено	след	него,	тя	има	сложна	участ	след	това.	Животът	и	ис-
торията	бързо	разделят	двамата	съавтори	и	другари	от	хъшовските	
времена	във	Влашко.	Смъртта	ляга	между	тях.	Но	не	само	тя.	Живият	
и	загиналият	тръгват	по	различни	посоки.	Ботев	поема	пътя	на	безсмър-
тието.	Стамболов	претърпява	идейно-политическо	развитие,	което	го	
очертава	в	 очите	на	 съвременниците,	 че	и	на	потомците	като	идеен	
политически	антипод	на	неговия	букурещки	другар.	Сега,	след	като	е	из-
текло	толкова	време	от	излизането	на	тази	книга,	на	съвременниците	
това	литературно	съжителство	и	съавторство	изглежда	необяснимо	и	
парадоксално.	Времето	разкри	дълбоката	бездна	между	художествените	
качества	на	стиховете	на	двамата	съавтори.	Но	това	литературно	съ-
трудничество	е	имало	своето	историческо	и	литературно	основание.	В	
него	е	запечатана	една	хъшовска	дружба,	едно	идейно	съмишленичество	
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и	една	конкретна	литературна	ситуация.	Всичко	това	слага	свой	отпе-
чатък	върху	книгата	като	цяло,	превръща	я	от	обикновен	сбор	стихове	
на	двама	така	различни	автори	в	интересен	и	показателен	прецедент	в	
нашата	литературна	история.

Трябва	да	кажа,	 че	 още	като	издание	 „Песни	и	 стихотворения	 от	
Ботйова	и	Стамболова“	 представлява	твърде	 характерен	факт.	След	
като	през	1845	г.	Найден	Геров	издава	в	Одеса	поемата	си	„Стоян	и	Рада“,	
обозначена	като	стихотворение,	стихосбирката	на	Ботев	и	Стамболов	е	
една	от	малкото	авторски	сбирки	на	поезия	във	Възраждането	и	първата	
изцяло	лирична	книга.	През	онези	десетилетия	българската	поезия	живее	в	
писанията,	в	песнопойките,	в	календарите	или	в	„смесените	китки“,	които	
издава	Петко	Славейков,	където	наред	с	авторовите	съжителствуват	
и	чужди	стихове,	наред	с	оригиналните	—	и	побългарени	творби,	наред	с	
поезията	—	и	проза.	Още	със	заглавието	си	тая	книга	маркира	връзката	
си	с	фолклорната	традиция	в	издаването	на	поезия,	изразена	най-силно	в	
песнопойките,	и	проявява	определено	внимание	към	вкусовете	и	равнище-
то	на	тогавашната	публика.	И	не	би	могло	да	бъде	другояче	Но	въпреки	
това	книгата	изразява	един	нов	етап	в	статута	на	авторската	личност,	
нова	степен	на	авторско	самосъзнание	и	нова	ера	в	поезията	ни.	И	наис-
тина	твърде	характерно	за	развойните	темпове	на	литературата	ни	е,	
че	още	една	от	първите	авторски	стихосбирки	я	извежда	чрез	поезията	
на	Ботев	в	орбитата	на	европейското	поетично	мислене.	По	своеобразен	
начин	съвременниците	са	почувствували	и	възприели	всичко	това.

Времето	е	било	бурно	и	неспокойно.	Годината	е	била	1875.	Сред	еми-
грацията	кипи	трескав	живот,	готви	се	въстание	отвъд	Дунава,	Ботев	
живее	с	възможността	и	перспективата	да	осъществи	най-сладката	ро-
мантична	мечта	на	юношеството	си	—	да	развее	байрак	и	да	поведе	чета	
в	Балкана.	Като	прибавим	към	това	и	крамолите	сред	емигрантските	
среди,	идейния	конфликт	с	Каравелов,	ще	видим,	че	времето	съвсем	не	е	
било	за	поезия.	И	въпреки	това	именно	тогава	Ботев	и	Стамболов	изда-
ват	стиховете	си.	Това	е	тяхното	послание	към	народа	ни,	техният	апел	
към	него.	И	двамата	живеят	със	самочувствието,	че	са	обречени.	Това	
говори	и	за	назряло	съзнание	за	ролята	на	поезията	в	живота	и	борбите	
на	нацията	и	освен	това	—	за	оформено	авторско	самочувствие	и	съзнание	
за	потребностите	на	момента.	Защото	книгата	на	Ботев	има	двоен,	но	
точен	адрес	—	тя	е	адресирана	към	вечността	и	към	конкретния	момент.	
С	Ботевите	стихове	ще	живеят	поколения,	със	Стамболовите	песни	ще	
отиват	на	смърт	самите	Ботеви	четници,	ще	ги	пеят	събраните	на	Обо-
рище,	с	тях	ще	се	обяви	въстанието	в	Панагюрище	на	20	априлий	1876	г.	...	
Защото	трябва	да	подчертаем	тук	това,	което	днес	изглежда	непонятно	
на	съвременния	читател	от	позициите	на	неговата	естетическа	култура	
и	от	равнището	на	съвременната	му	гледна	точка.	Стамболовите	песни	
са	били	навремето	си	твърде	функционални,	което	значи	потребни	и	по-
пулярни.	Дори	по-популярни	от	Ботевите.

В	първите	години	след	Освобождението,	когато	Ботев	има	репута-
цията	преди	всичко	на	национален	герой-мъченик,	Стамболов	се	брои	все	
още	за	поет.	Пенчо	Славейков	го	нарича	много	сполучливо	с	характерната	
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му	острота	„опашката	на	емигрантските	поети“.	Георги	Бакалов	пръв	
и	сравнително	късно,	вече	в	перспективата	на	отминалите	години,	забе-
лязва	това	противоречие	и	го	анализира:	„Въпреки	колосалната	разлика	
между	поетичността	на	Ботев	и	прозаичността	на	Стамболов	—	когато	
изучаваш	влиянието	на	Ботевите	песни,	с	учудване	виждаш,	че	при	не-
сравнимо	повече	случаи	се	пее	Стамболов,	а	не	Ботев.	Дори	при	слизането	
на	Козлодуйския	бряг	самата	чета	на	Ботев	пее	не	неговата	„Молитва“	
или	„На	прощаване“,	или	„Хаджи	Димитър“,	тъй	подходящи	за	случая,	а	
пее	Стамболовата

Не	щеме	ний	богатства
Не	щеме	ний	пари,
А	искаме	свобода,
Човешки	правдини.
На	тайната	конференция	в	Оборище,	това	първо	българско	народно	

събрание,	 при	 възторженото	 одобрение	на	народните	представители	
апостолът	Георги	Икономов	пее	Стамболовата:

Хей,	народ	поробен
Що	си	тъй	заспал?
Ил`живот	свободен
Теб	не	ти	е	мил?1

В	Панагюрище	—	отбелязва	пак	Георги	Бакалов	—	при	обявяването	на	
въстанието	въстаниците	тръгват	със	Стамболовата	песен	„Паши,	чор-
баджий,/	заптии,	хаджии,/	келеви	султани/	кръвта	ти	пият!“	И	критикът	
се	пита	„защо	нехудожествените	стихотворения	на	Стамболова	са	се	пол-
зували	навремето	си	с	такава	популярност	и	защо	Ботев	се	е	съгласил	към	
своята	великолепна	поезия	да	прибави	тромавата	стихотворна	поезия	
на	Стамболова“.	Очевидно	стиховете	на	Ботевия	съавтор,	превърнати	в	
песни,	са	отговаряли	на	най-преките	непосредни	актуални	потребности	
на	деня.	 „Ако	вземем	четиристишието,	изпято	от	Ботевата	чета	на	
козлодуйския	бряг	—	пише	Бакалов,	—	ще	видим,	че	в	него	се	изразява	цяла	
една	програма,	съвършено	достъпна	за	съзнанието	на	най-простия	хъш“.

Историята	обезсмърти	в	лицето	на	Роже	дьо	Лил,	автора	на	„Марси-
леза“,	избраника	на	съдбата,	докоснал	се	за	един	миг	до	вечността,	създал	
за	една	нощ	песен,	с	която	ще	живеят	милиони.	Стамболов	не	бе	Роже	дьо	
Лил.	Той	не	достигна	дори	делото	на	един	Добри	Чинтулов,	написал	рево-
люционна	поезия,	която	и	днес	се	пее	и	слуша	с	вълнение.	Той	бе	явление	
от	тоя	род,	но	не	и	от	тоя	мащаб.	Но	той	изпълни	според	силите	си	един	
патриотичен	дълг.	Снабди	с	песенен	лозунг	и	актуален	стих	едно	време,	
което	се	нуждаеше	от	тях.	И	в	това	е	неговата	скромна,	но	определена	
историческа	заслуга.

И	гениалният	автор	на	„Хаджи	Димитър“	и	„Майце	си“	добре	бе	раз-
брал	това.	Със	 своя	 „естетически	реализъм“	той	издаде	 една	книга	 за	

1 Авторството на тези всъщност най-популярни песни (стихотворения) на Стам-
болов се приема априори. До нас са достигнали устни свидетелства за това, каквото е 
и цитираното тук. Но в самата книжка от 1875 г., по която е и изданието, което сега 
ползуваме, тези песни липсват. Няма ги и в издадения преди години сборник с българска 
възрожденска поезия. (Бел. Ред.)
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широките	читателски	маси,	като	се	съобрази	с	различните	им	вкусове,	
предпочитания	и	възможност.	Своята	поезия,	обречена	на	вечност,	той	
изпрати	към	бъдещето,	а	Стамболовите	песни,	изпълнени	с	лозунг	и	при-
зив,	предостави	на	съвременността.	Това	ни	обяснява	едно	литературно	
съжителство,	което	на	съвременниците	днес	изглежда	като	естетиче-
ски	парадокс	на	миналото.	Книгата	на	Ботев	и	Стамболов	ни	очертава	
двете	лица	на	тогавашната	литературна	ситуация,	двете	равнища	на	
тогавашния	читател,	 двете	души	на	поезията	ни	—	 утилитарната	£	
актуалност	и	общочовешката	£	значимост.

В	потока	на	годините	времето	е	изострило	интереса	към	тая	книга	
тъкмо	във	връзка	с	тая	£	основна	черта,	която	я	прави	своеобразна	среща	
и	контраст	между	висока	художественост	и	мимолетна	актуалност.	От-
давна	забравена	като	едно	цялостно	издание,	книгата	с	песни	на	Ботев	и	
Стамболов	неочаквано	бива	преоткрита	на	страниците	на	пролетарския	
ни	печат	през	30-те	години.	През	1936	г.	„Кормило“	проявява	интерес	към	
нея	и	 към	литературната	дружба,	 която	е	 съхранила	на	 страниците	
си.	В	средите	на	левите	писатели	през	ония	години	назрява	остър	спор	
за	отношението	между	качество	и	идейност	и	вестникът	неочаквано	и	
спонтанно,	но	естествено	се	обръща	към	стихотворенията	на	Ботев	и	
Стамболов	като	исторически	пример	за	решаването	на	този	проблем.	
Неслучайно	освен	споменатата	статия	на	Георги	Бакалов	редакцията	
счита	за	необходимо	да	публикува	само	след	няколко	броя	още	един	мате-
риал,	подписан	с	инициалите	Д.	Н.	В	него	акцентите	са	сложени	вече	върху	
отношението	 одареност-публицистичност,	 качество-пропагандност.	
Авторът,	по	всичко	изглежда	Димитър	Найденов,	изтъква,	че	„минимал-
ната	политическа	програма	у	Стамболов	се	обяснява	пак	с	по-слабата	
му	 духовна	творческа	 личност...	Много	 ясно	 е,	 че	 причината	 да	 бъде	
Стамболов	само	лозунгов	поет-публицист,	поет-агитатор,	е	малката	му	
поетическа	одареност,	а	съвсем	неминималната	политическа	програма,	
която	е	застъпил.“

Всяко	време	познава	това	противоречие	и	минава	през	тоя	проблем,	
решавайки	го	за	себе	си	и	по	свой	начин.	Но	твърде	важно	е	тук	да	отбе-
лежим,	че	първата	българска	стихосбирка	е	белязана	с	неговия	печат,	че	
тя	го	поставя	още	при	първите	стъпки	на	нашата	голяма	национална	
поезия,	за	да	остане	той	един	от	постоянните	£	проблеми.	И	това	говори	
за	нейната	художествена	и	обществена	зрялост.
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Иван Арнаудов 
(1934—2018)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЛТÚРГАЙСТ

Äúëãî ãîíèõ ïеïерóäè,
сïúíàõ се â ïîäâèжеí êàìúê êîсòеíóрêà
è се îçîâàõ îòâúä.

Тóê се ìярêàò ïàêîсòíèöè äóõîâе.
Кàòî òяõ ще òрîïàì
ïî сòеíè íà áàíêè.
Ще рàçòúрсâàì
ìîäíè çàìúöè,
ïóáëè÷íè, èãрàëíè äîìîâе...

Неêà ìîяò сúí èçäяëà
ïîëòúрãàéсò íà ãрîáà ìè!

СВАТБА

Сâèрè öèãàíсêàòà ìóçèêà,
÷àшèòе íà ìàсèòе èãрàяò,
êúрâàâè ïîêрèâêèòе се âеяò.

Нà ìîãèëàòà с äàрîâеòе
ìесе÷èíàòà ïèяíà ïàäà.
Ìëàäîжеíеöúò я õâàщà,
êàòî òèêâà я îãëежäà
è íà áóëêàòà я äàâà.

Сâèрè öèãàíсêàòà ìóçèêà
è êрàêàòà сà íеâèäèìè!

Цèãàíèíúò с ïеòîëеâêà íà ÷еëîòî,
с ëþëяê íà òрîìïеòà,
íяìà ìèëîсò — äóõà
è рàçïàëâà èçãреâà!
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ЗАÄРÚСТЕНЯК

Зëà рúêà ïèïà â жèâîòà ìè,
с ìрúсíè ïрúсòè рîâè â äóшàòà.
Не ìîãà äà я îòсеêà с áрàäâà.
Неêà сìà÷êà ïîсëеäíàòà ïеïерóäà,
íеêà ïреâúрíе ãúрäèòе ìè â ïúêúë,
íеêà èçãîрè â íеãî çëàòà рúêà,
êîяòî çàïî÷âà îò ìîеòî рàìî.

АРХАНГЕЛ

Все сúíóâàì: â ÷ерíî óòрî
с ÷ерíà шóáà
òрîïàì íà âрàòà с þìрóê.

Кîé ìе áеëяçà çà àрõàíãеë?
Преä ìеí, óíèçеíèя,
äà òреïерè ãîëà ïîäëîсòòà!

ИЗКУСТВЕН ЧОВЕК

Иçêóсòâеíè сà ìè î÷èòе,
çúáèòе, óшèòе,
òàçîáеäреíèòе сòàâè,
êрàéíèöèòе è сúрöеòî.

Тè сè ïîä ïерóêà,
с рóж, ìèãëè, ÷ерâèëà,
сèëèêîíîâè сà òè áàëîíèòе.

Няìà íóжäà äà се äóшèì êàòî êó÷еòà,
íà êреâàò äà се ïîòèì.
Äàé äà сòèсíеìе ïрîòеçè!
Ще се рàçìíîжèìе â еïрóâеòêà,
ще îáè÷àìе
àâòîìîáèë.
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Виктор Барух 
(1921)

РАЗВЪРЗАНАТА ОБУВКА 
Разказ

Трима	играехме	на	топчета.	Учехме	вече	в	прогимназията,	но	тази	
игра	още	ни	привличаше.	Откак	постлаха	калдъръма	с	плочи,	събирахме	се	
пред	къщурката	на	Сандо	зарзаватчията.	Само	там	тротоарът	не	беше	
покрит	и	върху	меката	пръст	ние	начертавахме	границите	на	нашите	
„градове“.	Бяхме	благодарни	на	зарзаватчията	и	се	радвахме,	когато	го	
чувахме	да	вика	на	хората	от	общината:

—	Стига	бре!	Леб	немам	—	плочи	да	турам.	Да	не	ви	се	скършат	ногите	
без	плочи?

Като	всеки	ден,	и	днес	обикаляхме	около	дупките	„градове“,	прикляк-
вахме	край	тях,	примервахме	се	и	весело	се	вслушвахме	в	чистия	звън	на	
стъклените	топчета.	Една	златиста	капчица	блестеше	върху	всяко	от	
тях.	Това	беше	слънцето,	светнало	тихо	в	този	летен	ден.	То	вече	се	ка-
неше	да	напусне	нашата	улица	и	хвърляше	сянката	на	Сандовата	къща	
върху	половината	територия	на	„градовете“	ни.	Когато	топчетата	се	
отплесваха	нататък,	златистата	капчица	изчезваше	и	те	потъмняваха.

—	Сега	съм	аз	—	обади	се	Васко	и	преди	да	клекне	над	топчето	си,	вни-
мателно	огледа	другите	две.

Те	се	бяха	спрели	на	сгода	и	Васко	можеше	лесно	да	ги	улучи.	Види	се,	
за	да	му	попречи,	Тавит	синът	на	бай	Гаро	кърпача,	носеше	обувки,	надя-
нати	на	бос	крак.	Те	бяха	високи	чепици,	като	тия	за	кънки,	много	вехти	
и	големи	за	ниския	Тавит,	но	той	все	си	ходеше	с	тях.

Васко	клекна,	взе	топчето	с	тънките	си	пръсти	и	се	прицели.	Двамата	
с	Тавит	изтръпнали	очаквахме	удара.	Но	вместо	да	изстрелят	топчето,	
пръстите	на	Васко	се	отпуснаха	и	той,	така	както	беше	наведен,	едва	
кимна	с	глава	и	каза:

—	Томата	идва	пак	—	и	без	нужда	заоправя	дългата	си	коса	неподстри-
гана	цяло	лято.

Погледнахме.	По	плочника	бавно	пристъпяше	бръснарският	калфа	
Тома.	Знаехме	ние	къде	отива	той.	Ей	сега	ще	мине	край	нас,	ще	стъпче	
„градовете“	ни	и	ще	влезе	при	Ангелина,	на	която,	кой	знае	защо,	всички	
викаха	Анета.	При	нея	идваха	и	 други	мъже,	но	 калфата	от	близката	
бръснарница	я	спохождаше	най-често.	Ние	разбирахме	вече	какво	прави	
при	Анета	и	затова	ни	ставаше	неловко,	щом	го	зърнехме,	че	се	задава.	
Някакво	огънче	се	запалваше	тогава	в	нас.	Виждахме	го	как	свети	в	очите	
ни,	когато	погледите	ни	се	срещнеха.	И	нещо	ни	караше	да	се	престорваме,	
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че	ни	занимава	само	играта,	ала	в	душата	ни	се	таеше	друго.	Това	не	беше	
срам.	Тримата	мислехме	за	дъщерята	на	Анета,	—	наша	връстничка	—	и	
аз	не	зная	как	да	нарека	вълнението,	което	ни	обземаше,	щом	в	такива	
минути	тя	идваше	между	нас.

Пригладен,	обръснат,	с	грижливо	подкастрени	мустачки,	Томата	ни	
наближи.	Удари	остър	дъх	на	парфюм.	Очите	му	насмешливо	се	спряха	
върху	ни,	а	ние	наведохме	глави.	Загледахме	се	в	обувките	му	—	стегнати,	
току-що	лъснати,	грейнали	на	слънцето.	Видяхме	и	кръпчиците	от	двете	
им	страни	—	там,	където	ги	издуваха	кокалчетата	на	пръстите	му.

—	„Саламандър“	марка	—	тихо	каза	Тавит	и	намигна.
Томата	отминаваше	вече,	но	чу.	Спря	се,	обърна	се	и	едва	се	усмихна.	

Държеше	се	така,	като	че	искаше	да	каже:	„Мога	и	да	ви	наплескам,	но	
имам	по-важна	работа“.	Ние	не	мръднахме	от	местата	си.	Бръснарят	
ритна	топчето	на	Тавит	и	продължиш	пътя	си.	Направи	десетина	крачки	
и	влезе	в	двора	на	Анета.

Едва	като	се	скри,	Тавит	изтича	за	топчето	си.	Намери	го	и	се	върна	
ядосан.

—	Мазник,	помададжия...	—	ругаеше	тихо	арменчето.
Отново	се	наведохме	над	топчетата,	но	играта	не	потръгна.	Все	по-

глеждахме	към	Анетината	врата	и	чакахме.	Там	скоро	се	появи	Райничка.	
Майка	£	пак	беше	я	натирила.

Момичето	ни	видя	и	нерешително	пристъпи	към	нас.	Ние	се	заехме	с	
топчетата,	правехме	се,	че	не	я	забелязваме.	Райничка	ни	наближи,	опря	
гръб	о	стената,	и	се	загледа	в	играта	ни.

Така	тя	стоеше	и	друг	път.	Притихнала,	обърнала	големи	и	чисти	очи	
към	топчетата,	загрижена.	Разбирахме,	че	мислите	£	са	другаде,	знаехме,	
че	вижда	какво	става	в	тяхната	стаичка,	но	си	мълчахме	и	се	мъчехме	
да	играем	правилно.	Ала	нещо	все	насочваше	и	нашите	мисли	към	Анета	и	
бръснарина.	Скритом	поглеждахме	към	Райничка,	домъчняваше	ни,	но	не	я	
закачахме.	Оставяхме	я	да	си	стои	до	нас	тихо,	да	мачка	неспокойно	двете	
черни	плитки,	спуснати	пред	гърдите	£.	Това	бяха	минути,	през	които	
невидими	и	неясни	нишки	свързваха	всички	ни	с	една	хубава	обич.	Ние	съз-
навахме,	че	Райничка	няма	где	да	се	подслони	сега,	и	бяхме	доволни	от	себе	
си,	че	£	подаваме	ръка.	А	тя	ни	поглеждаше	топло	и	благодарно.	Пазехме	
се	момичето	да	не	усети	съжалението,	което	понякога	се	промъкваше	в	
душите	ни,	защото	знаехме	как	се	наскърбява	то,	когато	някоя	жена	го	
погледнеше	милозливо	и	промърморваше:	„Какво	е	криво	детето,	че	майка	
му	е	такава“...	Тогава	Райничка	пребледняваше,	а	очите	£	искряха	зло.

Но	днес	Тавит	беше	ядосан.	Ние	с	Васко	го	поглеждахме	с	тревога	и	
все	очаквахме	да	се	обади.	Неговите	черни	и	гъсти	вежди	бяха	са	събрали	
гневно,	пръстите	му	отпращаха	несигурно	топчето,	а	острият	му	по-
глед	все	по-често	се	задържаше	върху	Райничка.	Види	се,	той	не	можеше	
да	прости	на	Томата,	задето	ритна	топчето	му,	и	търсеше	начин	да	си	
отмъсти.

—	Изпъдиха	ли	те?	—	не	се	сдържа	той.
Момичето	трепна.	Пусна	платките	си,	погледна	изплашено	Тавит,	

после	нас	с	Васко.
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—	Кой	да	ме	е	изпъдил?	—	окопити	се	Райничка.
Тя	успя	да	потули	смущението	си,	ала	очите	£	се	засенчиха.	Огледа	

ни	изпитателно,	готова	за	отпор.
—	Кой	—	майка	ти,	Томата	—	не	спираше	Тавит.
Той	се	изправи	до	нея.	Райничка	се	стъписа,	погледна	го	вече	с	тиха	

молба,	сякаш	казваше:	„Не	говори	това,	моля	ти	се,	моля	ти	се“.	Но	намери	
сили	да	попита:

—	Защо...	защо	да	ме	пъдят?
—	Томата	лежи	с	нея	—	затова	—	каза	в	очите	£	Тавит.
—	Това	не	е	вярно.	Не	е	вярно...	Той	£	прави	косите,	ако	искаш	да	знаеш...
Гласът	£	трепереше.	Уплаши	се,	че	няма	да	£	повярваме,	и	добави:
—	Видях	машата	му,	той	я	носи	със	себе	си,	за	да	прави	косите	на	мама.
Умълчахме	се.	Дали	не	се	лъжехме?	Не	ни	ли	заблуждаваше	лекомислие-

то	на	една	възраст,	за	която	всичко	изглеждаше	просто	и	точно	такова,	
каквото	нам	се	струваше?	Усетих	как	заедно	с	тези	мисли	в	мен	се	про-
крадна	и	едно	облекчение,	зарадвах	се,	че	най-сетне	ще	изчезне	тая	тегота,	
която	винаги	ни	пречеше	да	погледнем	Райничка	с	чисти	и	открити	очи.	
Но	скоро	малката	ведринка	угасна	като	попарено	цвете.

—	Защо	никога	не	оставаш	у	вас,	когато	Томата	прави	косите	на	майка	
ти?	—	тихо	—	и	разумно,	както	винаги,	запита	Васко.

Мъчен	беше	този	ден	за	Райничка.	Подхванахме	жесток	разговор,	той	
терзаеше	и	нас	—	момчетата,	—	но	някаква	сила	ни	държеше	в	ръцете	си	
и	ние	неумолими	очаквахме	отговора	на	момичето.	Лицето	му	пламна,	
ясните	му	очи	леко	овлажняха,	то	бавно	прехвърли	плитките	зад	гърба	
си	и	каза	глухо:

—	Какво...	какво	пък	толкоз		има	да	се	гледа...
Райничка	стоеше	смазана	пред	нас.	Разбрахме,	че	няма	повече	сили	и	

би	избягала,	ако	у	тях	не	беше	Томата.	Ние	стояхме	насреща	£	мълчаливи	
и	мрачни.	Злорада	жестокост	неусетно	измести	за	малко	хубавото,	което	
изпитвахме	към	нея,	и	навярно	щяхме	да	станем	още	по-безсърдечни,	ако	
Райничка	не	беше	се	снишила	и	утихнала.

Тя	нямаше	къде	да	отиде.	Тръпнеше	смутена	пред	нас,	а	очите	£	все	
така	молеха	да	не	приказваме	за	онова,	което	тя	докрай	щеше	да	отрича.	
Тревогата	я	беше	направила	още	по-мила	и	това	ни	накара	да	усетим	по-
дълбоко	гнусното	във	всичко,	което	ставаше	в	тяхната	стаичка.

Тогава	и	тримата	разбрахме,	че	е	по-добре	и	тя,	и	ние,	които	знаем	
истината,	да	не	я	доказваме,	да	стои	скрита	в	душите	ни.	Заедно	с	нея	
оставаше	и	една	празнина	помежду	ни.	Навярно	там	се	таеше	съжаление-
то	към	Райничка	и	то	често	се	притуряше	към	чистата	ни	обич.

Отново	се	наведохме	над	топчетата.	Райничка	остана	облегната	на	
стената	и	крадешком	поглеждаше	към	тяхната	врата.	Чакаше	да	излезе	
Томата,	за	да	се	избави	днес	от	нас,	жестоките.

Той	се	появи,	все	така	стегнат,	огледа	се	и	пое	обратно.	Косата	му	
—	сякаш	косъм	по	косъм	редена,	ръцете	му	—	бели	и	меки.	Пъстра	връзка	
пеперуда	трептеше	над	ризата	му.	Наближи,	без	да	ни	погледне,	без	да	се	
сети	за	нас.	Вървеше	бързо	—	може	би	го	чакаха	клиенти.	Като	мина	край	
нас,	пак	ни	лъхна	познатият	мирис	на	бръснарница.	Всички	се	наведохме	
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и	видяхме,	че	едната	му	объвка	е	развързана.	Кафявата	£	връзка	се	влаче-
ше	по	земята,	пляскаше	се	в	панталоните,	премяташе	се	назад-напред.

Спомних	си	колко	хубаво	бяха	притегнати	лъснатите	обувки,	когато	
Томата	отиваше	към	Анетини.	Погледнах	Райничка.	Тя	вторачено	следеше	
крака	на	бръснарина,	повлякъл	забравената	връзка.	В	това	време	и	Тавит	
дигна	очи.	Очаквах,	че	ще	каже:	„Томата	като	че	с	краката	си	прави	коси-
те	на	майка	ти“.	Но	той	не	се	обади.	Това,	което	ние	с	Райничка	скрихме	
помежду	си,	развързаната	обувка	издайнически	разкриваше.

Момичето	си	тръгна.	Направи	няколко	бавни	крачки,	после	дигна	ръце	
към	очите	си	и	затича	към	дома	си.

А	Тавит	се	наведе,	 прицели	 се	 добре,	 силно	 удари	топчетата	и	 ги	
разбишка	така,	както	животът	няколко	години	след	тази	случка	разпиля	
и	нас,	и	Райничка.

Сàìóèë Сеферîâ • Рèсóíêà
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Кирил Борисов 
(1938—2018)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ÄУХ

Äóõúò íе ìîже äà се óìîрè —
ïëúòòà è òяëîòî се óìîряâàò.
Äóõúò â íеòëеííî áèòèе ãîрè
è â сâеòëèíà íеâèäèìà îсòàâà.

И ïреä íеèçìерèìàòà ìó äúëáèíà
ïрîсòрàíсòâîòî è âреìеòî се ïîêîряâàò.
Тîé âèíàãè е áóäеí. В òèшèíà
áеçïëúòíàòà ìó âëàсò се ïрîяâяâà.

СПАСЕНИЕ

Среä сòресîâе è срèâîâе жèâяõ
è îïîçíàõ жèâîòà è сúäáàòà.
С ëþáîâ êúì õîрàòà áеëяçàí áяõ,
ïрîíèêíà сúсòрàäàíèе â äóшàòà.

И â òîçè сòрàíеí è íàïреãíàò сâяò
îáèêíàõ óòрèíòà è сâеòëèíàòà.
О, сâеòëèòе äóшè ще âúçâесòяò
сïàсеíèеòî áúäíî íà çеìяòà.

ÄЕЛВА

Уãàсâà ïëàìúêúò â î÷èòе,
à сúì îáре÷еí â íеãîâîòî èìе.
Ще се сúáóäя ëè îòíîâî — òеáе ïèòàì,
òè, êîéòî сè ìè äàäеí è òе èìàì.
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Зàãàäêàòà íе е â òîâà, ÷е àç жèâея,
à â ïëàìúêà ìó, с êîèòî сè îòèâàì.
Сúëçà è îãúí îò î÷èòе ще ïреëеяò,
àêî сúì äеëâàòà, êîяòî се рàçëèâà.

УСЕЩАНЕ

Сëúíöеòî îще íе е çàëяçëî,
à ëóíàòà âе÷е èçãряâà.
О, íà òàçè çеìя íèщî íàïрàçíî
íе сè îòèâà è íе îсòàâà.

Нà êîãî äà áëàãîäàря çà жèâîòà,
êîéòî çеìяòà ìè äàäе?
И óсещàì êîсìîсúò êàê ìе ïîäãîòâя
çà âеëèêà ìèсòè÷есêà рàäîсò.

ХИÌН

Аç сúçäàâàì âсè÷êî. Не се сòрàõóâàé îò сìúрòòà.
Äîêîсâàíеòî íà сìúрòòà äî òеá е çíàê çà íîâ жèâîò.
Зеìяòà сïè сúс сеìеòî. Крèëà ïîíèêâàò íà òреâàòà.
А òè сè среä ëú÷èòе. И èçâîр сè, è íяìà äà èç÷еçíеш.

Тè сè ÷àсòèöàòà îò ìеí, сúçäàíèеòî ìîе è çà òеá 
àç èìàì

äîсòàòú÷íî õрàíà è âúçäóõ, äîсòàòú÷íî çеìя, 
íеáе è сëúíöе.

Тè ще çàсïèш ó ìеí. Ще òе сúáóäя — 
äеòе âúрõó òреâàòà.

Аç сúì ïрèрîäàòà. Тè сè ÷îâеêúò. И сìе еäíî è сúщî.
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Петър Караангов 
(1932)

СТИХОТВОРЕНИЯ

АВГУСТ

Ляòîòî е èçáеëяëî.
Ìúëíèèòе ìó óãàсíàõà
Яëîâèòе êрàâè
  ярîсòíî
ãàçяò есеííèòе ïрàсêîâè.

Иçòúíяõà ëеíеíèòе рèçè
íà сïîêîéíèòе ïàсòèрè.
И сòàäàòà âе÷е сëèçàò
ïî ãîр÷èâèòе áàèрè.

Äúõ íà áîрèíà è õâîéíà
ще èçïúëíè êúщèòе.
А жеíèòе, ÷àêàëè äîсòîéíî,
сúс ìúжеòе сè ще се ïреãрúщàò.

И ïрóжèíèòе ще ïеяò çâúíêî
И íîщòà ще áúäе áëàãà.
Кó÷еòàòà сúс îïàшêè òúíêè
ìúäрî ще ëежàò ïреä ïрàãà.

А сòàäàòà, óïîеíè
îò òреâè, çâеçäè è çàíèöè,
ще ëежàò, ïрежèâящè, сìèреíî
êрàé çèäà íà ÷ерíè êëàíèöè.

Сëúíöеòî с îсòеíè çëàòíè
òúìíèíèòе ще рàçêúрòè.
И òàêà ще сâúршè ëяòîòî
с íîâ жèâîò
  è íîâè сìúрòè.
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БЕЛАСИЦА

Есеííîçëàòíè ëîïеíè
íèêíàò ïреä òâîèòе çàëеçè.
Веòрîâеòе
 áеëè îáëàöè
ïî íеáеòî âèсîêî òúрêàëяò.
Реêèòе òè — áеëè çìèè
сìó÷àò ãрúäòà òè
 çеëеíî âеçàíà.
Сòрóìà с ãîр÷èâà âîäà ìèе
áеëèòе òè ãëеçеíè.

Сëяïà ìàéêî, áяëà Беëàсèöà,
áëàãà áèëêà íà ìîяòà рàíà,
äúжäîâе òе ìèõà,
 îòíàсяõà,
íî êîреíúò òè îсòàíà.
Пîä òеáе — âèòè ëîçíèöè.
Сòàрöè сеäяò ïî áàëêîíèòе.
Беëàсèöà! — çúрíî îò áрîеíèöàòà,
çàáрàâèëî äà се îòрîíè.
Äеòèíсòâî ìîе! Ìîе ïîäíеáèе!
Сèíя ïòèöà íàä íàшàòà êúщà.
Все çàìèíàâàì...
 Нî è сëеä äеâеò õреáеòà
êàòî еõî òè ìе îáãрúщàш.
Сëеä òежêè äóìè
 è äóìè ïрàшíè
î÷èòе òè — èçâîрè
 ìе âúçêресяâàò.
Беëàсèöà! — ìîе íàсëеäсòâî сòрàшíî,
Кîеòî íà äеöàòà сè ще îсòàâя.

ÄÚÆÄОВЕ

Оò ãрàäсêè âúçäóõ è îò ãрàäсêè ãрèжè
êрúâòà è öâеòîâеòе â ìеí èçсòèâàò.
Нî èäâà ãрúì... è îáëàêúò се äâèжè,
è òресêàâè ïрîсòрàíсòâà се îòêрèâàò.
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Нà рàìîòî ìè ïàäàò äúжäîâеòе...
О, òúрïеëèâè äúжäîâе íà þíè,
èçìèâàòе ìè âèé сеãà рúöеòе,
ïрèëè÷àщè íà есеííè ïеòóíèè.

И àç се âãëежäàì ïреç öâеòà âè ìëе÷еí,
ëþëяí îò âàшòе çâóöè ìèìîëеòíè,
çàщîòî çíàì — âúâ óòрîòî äàëе÷е
íàä ìîя ãрàä íеáеòî ще е öâеòíî.

КРÚВТА ОСТАВА
  „Но най-харното, най-хубавото, най-честното
     ни остава — кърфта цела, болгарска, блага!“
                        Äèìèòúр  Ìèëàäèíîâ

Рóшè се õúëìà — еäíè÷êî рàìî.
Пëàíèíàòà се êúршè — áяëà.
И âсè÷êî сòàâà íà ÷àсòè. Сàìî
êрúâòà е öяëà.

Юíà÷еí þíàê ëежè íà òреâàòà
âúрõó çеëеíà ìîрàâà.
Нà áеëè реêè
                 èçòе÷е âîäàòà — 
êрúâòà îсòàâà.

Черíè áàèрè. Сеëî áеç ïесеí. 
Гîрè äúрâî çàïàëеíî. 
Сêрèòà ïîä шèïêà рîçîâî âесеëà,
êрúâòà öúфòè
                    àëеíà.

Ще çàéäе сëúíöе. Сâîä ще ïîìрúêíе. 
Кîííèê íеéäе ìèíàâà. 
Зâеçäà äà ïàäíе, рó÷еé äà ìëúêíе — 
êрúâòà îсòàâà.

Цâеòе àëеíî 
          âúрõó óсòà íяìà
ãîр÷èâà рîсà сëàãà.
Гîр÷è íеáеòî. Еäíè÷êà сàìî
êрúâòà е áëàãà.
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И ãрее â сèíяòà, â ãëóõàòà âе÷ер
сòрàшíà жàрàâà. 
Кîãàòî è íàс íè íяìà âе÷е,
êрúâòà
            îсòàâà!

Сòîяí Иëèеâ • Рèсóíêà
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Борислав Бойчев 
(1933) 

Кольо Георгиев (1926) 

ДУМИ ЗА ПРИЯТЕЛЯ

Беше	ранна	пролет,	хората	носеха	напъпили	върбови	клонки,	а	годи-
ната	—	1944-та.	С	милата	леля	Гана,	майката	на	днешния	списовател	
Кольо	Георгиев,	а	тогавашен	държавен	престъпник	и	политически	затвор-
ник,	стояхме	пред	стария	турски	зандан,	Шуменския	затвор.	Чакахме	с	
часове	ред	за	свиждане,	и	нали	за	пръв	път	идвах	в	голям	град,	попивах	
жадно	каквото	ми	видят	очите:	желязната	затворническа	врата,	три-
те	каменни	стъпала	до	нея,	хлътнали	по	средата,	изядени	от	човешки	
стъпки,	взирах	се	в	железните	решетки	по	прозорците	с	надежда	да	видя	
познати,	в	лицата	на	арестантите,	които	пристигаха	на	групи,	строго	
охранявани.	В	първите	редици	крачеха	окованите	във	вериги.	Чуваха	се	
отдалече.	Звъняха	с	различни	гласове.	Различни	били	веригите,	както	много	
по-късно,	след	години,	ми	обясни	човек	интимно	запознат	с	тази	материя.	
Най-малките,	десеткилограмовите,	звъняха	весело	и	игриво	като	родоп-
ски	чанове,	двадесеткилограмовите	—	строго	и	тържествено,	докато	на	
тридесет	и	петкилограмовите,	същински	корабни	котви,	гласовете	бяха	
като	погребален	звън.	С	тях	оковавали	смъртниците.

Пред	 затворническата	врата	 се	 бяха	 събрали	 все	непознати	хора	
от	различни	села	и	градове	—	мълчаливи,	наплашени,	всеки	стиснал	меж-
ду	коленете	си	било	торба,	 чанта,	 стар	войнишки	куфар,	или	 скромна	
бохчичка.	Близките	ни	в	затвора	щяха	да	ни	се	зарадват,	но	през	онези	
гладни	години	не	по-малко	щяха	да	се	радват	и	на	бохчичките	и	торби-
те,	пълни	с	каквото	Бог	дал.	Само	един	човек	не	носеше	нищо,	стоеше	с	
празни	ръце,	изпосталял	селянин,	от	дълго	време	небръснат,	втренчен	в	
една	точка.	Когато	тъмничарят	произнесе	името	му,	той	като	насън	
пое	към	желязната	врата,	прекрачи	каменните	стъпала	и	застана	пред	
него.	Размениха	няколко	думи,	тъмничарят	хлътна	обратно	и	излезе	с	
вързопче	в	ръце.	Няколко	секунди	се	поколеба	как	да	го	подаде,	тури	ръка	
на	рамото	на	селянина,	потупна	го,	каза	му	нещо.	Не	беше	жест	на	слу-
жебно	лице,	а	човешки	жест,	изпълнен	със	съчувствие.	Селянинът	грабна	
вързопчето	с	две	ръце,	пое	обратно,	като	все	по-силно	го	притискаше	до	
гърдите	си.	Бяха	дрехи,	скатани	набързо	и	завързани	как	да	е.	Приклекна,	
сви	ги	между	гърдите	и	коленете	си,	закри	ги,	като	да	ги	пазеше	от	някого	
и	нежно	ги	галеше.	Тялото	му	се	разтърси	от	болезнен	гърч,	лицето	му	се	
изкриви,	по	брадясалите	бузи	потекоха	сълзи.	Вместо	хлипане,	се	чуваше	
сподавено	скимтене	на	човек,	отдавна	забравил	как	се	плаче.

Хората	наоколо	стояха	безмълвно	и	с	каменни	лица.	Вече	знаеха	кой	е	
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човекът.	Предната	нощ	бил	разстрелян	войник,	осъден	на	смърт.	Беше	ба-
щата	на	войника,	дошъл	да	прибере	това,	което	беше	останало	от	сина	му.

Дойде	и	нашият	ред	за	свиждане.	Претършуваха	куфарите,	разрязаха	
на	четири	хляба	и	сиренето,	разчупиха	и	сварените	яйца	да	не	би	в	тях	
да	е	скрито	нещо	конспиративно.	Не	помня	казах	ли	нещо	през	петте	
минути	на	свиждането.	Помня	усилието	да	преглъщам	една	буца,	която	
се	надигаше	от	гърдите	и	засядаше	на	гърлото	ми.

Нашата	баба,	баба	Желяза,	имаше	петима	внука.	Той	беше	първород-
ният,	Колчо,	нейният	любимец	и	галеник.	И	най-малкият	внук	се	казваше	
Кольо,	баба	му	викаше	запъртък.	Първородният	беше	Големия	Кольо,	всички	
му	викахме	бате,	учеше	ни	да	правим	върбови	свирки,	пренасяше	ни	през	
тръните,	вардеше	ни	от	кучета,	от	пороци	и	лоши	навици,	показваше	ни	
как	да	прецапаме	през	калта	без	да	се	окаляме.	Беше	наш	кумир,	подра-
жавахме	му	във	всичко,	дори	почерка	му	имитирахме.

По	време	на	свиждането	бях	на	десет	години.	Големия	Кольо	—	на	се-
демнайсет.	Разделяха	ни	две	телени	мрежи.	Помежду	мрежите	крачеше	
тъмничар	и	слухтеше	какво	ще	си	кажем.

Някои	 хора,	 с	 които	 другарувахме,	 приятелствахме,	мислехме	 и	
думахме	еднакво	в	продължение	на	години,	но	с	които	през	последните	
петнадесет	години,	за	съжаление,	се	отдалечихме	и	охладняхме,	казвали,	
че	някога	 съм	бил	прогресивен,	 обаче	не	 съм	си	 сменил	цвета	и	моята	
прогресивност	се	оказала	мнима,	фалшива.

Има	едно	животинче	с	местожителство	Северна	Америка,	което	си	
мени	цвета	според	цвета	на	околната	среда.	Хамелеон!	У	нас	някои	хора	
толкова	пъти	и	така	лесно	си	сменят	боята,	че	надминаха,	в	земята	
удариха	американския	хамелеон.	А	той	самият	бил	изгубил	тази	си	способ-
ност,	оставал	непрекъснато	зачервен.	Зачервен	от	срам,	че	българските	
му	побратими	превърнали	хамелеонството	в	доходно	занятие.

През	последните	години	все	по-често	чуваме,	че	в	България	не	е	имало	
фашизъм.	Един	известен	юрист,	чието	име	носят	закони,	на	всичко	отго-
ре	той	се	оказа	и	голям	учен,	смая	света	с	разкритието	за	какво	служели	
младите	момчета	в	Древна	Елада	и	за	какво	пък	служели	жените,	та,	тоя,	
същият,		най-много	твърдеше,	че	не	е	имало	фашизъм.	Щом	и	той	казва,	
че	не	е	имало,	онова,	което	видях	с	очите,	ще	да	е	било	нещо	друго.

Та	досежно	фашизма	се	разбрахме:	такъв	не	е	имало!
Навръх	Девети	септември	1944	година	Големия	Кольо,	излязъл	от	за-

твора	предния	ден,	облече	винтяга	и	провеси	пистолет.	Но	не	на	кръста	
го	провеси,	ами	отпред,	като	един	Гарибалди.	Страшното	лично	оръжие	
по-късно	в	своите	произведения	той	нарече	„атрибут	на	революцията“.	
Внушаваше	страхопочитание,	а	у	нас	и	надеждата	да	му	чуем	гласът,	
гърмеж	чакахме.	Ама	за	такова	нещо	трябваше	повод	и	той	най-после	
дойде.	Беше	9	май	1945	година.	По	радиото	съобщиха,	че	Германия	е	капи-
тулирала	безусловно.	Атрибутът	на	революцията,	достолепно	изваден	
от	кобура,	зареден,	а	дулото	насочено	към	небето,	за	да	бъде	поздравена	
победата	над	фашистка	Германия.	Тръпнахме	в	очакване	да	чуем	страш-
ния	изстрел,	обърнахме	се	гърбом,	затулихме	си	ушите	да	не	ни	проглуши.	
Чувахме	многократни	прещраквания,	но	страшният	гърмеж	все	не	идва-
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ше.	А	през	това	време	над	селото	се	носеше	пушечна	стрелба,	каквато	
не	се	помнеше	и	на	най-голямата	сватба.	С	една	дума	—	атрибутът	на	
революцията	отказа	да	стреля	и	тихомълком	беше	прибран.

Модата	на	пистолетите	отдавна	беше	отминала.	Атрибутът	на	ре-
волюцията,	превърнал	се	в	експонат	в	семейния	музей,	попадна	в	ръцете	на	
опитен	оръжейник.	Който	каза,	че	атрибутът	никога	не	е	стрелял,	че	той	
изобщо	не	може	да	стреля,	защото	ударникът	му	е	счупен.	Няма	ударник.

След	няколкогодишно	отсъствие,	в	един	прекрасен	ден	Големия	Кольо	
се	завърна	от	Ленинград	с	диплома	за	висше	образование	и	с	разказ,	написан	
черно	на	бяло,	с	калиграфски	почерк,	на	специална	тетрадка	от	финландска	
хартия.	Завърна	се	с	тези	два	еднакво	важни	документа.	Разказът,	разнасян	
край	бреговете	на	Нева,	където	витаят	великите	сенки	на	Пушкин,	Гогол,	
Достоевски	и	колко	още	безсмъртни	майстори	на	словото,	тръгна	от	ръка	
на	ръка	по	софийските	квартири,	клубове	и	редакции,	навсякъде	бурно	аклами-
ран.	Нямам	спомен	дали	бе	публикуван,	но	съм	сигурен,	че	ей	тъй,	в	ръкопис,	
разнасян	като	„История	славяноболгарская“,	разказът	събра	много	повече	
читатели,	отколкото	издаваните	в	наше	време	книги	на	български	писатели.

Герой	на	разказа	със	заглавие	„Съвременна	легенда“	беше	най-голямата	
забележителност	на	селото	ни	—	бряста	на	Белия	баир,	красиво	вековно	
дърво,	извисило	клони	до	облаците.	По	онова	време	ние	нямахме	писател	да	
се	гордеем	с	него	пред	околните	села,	та	се	гордеехме	с	красивото	дърво.	
През	ум	не	ми	беше	минавало,	че	нещо,	пръкнало	се	в	нашето	село,	може	
да	влезе	в	разказ,	сиреч,	в	художествено	произведение.	В	изкуство.	Очите	
ми	се	отвориха,	погледнах	и	като	се	озърнах	наоколо,	прозрях,	че	не	само	
брястът	е	достоен	за	герой,	ами	и	баирите,	горите,	стубиците,	отулче-
тата	и	кайнаците,	целият	кър,	селото	с	къщите,	барабар	с	кучетата	и	
добитъка,	цялото	народно	население,	циганите	най-отпред...	разбудено	
за	друг,	възвишен	живот,	познатият	ни	околен	свят	напираше	да	влезе	в	
книга,	да	се	покаже	на	сцена,	да	го	узнае	целият	свят.

С	титанична	работа	се	беше	заел	Големия	Кольо.	И	се	заредиха	сбор-
ници	с	разкази,	пиеси,	ала	материалът	вместо	да	намалява,	тъкмо	обра-
тното,	реката	на	живота	довличаше	нови	златоносни	наноси.	Видя	се	в	
чудо.	Денем	над	белия	лист,	разказва	в	писмена	форма,	вечер	продължава	
устно	и	пак	не	смогва.	Работата	без	да	се	жали	на	две	смеси.	Ще	седне	
вечер	в	компания,	ще	издебне	сгодния	момент	и	ще	рече:	„Може	ли	да	се	
намеся	с	една	малка	скоба?“	И	като	отвори	скобата	в	седем	часа	вечерта,	
затваря	я	в	единайсет,	когато	сервитьорите	гасят	лампите.

Изпедепса	се	и	стана	търсен,	обичан	и	признат	майстор	на	устния	
разказ.	И	е	тъй	до	ден-днешен,	повече	от	половин	век.

Ремсов	функционер,	 белетрист,	 драматург,	театрален	 директор	
общественик.	В	 изповедта	му	по	 залез	 слънце	 се	 възправя	 образът	на	
мъченик,	разпънат	на	кръст	между	писаното	и	устното	слово,	между	
политиката	и	художеството,	всякога	вдъхновяван	от	обич	към	живота	
и	милост	към	човека,	всякога	с	поглед,	мечтателно	зареян	към	недости-
жимото	космическо	съвършенство.

Ние,	неговите	близки,	обичаме	и	се	гордеем	с	Големия	Кольо.	Защо	да	
скромничим?	Той	не	е	от	най-лошите	писатели!
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Марко Ганчев 
(1932)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЕКЗЕКУЦИЯ

Сúáèрàì àç çúрíà îò èсòèíà,
с òяõ ïрîòèâíèöèòе сè ще äàâя.
Ìîже áè сòе ÷óëè —
èìàëî е еêçеêóöèя òàêàâà:
â Бàáà Вèäèíèòе êóëè,
â ìàëêàòà çàïëàшеíà äúржàâà
èìàëî е еêçеêóöèя òàêàâà.
Тàì âúâ яìèòе сúс жèòî
õâúрëяëè îíеç, êîèòî
сà îсúäеíè íà сìúрò.
И ïîòúâàщè, îáеçóìеëè,
òрèсòà ïúòè áèõà ïреäïî÷еëè
äóíàâсêèя âîäîâúрò
òеç, êîèòî сà îсúäеíè íà сìúрò.
Æèòîòî с âеяëêà е îòâяâàíî,
жèòîòî сúс сèòî е ïресяâàíî,
çà óäàâíèêà è сëàìêà íяìà
â жèòеíàòà яìà.
Æèòîòî се äúрïà, ïîä êрàêàòà ìó,
жèòîòî се âòóрâà íàä ãëàâàòà ìó,
òîé ïîòúâà öяë
è çàä сеáе сè îсòàâя сàìî
âäëúáíàòèíêà сëàáà-сëàáà.
Тîçè, êîéòî
õëяáà е íàïрàçíî яë,
íеãî ãî èçяжäà õëяáà...
А íàâúí е сèíеâà. Äрóãèòе жèâеяò.
И êîëöèíà ïîäîçèрàò,
÷е сà жèâè сàìî çàòîâà,
÷е çúрíàòà òрóäíî се сúáèрàò.
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ЕВРИКА В ПРИЕÌЕН ЧАС

Леí÷е, îòïрàщàé ãè òèïîâе êàòî òîç!
Щî íе сúì áèë решàâàë íеãîâèя âúïрîс?
Аç íе сúì òóê
äà решàâàì íеãîâèя âúïрîс,
íèòî âúïрîсà íà äрóã —
àç сúì òóê
äà решàâàì ìîя âúïрîс.
А ïúê ìîяò âúïрîс е òîâà: äà сúì òóê!

ЗА СВЕÄЕНИЕ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ

И Крàëè Ìàрêî сè èìàë õîáè —
äà сúáèрà сèíäжèрè îò рîáè.
Сàìî äеòî íе õîäеë äà äèрè
сèíäжèрè
ïî ìàçеòàòà, ïî òàâàíèòе
èëè сîáèòе,
à ãè сâàëяë îò рîáèòе...

ПО БЯЛОТО ПОЛЕ НА ПАСКАЛ

Äîрè êúì ìèсúëòà âеëèêà
äîáàâя íещè÷êî сâеòúò:
„Чîâеê е ìèсëещà òрúсòèêà“,
с êîяòî êîшíèöè ïëеòàò.

РЕКЛАÌА ЗА СЕЛСКА БАКАЛИЯ

Не ще óçíàе â ïúëеí сìèсúë
êàêâî се êàçâà àрîìàò,
àêî ÷îâеê íе е ìèрèсàë
äþêяí íà сеëî, à íе â ãрàä.
Преä âõîäà ìó, ïîêрàé êîïрèâà
è êрàé ìàãàрешêè áîäèë
óõàíèеòî сè рàçëèâà
ëеõè÷êà с рîçîâ êàрàìфèë.
Тàêà è âúòре íàä âàреëà
с îëèâèя èëè îöеò
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се íîсè ìèрèс íà êàíеëà,
ïрèìесеí с äúõ íà ï÷еëеí ìеä.
Сóшеíè сëèâè, òеëеâèçîр,
ãàëîшè, шèïêîâ ìàрìàëàä,
áóòèëêà рîì — áúëáóêàщ èçâîр
íà ÷óжäîçеìеí àрîìàò.
И ìèшêà êàòî Ìèêè Ìàóс
еäâà ëè ìîже се сúâçе,
àêî ïîïàäíе â òîя õàîс,
êàêâî ïî-ïúрâî äà ãрèçе.
Ìàсëèíè ãрúöêè, êрóшè íàшè,
èсïàíсêè òóáè÷êè çеõòèí,
êèòàéсêè òерìîсè è ÷àшè,
à рèáà ïúê îò Сàõàëèí.
Беç реä е âсè÷êî, íî èçãëежäà,
÷е âàжíîòî íà òîя сâяò
íе е сâеòúò äà се ïîäрежäà,
àìè äà èìà àрîìàò...

Сàìóèë Сеферîâ • Рèсóíêà
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Стефан Цанев 
(1936)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЕЗИЯ ЗА ÄВАÌА

Кúäе áяõ òàçè íîщ? Прè êîя жеíà?
Пîìíя óсòíèòе сàìî è äâе êîëеíà.
Пîìíя „Сòèãà! Усòíèòе ìе áîëяò!“
Пîìíя óсòíèòе сè, сïящè íà ãрúä.
Пîìíя êàê çàä ãúрáà íè òрàêíà âрàòà,
Пîìíя âяòúрà èçäóõâàщ íîщòà.
Пîìíя ïóсòèòе óëèöè, ïîìíя ïрàçíàòà äëàí.
И âúрâяõ êàòî ïрîсяê, îò áàíêерè îáрàí.

СТАНИ И СИ ИÄИ, ПРИЯТЕЛЮ!

Äâе ìîì÷еòà â еäèí ресòîрàíò
è еäíî ìîìè÷е.
Ìîì÷еòàòà се íàäïреâàрâàò äà áúäàò ìúжесòâеíè,
à ìîìè÷еòî âе÷е е решèëî.

Еäèíèяò ще çàãóáè, ïрèяòеëè, òàêîâà е ïрàâèëîòî.
Еäèíèяò ще çàãóáè сеãà,
ïî-êúсíî ще çàãóáè è äрóãèя...

Сòàíè! — òè, êîéòî íе рàç÷èòàш сàìî 
íà äíешíàòà âе÷ер,

сòàíè è сè èäè!
Иäè сè с íàäежäàòà çà íещî ïî-õóáàâî,
îòêîëêîòî äà îсòàíеш с ïëà÷à çà íеãî,
èäè сè с áîëêàòà, с ïреçреíèеòî сè èäè,
çà äà íе èçïèòàш îáèäàòà — 

сòàíè è сè èäè!
И äрóãèяò ще сè îòèäе,
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íî êàòеãîрè÷íî, áеç èëþçèè, ще сè îòèäе,
êàòî íе ìó îсòàâà íèщî äрóãî, îсâеí äà сè îòèäе.

(Äрóãèяò е ïî-âóëãàреí — êàçâàì âè ãî è íà äâàìà âè.)
Иäè сè, ïрèяòеëþ, сòàíè è сè èäè!

1968

ВСЕКИ ÄЕН ПРАВЯ ОТКРИТИЯ

Оòêрèâàì íещî íîâî â ãëàсà òè.
Оòêрèâàì íещî íîâî â î÷èòе òè.
В ïîõîäêàòà,
â äâèжеíèеòî íà ïрúсòèòе.
Нîâî е âсяêî òâîе äîêîсâàíе.
Нîâî е âсяêî òâîе îòсúсòâèе.
Нîâî е âсяêî òâîе èäâàíе.
И âсеêè äеí òе îòêрèâàì îòíîâî.
Всеêè äеí сòàâàш ïî-õóáàâà.
Всеêè äеí òе îáè÷àì ïîâе÷е —
çàщîòî сòàâàш âсе ïî-õóáàâà,
çàщîòî òе îòêрèâàì îòíîâî.

И â ïîëóíîщ, êîãàòî се рàçäеëяò рúöеòе íè,
è â ïîëóíîщ, êîãàòî се ïреãрúщàò ìèсëèòе íè —
àç òе èçó÷àâàì âíèìàòеëíî
è òàéíî се ìîëя â сеáе сè —
çà òеáе се ìîëя
è çà сеáе сè:
— Иçìеíяé се!
— Иçìеíяé се!

Ще ïресòàíà äà òе îáè÷àì,
щîì ïресòàíà äà òе îòêрèâàì.

1963
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•
 на Ц. М.

Нèé ìîже äà èìàìе ìíîãî жеíè,
íî еäíà ще áúäе îò íà÷àëî
äî êрàя íè:
òàçè, êîяòî íе ще íè âèíè,
êîãàòî îò ÷óжäà ëþáîâ сìе çàìàяíè.
Нèé ìîже äà èìàìе ìíîãî жеíè,
íî еäíà ще áäè íàä жèâîòà íè:
Тàçè, êîяòî ще êàже: — Сòàíè! —
àêî êëеêíеì, êîãàòî се öеëяò â ÷еëîòî íè.
Нèé ìîже äà èìàìе ìíîãî жеíè,
íî еäíà ще íè îáè÷à
èсòèíсêè:
òàçè, êîяòî ще íè èçìеíè,
щîì ïреâúрíеì â ïàрè ìе÷òèòе сè.

ХИÌН
 на Доси Досев

Оòíîâî сúì áеäеí ïîеò — ïàрèòе íе сòèãàò,
ïесòя çà õëяá (íе ïèя, íе ïóшà),
сòàрèòе сè äреõè íîся.
Всеêè êрú÷ìàр, áèçíесìеí, çàрçàâàò÷èя, 

ïîëèòèê è öèãàíèí
ìе ãëеäà сíèçõîäèòеëíî
êàòî ïрîсяê.
А èíà÷е âреìеòî íè е сàìî çà èçêóсòâî:
êàêâè êîëèçèè,
êàêâè сúäáè,
äеéсòâèòеëíîсò îò òеìè ãúрìящà!
Сàìî ÷е íèêîé íе ще äà íè ÷еòе,
äà íè ãëеäà
è äà íè сëóшà.
И сúîòâеòíî íèêîé ãрîш íе ще äà íè ïëàщà.
А ìîже áè òîâà е çà äîáрî?
Ìèçерèяòà ще ïрîêóäè
îò õрàìà êîрèсòíèòе, òщесëàâíèòе è çàáëóäеíèòе.
И сúс èçêóсòâî ще се çàíèìàâàò сàìî ëóäèòе.
(И ãеíèèòе).

29 септември 1991
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Симеон Хаджикосев 
(1941)

PRO DOMO SUA („За себе си“)

Мои	приятели	наричат	многотомната	поредица	„Западноевропейска	
литература“	труда	на	живота	ми	и	като	че	ли	имат	основание,	защото	
в	нея	е	излята	голяма	част	от	онова,	което	осмисля	живота	ни	в	продъл-
жение	на	десетилетия.

Преди	осемнайсет	години	тази	поредица	бе	в	стадий,	онасловим	„лите-
ратурни	мечтания“.	В	тревожната	ми	мисъл	се	мержелееха	два-три	голе-
ми	тома,	защото	дотогавашната	практика	изключваше	по-едроформатни	
индивидуални	изследователски	проекти.	Изминалото	време	и	 личният	
ми	опит	засвидетелстваха	подобна	възможност	въпреки	скептичната	
постмодерна	убеденост	на	мнозина	колеги	и	приятели,	 че	 времето	на	
„големите	наративи“	е	безвъзвратно	отминало.

Няма	да	скрия,	че	в	упоритостта	ми	да	изведе	докрай	едно	мащабно	
дело,	което	няма	аналог	не	само	в	родната	книжнина,	се	оглежда	малко	ста-
ромодна	литературоведска	нагласа.	Скъпи	са	на	сърцето,	а	и	на	паметта	
ми	ренесансовият	и	просвещенският	универсализъм	на	гения	и	таланта,	
стремежът	към	всеобхватност	на	познанието,	дори	когато	става	дума	
само	за	един	парцел	от	хуманистаристиката,	какъвто	е	литературозна-
нието.	Към	тази	„старомодност“	на	духа,	ако	не	намерим	по-подходяща	
дума,	 за	 да	я	 обозначим,	 се	налага	 да	прибавим	и	 старомодността	на	
способите	и	средствата	за	осъществяването	на	тази	непосилна	задача.

Колкото	и	невероятно	да	изглежда	това	на	днешните	млади	поко-
ления	(за	бъдещите	не	смея	и	да	помисля),	аз	не	работя	на	компютър	и	
не	ползвам	интернет.	„Оръдието“	на	моя	труд	е	една	пишеща	машина	
„Ерика“	от	1936	г.,	наследство	от	покойния	ми	тъст,	на	която	съм	на-
писал	всичките	тези	седем	или	осем	хиляди	авторски	страници	направо	
в	първи	и	единствен	екземпляр.	Естествено	при	редактиране	на	текста	
съм	използвал	бялата	четчица	на	„хай-тек	редактора“	за	заличаване	на	
някои	думи	или	за	поправяне	на	буквени	грешки.	В	редките	случаи,	когато	
съм	изпитвал	потребност	от	„Гугъл“	или	„Уикипедия“	(главно	във	връзка	с	
екранизации	на	знаменити	литературни	творби),	прибягвах	до	услугите	
на	моя	внук	Симеон	Хаджикосев	Младши,	който	начаса,	без	да	прекъсваме	
телефонната	връзка,	ми	даваше	необходимите	сведения.

Споделям	тези	подробности	не	за	хвалба	(от	друга	гледна	точка	те	
биха	могли	да	изглеждат	дори	срамни),	а	само	задето	по	друг	начин	не	
бих	успял	да	вместя	това	дело	на	своя	живот	в	15—16	години.	Пишейки	на	
добрата	стара	„Ерика“	неизменно	първи	и	единствен	екземпляр,	печелех	
откъм	време.	Като	изключим	първите	два	тома,	чийто	авторски	вариант	
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надхвърляше	по	хиляда	страници	и	написването	ми	отне	година	и	повече	
време,	при	останалите,	доста	по-стегнати	по	обем,	този	срок	варираше	
между	7—8	месеца	и	една	година.

Всичко	това	едва	ли	представлява	някакъв	интерес	за	студентите	
ми,	подготвящи	се	за	изпит	по	западноевропейска	литература	(и	за	всич-
ки	бъдещи	студенти	и	читатели,	разбира	се),	а	по-скоро	за	утрешните	
литературоведи,	които	биха	се	заинтересували	от	възникването	на	този	
все	пак	 уникален	 авторски	проект.	Едва	напоследък	 си	 дадох	 сметка,	
че	този	начин	на	работа	над	моята	„Западноевропейска	литература“	е	
твърде	сходен	с	устното	изложение,	присъщо	на	преподавателските	ми	
лекции.	Имам	предвид	известна	импровизационна	лекота	с	присъщите	£	
асоциативни	„подскоци“.	При	лекции	този	тип	изложение	цели	да	възбуди	
вниманието	на	студентите,	което	едно	монотонно	изложение	лесно	би	
могло	да	„приспи“.	При	писаното	слово	тази	импровизационност	е	от	по-
различен	характер:	в	текста	за	мене	е	важно	съпреживяването,	преот-
криването	на	автора,	поради	което	в	очерците	обръщам	голямо	внимание	
на	своя	път	към	всеки	автор.	Голям	е	броят	на	прочетените	за	първи	
път	от	мене	творби,	а	още-по-голям	е	този	на	препрочетените,	защото	
Борхес	интелигентно	ни	предупреждава,	че	„не	е	важно	да	четеш,	важно	
е	да	препрочиташ“	(в	главата	„Утопия	на	един	човек,	който	е	уморен“	из	
„Пясъчната	книга“)

Може	би	е	излишно	да	преповтарям,	че	целият	словесен	корпус	на	
моята	 „Западноевропейска	 литература“	 е	 личен,	 авторски	прочит	на	
онова,	което	е	прието	да	се	нарича	канон	на	европейската	словесност	
от	началото	на	Средновековието	до	Първата	световна	война.	Като	ав-
торски	прочит	той	несъмнено	съдържа	предимствата	и	недостатъците	
на	личното	възприятие	и	оценка	на	автори	и	творби,	които	невинаги	се	
припокриват	с	традиционно	установените.	Изкушавам	се	да	мисля	обаче,	
че	 споменатата	импровизационна	лекота,	 която	невинаги	успявам	да	
овладея,	е	сред	причините	книгите	ми	(имам	предвид	главно	многобройните	
издания	на	томовете	„Западноевропейската	литература“)	да	се	четат	с	
интерес,	независимо	от	обстоятелството,	че	професионалната	гилдия	
ги	заобикаля	с	високомерна	незаинтересованост.

Препрочитайки	отделни	томове	напоследък,	стигнах	до	извода,	че	
моят	замисъл	непрекъснато	се	модифицира	и	уширява,	започнал	е	да	при-
лича	на	някакъв	незавършен	роман,	който	не	може	и	да	бъде	завършен,	
(нещо	като	„Човекът	без	качества“	на	австрийския	писател	Роберт	Му-
зил).	Към	всеки	том	има	„Предварителни	думи“,	чрез	които	концепцията	
се	видоизменя	и	доразвива,	т.е.	моята	европейска	литературна	история	
наподобява	онова,	което	твърди	големият	руски	литературовед	Михаил	
Бахтин	за	романа,	а	именно,	че	той	е	своеобразен	жанр	in	status	nascendi	
(„во	встановлении“,	както	го	превежда	именитият	автор).	И	моята	ли-
тературно-историческа	поредица	е	в	„състояние	на	пораждане“,	както	
гласи	латинският	термин	и	сигурно	е	време	да	се	покая,	че	като	лъжли-
вото	овчарче	от	популярната	приказка	вече	няколко	пъти	съм	обявявал	
поредния	том	за		п	о	с	л	е	д	е	н		и	сетне	не	съм	спазвал	обещанието	си.

Понякога	едно	неуместно	сравнение	се	запомня	за	цял	живот	и	сякаш	
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струва	повече	от	хиляди	точни	и	верни	думи.	Втората	част	от	насто-
ящата	поредица,	 която	 завърших	преди	почти	дванайсет	години,	 има	
вече	три	издания,	като	оправда	очакванията	ми	и	своето	предназначение.	
Студентите	ми	обаче	и	досега	спорят	по	повод	на	нелепото	сравнение	на	
парадния	портрет	на	крал	Луи	XIV	(Кралят	Слънце)	с	кичозните	приумици	
на	родната	попзвезда	с	артистичен	псевдоним	Азис.	Още	великият	Текъри	
се	е	опитал	да	„разсъблече“	Луи	XIV	в	едни	свои	скици	(знаем,	че	той	е	бил	
великолепен	график	и	илюстратор	на	книгите	си).	Що	се	отнася	до	мене,	
парадният	портрет	на	величеството,	дело	на	придворния	художник	Ясент	
Риго,	който	днес	може	да	бъде	видян	в	прочутия	музей	Лувър,	винаги	ме	е	
разсмивал,	като	ми	е	напомнял	за	знаменитата	приказка	на	Андерсен	„Но-
вите	дрехи	на	царя“.	Да,	в	парадните	си	одеяния	Кралят	Слънце	наистина	
прилича	на	популярната	чалга-звезда	отпреди	десетина	години,	когато	се	
кипреше	в	дамски	одеяния	и	куцукаше	на	високи	токчета.	И	френският	
крал	е	стъпил	на	високи	токове,	а	стройните	му	крака	се	заголени	почти	
до	деликатната	сгъвка	на	седалищните	части.	За	сметка	на	това	пък	
каква	разкошна,	царствена	мантия,	щедро	показана	от	живописеца	и	на-
лице,	е	наопаки.	Няма	да	я	описвам,	ако	не	можете	да	видите	платното	в	
Лувъра,	потърсете	поне	репродукция	на	прочутия	портрет.

Шегата	настрана	—	такава	е	била	модата	през	онази	далечна	епоха.	
Във	великолепния	„Голям	лексикон	на	модата	в	картини“	на	Людмила	Ки-
балова,	Олга	Хербенова	и	Милена	Ламарова,	на	чието	немско	издание	от	
1981	г.	нерядко	се	позовавам	и	в	моята	поредица,	има	дори	голяма	глава	
„Модата	през	епохата	на	Луи	XIV?,	която	е	твърде	изчерпателна	и	лю-
бопитна.	Така	че,	ако	усещането	за	смешното	у	нас	е	закърняло,	бихме	
могли	да	обсъждаме	знаменития	портрет	на	величеството	от	гледище	
на	модата	и	на	изкуствоведските	канони	от	онази	епоха.	Днес	вероятно	
бих	избегнал	въпросното	шокиращо	сравнение,	макар	то	да	не	принизява	
френския	крал,	нито	възвеличава	родната	чалга-звезда.

Впрочем	въпросното	сравнение	е	изключение,	а	импровизационните	
волности	в	поредицата	ми	са	повече	в	плана	на	личното	приобщаване	към	
една	или	друга	класическа	творба	на	европейската	литература.	Извест-
на	импровизация	е	налице	и	в	композицията	на	някои	от	томовете.	Ще	
припомня	само	три	примера,	нарушаващи	концептуалното	единство	на	
някои	части	от	поредицата,	както	ги	назовавам	аз.	Четвъртата	част,	
чието	подзаглавие	гласи	„Романски	романтизъм“,	завършва	със	студия	за	
немеца	Хьолдерлин.	И	в	началото,	и	в	края	на	тома	съм	обговорил	причи-
ните	за	тази	несъобразност.	Нестандартният	Хьолдерлин	не	пасваше	на	
концепцията	ми	за	англосаксонския	и	немския	романтизъм	от	предходния	
том.	Така	или	иначе,	несъответствието	е	налице,	но	аз	го	приемам	пред	
варианта	този	забележителен	творец	да	отсъства	от	моята	панорама.	
Освен	това	мисля,	че	се	получи	добър	очерк	за	него.

В	 осмия	том,	 чието	подзаглавие	 е	 „Другите	 големи	 реалисти“,	 се	
натъкваме	на	 още	два	подобни	примера.	В	него	 са	 включени	очерци	 за	
„викторианеца“	Джордж	Мередит	и	 за	 датския	нобелист	Хенрик	Пон-
топидан,	чието	място	би	трябвало	да	бъде	в	шестия	и	седмия	том	от	
поредицата.	В	„Предварителни	думи“	съм	отбелязал	тази	несъобразност,	
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а	в	очерците	за	двамата	писатели	съм	я	мотивирал	и	по-подробно.	При	
Мередит	надделя	обстоятелството,	че	в	английското	литературознание	
писателят	е	смятан	за	„последния	велик	викторианец“.	Що	се	отнася	до	
Понтопидан,	той	е	мое	закъсняло	„откритие“	и	се	ръководих	от	добре	
познатия	принцип	„По-добре	късно,	отколкото	никога.“

Ще	си	позволя	обаче	твърдението,	че	в	моя	труд	има	динамично	рав-
новесие	между	предварителен	замисъл	и	импровизация.	Структурата	на	
първите	два	тома	(най-обемисти	и	с	общо	седем	издания	до	2013	г.)	не	ми	
е	създавала	затруднения,	тъй	като	и	в	родното,	и	в	чуждото	литературо-
знание	има	издания	от	подобен	тип.	Писал	съм	и	отново	ще	потвърдя,	че	
при	първия	том	съм	следвал	до	голяма	степен	структурата	на	образцовия	
съветски	учебник	под	редакцията	на	академик	М.	П.	Алексеев,	чието	тре-
то	издание	е	от	1978	г.	Това	не	означава,	разбира	се,	че	в	този	том	не	съм	
предложил	и	свои	оригинални	решения.	Така	например	Себастиан	Брант,	
когото	немските	 литературоведи	 отпращат	в	Средновековието,	 при	
мене	авторът	на	гениалната	поема	„Корабът	на	глупците“	е	представен	
в	раздела	„Предренесанс“,	където	той	се	чувства	прекрасно	в	съседство	
с	Данте,	Чосър	и	Вийон.	(Прочее,	и	досега	съжалявам,	че	съвместната	ни	
заявка,	моя	и	на	незабравимата	Аля	—	Александра	Германова,	моя	бивша	
студентка	и	дъщеря	на	големия	български	поет	и	преводач	Андрей	Гер-
манов,	този	учебник	да	бъде	издаден	от	авторитетното	на	времето	из-
дателство	„Наука	и	изкуство“	не	и	по	неизвестни	причини	не	бе	приета.)	

По	концепция	вторият	том	е	най-сходен	с	популярния	съветски	учеб-
ник	на	Сергей	Артамонов	„История	на	западноевропейската	литература	
XVII—XVIII	век“,	преведен	и	на	български	език	(НИ,	1982).	Независимо	от	
типологическото	сходство	в	моята	книга	има	редица	оригинални	решения.	
Като	определена	сполука	оценявам	и	днес	обширната	глава	„Френският	
роман	от	епохата	на	Просвещението“.	Предвид	 големия	обем	на	ръко-
писа,	който	клонеше	към	1200	страници,	реших	да	разделя	на	две	части	
очерка	за	Гьоте.	Първата	част	—	„Гьоте	(до	1808	г.),	когато	е	публикувана	
първата	част	на	„Фауст“,	а	втората	—	„Гьоте	(1808—1832)“,	е	поместен	в	
началото	на	третия	том.	По-късно	постъпих	така	и	с	големия	очерк	за	
Виктор	Юго,	разделен	на	две	части	и	публикуван	в	четвърти	и	пети	том	
от	поредицата.	

От	третия	том	нататък	обаче	моята	„Западноевропейска	литера-
тура“	е	изградена	по	напълно	оригинална	моя	концепция.	Не	би	могло	и	
да	бъде	другояче	при	положение,	че	книги	от	този	тип	с	предназначение	
да	бъдат	университетски	учебници,	рядко	надхвърлят	обем	от	два-три	
тома.	Книгите	на	руския	историк	на	литературата	Пьотр	Когат	(по-
пулярен	у	нас	като	Петър	Кохан)	са	в	три	тома,	като	първият	от	тях	
е	посветен	на	старогръцката	литература.	Няма	да	се	спирам	подробно	
на	огромните	заслуги	на	проф.	Иван	Шишманов	за	развитието	на	сравни-
телното	литературознание	у	нас	чрез	университетските	му	курсове	по	
световна	и	западноевропейска	литература.	Гордея	се,	че	работих	половин	
столетие	в	основаната	от	него	катедра	и	десетина	години	бях	дори	неин	
ръководител.	През	втората	половина	на	столетието	добра	работа	свър-
шиха	книгите	на	университетските	професори	Александър	Пешев	и	Д.	Б.	
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Митов,	образуващи	своеобразна	трилогия	(по	един	учебник	от	всекиго	и	
общата	книга	„Западноевропейската	литература	от	Великата	френска	
буржоазна	революция	до	Парижката	комуна“,	I-во	изд.	1963	г.).	Многократ-
но	съм	се	позовавал	на	тези	книги	и	до	голяма	степен	съм	задължен	на	
авторите	им,	тъй	като	тъкмо	обстоятелството,	че	вече	бяха	остарели	
и	демодирани	като	концепция	и	интерпретация,	ме	подтикна	да	се	заема	
с	написването	на	моята	многотомна	поредица.

В	хода	на	дългогодишната	работа	над	поредицата	се	оформи	следната	
историко-теоретична	конструкция.	След	относително	устойчивата	и	
отработена	схема	на	първите	два	обемисти	тома	(Средновековие,	Прото-
ренесанс,	Ренесанс,	барок,	класицизъм,	Просвещение)	последваха	два	тома,	
посветени	на	англосаксонския	и	романския	романтизъм	(III-IV).	Следващи-
те	четири	тома	са	посветени	на	литературата	на	социалния	реализъм	
от	XIX	в.	в	следната	последователност:	„Големите	френски	реалисти“	(V),	
„Големите	английски	реалисти	(VI),	както	и	два	тома	„Другите	големи	
реалисти“	(VII,	VII),	в	които	са	представени	немскоезичните	романисти	
и	новелисти,	скандинавци,	италианци,	испанци,	португалци	и	предста-
вители	на	някои	други	„малки“	литератури.	В	осмия	том	в	контекста	
на	популярната	след	разпадането	на	социалистическата	общност	идея	
за	средноевропейското	културно-историческо	пространство	(духовното	
наследство	на	империята	на	Хабсбургите	и	Австро-Унгария)	мотивирах	
актуалната	идея	за	преосмисляне	на	остарялото	понятие	„западноевро-
пейска	литература“	като	теоретически	подстъп	към	бъдеща	европейска	
литература,	т.е.	литература	на	обединена	Европа.	Последните	два	тома	
(IX,	X)	са	посветени	на	проблематиката	на	ранния	европейски	модерни-
зъм,	който	според	моята	концепция	обхваща	времето	между	1848—1914	г.

В	личен	разговор	с	моя	колега,	която	откликна	в	печата	с	рецензия	на	
един	от	томовете,	тя	прояви	любопитство	как	работя	над	поредицата	
предвид	кратките	срокове,	между	които	се	появяват	отделните	томове.	
„Как	така“	—	попита	ме	тя.	—	Сядаш	и	пишеш	направо	първи	и	окончателен	
екземпляр?“	Самото	писане,	отвръщам,	е	само	част,	макар	и	най-важната	
част	от	работата	върху	един	том.	Преди	да	пристъпя	към	написването,	
вече	имам	в	главата	си	проект	за	съдържанието	на	съответния	том.	
Както	вече	съм	отбелязал	в	деветия	том,	обикновено	в	началото	на	всеки	
том	има	теоретична	глава,	свързана	с	разглежданата	проблематика.	В	
първите	две	части,	в	които	е	заключено	значително	по-голямо	културно-
историческо	пространство,	в	съответния	ред	са	обгледани	Средновековие,	
Проторенесанс,	Ренесанс,	Класицизъм	и	Просвещение.

Приносни	в	редица	отношения	са	встъпителните	глави	„Реализмът	—	
фрогистонът	на	литературознанието“	(V),	двете	големи	глави	за	романа	в	
шести	и	седми	том,	„По	въпроса	за	канона“	(VIII),	„Опит	върху	модернизма“	
(IX,	X).	Нека	не	пропусна	да	отбележа,	че	работейки	над	моя	проект	съм	
прочел	десетки	хиляди	страници	на	десетина	европейски	езика,	класически	
творби,	но	също	така	и	литературно-критически	текстове.

Работният	ми	подход	е	един	и	същ.	Изчитам	внимателно	подбраната	
научна	литература,	както	и	достъпното	за	писателя	в	енциклопедически-
те	справочници.	Важна	част	от	подготвителната	работа	е	също	така	
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прочитът	на	конкретни	литературни	творби,	който	често	продължава	
до	самия	край	на	съответната	глава.	Откъси	от	произведения	цитирам	
според	най-добрия	български	превод,	а	ако	няма	такъв,	превеждам	от	съ-
ответния	оригинал,	независимо	дали	е	в	поезия	или	проза.	Когато	превеж-
дам,	се	старая	преводите	ми	да	бъдат	максимално	близки	до	оригинала.	
Формата	е	от	особено	голямо	значение	в	лириката	и	поместването	на	
буквални	преводи	в	учебници	и	литературни	пособия	е	пагубно	за	автора,	
както	съм	забелязвал	многократно	в	подобни	случаи.	В	многотомната	
поредица	съм	поместил	стотици,	а	може	би	и	няколко	хиляди	стиха	из	
европейската	класика.	В	по-голямата	част	от	случаите	става	дума	за	
откъси	от	непревеждани	на	български	творби.	В	редки	случаи	привеждам	
цитат	в	оригинал,	а	сетне	два	превода,	единият	от	които	е	мой,	като	
правя	анализ	на	оригинала	и	на	преводите.	Подобни	случаи	правят	поре-
дицата	наред	с	проследяването	на	българската	рецепция	на	творбите	
съприкасателна	и	на	преводознанието	(науката	за	превода).

Отличителната	черта	на	моята	„Западноевропейска	литература“	
е	нейният	и	н	т	е	р	д	и	с	ц	и	п	л	и	н	а	р	е	н		х	а	р	а	к	т	е	р.	Основно	тя	е	
литературна	история,	но	в	нея	има	и	много		и	с	т	о	р	и	я	(включително	
и	история	на	модата),	литературознание	и	литературна	критика,	ком-
паративистика,	есеистика	и	социална	антропология.

И	накрая	нещо	от	анекдотиката,	споменавано	от	мене	по	интервюта	
през	различни	години.	Написах	първата	страница	от	първия	том	на	Бъдни	
вечер	през	далечната	1998	г.	По	чиста	случайност	завърших	тома	пак	на	
Бъдни	вечер	на	следващата	година.	Това	ми	се	стори	добро	предзнамено-
вание,	поради	което	подхващах	всеки	следващ	том	винаги	в	навечерието	
на	големия	християнски	празник.

Този	текст	почти	изцяло	бе	написан	по	Коледа	през	2013	г.	През	юни	
2016	г.	бе	публикуван	като	встъпителна	глава	към	десетия	том	от	поре-
дицата,	който	се	появи	тогава	(IX,	X	в	едно	книжно	тяло).	Към	края	на	
същата	2016	г.	намери	място	и	в	книгата	ми	„Докосвания“	под	заглавие	
„Как	се	раждаше	моята	„Западноевропейска	литература“.	Използвам	и	
сега	заглавието	от	десетия	том	„Pro	domo	sua“,	което	означава	буквал-
но	„За	своя	дом“,	а	преносно	„За	себе	си“.	През	вече	така	далечната	2014	
година,	когато	завърших	десетия	том,	поне	формално	замисълът	ми	бе	
осъществен.	Три	години	подир	това	смених	издателя	си.	Защо	ли?	Това	е	
дълга	и	до	известна	степен	неприятна	история,	на	която	няма	да	се	спи-
рам.	Благодаря	от	сърце	на	редакционния	състав	от	издателство	„Сиела“	
за	петнадесетте	години	ползотворна	съвместна	работа.	Ненадейно	и	за	
самия	мене	уширих	хронологическата	рамка	на	поредицата	от	Първата	
световна	война	до	края	на	Втората	световна	война.	Проспериращото	
издателство	 „Персей“,	 носител	на	наградата	 „Златен	 лъв“	 за	 книгоиз-
дателски	проекти	с	най-голяма	обществена	значимост,	с	готовност	ми	
предостави	подкрепата	си.

През	2018	г.	се	появи	част	единадесета	от	моята	„Западноевропейска	
литература“,	чието	подзаглавие	гласи	„Десетимата	най-големи	поети	на	
европейския	модернизъм“.	А	към	края	на	2019	г.	пак	издателство	„Персей“	
публикува	и	част	дванадесета	от	поредицата	с	подзаглавие	„Петима	от	
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най-големите	романисти	на	ХХ	век.	Фотографиите	им	са	поместени	и	на	
добре	оформената	от	Стефан	Тотев	корица,	а	това	са	Томас	Ман,	Сте-
фан	Цвайг,	Джеймс	Джойс,	Херман	Хесе	и	Лион	Фойхтвангер.	Преди	броени	
дни	приключих	работата	си	над	тринадесетия	том,	чието	подзаглавие	
е	„Опит	върху	романа.	Тримата	големи	австрийци	Франц	Кафка,	Йозеф	
Рот,	Ромерт	Музил“	(2020).

Трите	тома	от	втората	десетица	на	моята	панорамна	поредица	
„Западноевропейска	литература“	са	по-стегнати	като	обем,	може	би	за-
щото	в	тях	неусетно	съм	се	придвижил	към	литературно-изследователски	
жанр,	приближаващ	се	до	характеристиката	на	монографията.	Очерците	
за	Томас	Ман,	Херман	Хесе,	Лион	Фойхтвангер	и	Франц	Кафка	надхвърляха	
сто	страници	в	ръкописите	ми.	Но	за	тях	ще	поговорим	някой	друг	път.	
Наистина	не	зная	кога	ще	се	осмеля	да	изпиша	на	някой	том	думичката		
к	р	а	£,	която	преди	десетилетия	издателите	поставяха	на	последната	
страница	на	книгите	си.

Сòîяí Иëèеâ • 
Рèсóíêà
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Лидия Николова 
(1936)

ПЯСЪЧНИТЕ ПЛАМЪЦИ НА ВЕГАС 
Разказ

Не	беше	прав	Райко	като	постоянно	ме	побутваше	и	ми	казваше:	
„Гледай,	де,	гледай,	недей	сега	да	спиш!“	Но	след	стряскащото	гъмжило	
на	Ел	Ей	пустинята	наоколо	така	сладко	ме	приспиваше.	Още	повече,	че	
за	да	не	ни	заслепява	светлината	£,	прозорците	на	автобуса	бяха	със	за-
тъмнени,	зеленикави	стъкла,	а	това	намаляваше	усещането	ми	за	връзка	
с	обграждащите	ни	отвсякъде	пясъчни	пространства	на	Невада.	Можеше	
ли,	след	като	бяхме	бродили	с	дни	из	Лос	Анджелис	и	доброволно	се	бяхме	
отказали	да	посетим	Маями,	да	не	„отскочим“	до	Лас	Вегас,	поне!

Разсъни	ме	отвън	видът	на	страшни	образувания,	нещо	средно	между	
величави	канари	и	чакълести	възвишения,	които	запълваха	постепенно	
хоризонта	и	бяха	сякаш	учебен	пример	за	появата	на	земните	пустини.	
Нашият	поет	Драгомир	Шопов	по-късно	писа,	 че	 „пясъкът	е	 счукан	 в	
хаванчето	на	Бога“.	Какво	да	добавя?	Оронените	и	надробени	скатове	на	
сриващи	се	с	хилядолетия	каменни	грамади	бяха	постепенно	застилали	
пространството	с	напечени	от	слънцето	и	накъдрени	от	вятъра	пясъчни	
вълни.	Един	нагледен	за	природните	промени	спектакъл.	А	сред	пустошта	
се	мяркаше	живата	зеленинка	на	кактусови	горички.	За	тях	днес	си	спом-
ням,	когато	поливам	кактусите	на	домашния	си	балкон.

Като	си	седях	в	автобуса	ми	се	стори,	че	нещо	се	търкулна	и	дрън-
на	под	краката	ми.	Райко	се	наведе	и	вдигна	едно	елегантно	изработено	
дамско	цигаре.	Зад	нас	се	чу	женски	глас.	Нисък	мъж	с	костюм	и	врато-
връзка	се	подаде	от	задната	седалка	и	усмихнато	обясни,	че	цигарето	е	
на	приятелката	му.	Също	усмихнати	му	го	подадохме.	Когато	дългото	
ни	пътуване	из	пясъците	завърши	и	се	озовахме	в	града,	господинът	и	
спътницата	му	приятелски	ни	приближиха,	благодариха	ни	за	подаденото	
цигаре.	Мъжът	бе	с	леко	побелели	коси	и	делово	държеше	чанта	в	ръка.	
Госпожицата	бе	висока,	с	леко	приведено	от	изтъняване	тяло	и	с	коси	
в	преливащи	се	нюанси	на	светло	и	тъмно	лилаво.	Рамките	на	очилата	
почти	закриваха	младото	£	лице	и	представляваха	художествена	мозайка	
от	инкрустирани	седефени	фигурки.

Тя	развеселено	ни	съобщи,	че	идвали	да	си	опитат	щастието	и	на	
рулетка.	А	той	ентусиазирано	ни	обясни,	че	те	двамата	са	решили	да	се	
оженят	и	трябвало	това	да	стане	веднага,	защото	бил	служител	в	една	
банка	в	Ел	Ей	и	вдруги	ден	щял	да	има	важно	пътуване.	А,	както	е	известно,	
добави,	именно	в	Лас	Вегас	можеше	без	всякакви	формалности	за	няколко	
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минути	да	се	ожениш	и	скоро	също	така	да	се	разведеш.	„Нали	знаете,	
попита,	че	Нелсън	Рокфелер	дойде	тук,	в	Лас	Вегас,	за	да	разтрогне	повече	
от	двадесетгодишния	си	брак,	а	после	пак	тук	да	се	ожени	за	своята	се-
кретарка?“	Чували	бяхме,	но	не	се	вълнувахме	особено	от	подобни	събития.

По-скоро	стояхме	загледани	в	посрещащия	тук	всички	надпис	„Елате	
при	нас	такива,	каквито	сте!“	Точно	това	и	бяхме	направили.	Пристиг-
нахме	с	пътните	си	дрехи	и	с	неизменните	туристически	куфарчета	в	
ръка.	Намирахме	се	сред	просторна	пясъчна	равнина,	заградена	като	в	
кръг	от	далечни	възвишения.	Тук	бяха	избрали	да	израсне	тази	„Световна	
столица	на	хазарта“	или	още	„Мястото	с	най-забавляващите	се	хора	в	
света“.	И	ние,	както	всички	пристигнали,	се	устремихме	към	него,	въ-
преки	че	и	двамата	не	изпитвахме	неистов	стремеж	към	забавленията,	
особено	към	хазартните.

Вечерта	в	казиното	на	хотел	„Фримонт“,	в	който	отседнахме,	от	
специални	рекламни	дипляни	научихме,	че	 „Богинята	на	щастието“	на	
хотела	била	„Дамата	на	успеха“.	Тя	бе	изобразена	полугола,	с	дълги	черни	
ръкавици	и	черно	домино	на	очите.	„Гледайте,	чакайте,	ни	съветваше	тази	
дама,	и	когато	почувствате	моя	дух,	направете	своя	удар.	Направете	го	
спокойно	и	уверено,	с	финес!“

Разсъблечена	подобно	на	онази	от	картинката,	една	истинска	дама	
с	черни	ръкавици	и	с	„финес“	приветливо	ни	посрещна	и	изглежда,	преце-
нявайки	по	дрехите	съдържанието	на	нашите	портфейли,	ни	насочи	към	
монетните	автомати	на	заведението	и	ни	попита	на	кои	от	тях	имаме	
„настроението“	да	играем.	Изборът	бил	от	два	долара	до	десет	милиона.	
Помислих	си,	ами	ако	имам	„настроението“	да	играя	за	по-висока	от	тази	
сума?	Тук	никой	не	задаваше	въпроса	колко	пари	имаш	или	откъде	си	ги	
взел,	например.	От	цялата	тази	дейност	печелеше	и	самият	щат	Невада,	
който	по	онова	време	беше	единственият	в	страната,	където	хазартът	
беше	разрешен	и	приходите	от	него	не	се	облагаха	с	данъци.

Предпочетохме	да	излезем	от	хотела	и	да	тръгнем	по	булевард	„Фри-
монт“,	наричан	още	„Бродуей	на	пустинята“.	Той	целият	флоуресцираше	
от	ярки	светлини	и	ни	посрещна	с	грамадната	подвижна	фигура	на	каубой,	
който	ни	намигаше	отвисоко	и	ни	подканваше	с	палец	през	рамо	да	влезем	
в	казино	„Бучка	злато“.	Съседното	нощно	заведение	се	казваше	„Златен	
прах“...	Неговите	надписи,	 както	и	на	десетките	казина	по	този	и	по	
другите	булеварди	на	Лас	Вегас,	блестяха,	въртяха	се	и	святкаха	неисто-
во.	Широките	им	прозорци	бяха	без	стъкла	и	оттам	кънтеше	музика	до	
крясък.	И	всичко	това,	за	да	бъде	създадена	и	поддържана	екзалтацията	
за	играта,	 за	шанса,	 за	щастливата	случайност,	която	обещаваше	да	
изсипе	в	ръцете	ти	пари,	много	пари,	и	заедно	с	тях	върховни	радости,	
разбира	се.	И	така,	няма	да	имат	край	веселието	и	удоволствията	без	
граници	и	без	задръжки...	До	изчерпване	на	банковите	ти	ресурси	обаче	
или	до	възстановяването	им,	ако	спечелиш,	може	би.

Почувствах	„настроение“	да	играя	на	автомат	с	25	цента	за	проба.	
После	преминах	на	друг	с	монети	от	един	долар.	И	той,	миличкият,	вед-
нага	ми	изсипа	в	шепата	цели	шестнайсет	сребърни	еднодоларови	моне-
ти.	Не	че	бяха	кой	знае	колко	много,	но	нали	ми	бяха	чист	късмет!	Сега	
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и	аз	за	миг	се	усетих	част	от	игралното	казино	„Бучка	злато“.	Заля	ме	
неудържимото	желание	да	продължа	играта.	Трепна	и	в	мен	търсачът	
на	щастие.	Затова	един	по	един	пуснах	обратно	всичките	си	спечелени	
сребърни	доларчета.	А	той,	автоматът,	безмилостно	ми	ги	погълна	об-
ратно.	Силно	ми	се	прииска	да	не	спирам,	да	се	преместя	на	автомат	за	
сто	долара.	Нали	не	бях	съвсем	безразлична	на	„Богинята,	на	щастието“!	
Но,	Райко,	като	трезва	глава,	недочакал	по-нататъшните	ми	комарджий-
ски	разочарования,	ме	изтика	навън	от	казино	„Бучка	злато“.	И	за	да	ме	
утеши,	обеща	да	ме	разведе	да	разгледаме	най-луксозните	заведения	на	
Лас	Вегас,	разбира	се,	само	защото	входът	им	бе	безплатен	и	защото	той	
вече	здраво	ме	държеше	за	ръката.

Скоро	се	отказах	от	пространната	обиколка	на	различните	играл-
ни	зали,	защото	ако	там	не	участваш	сам	в	играта	за	печалби,	гледани	
отстрани,	те	всички	си	приличаха.	Най	ми	хареса,	че	от	едно	до	друго	
казино	и	сега,	през	нощта,	се	отиваше	по	движещи	се	ленти,	подобни	на	
подвижни	тротоари	със	съответните	към	тях	стабилни	перила.	Държиш	
се	здраво	за	перилото	и	пътуваш.	Колкото	и	да	си	отчаян	от	парична	за-
губа	или	просто	да	си	яко	препил,	преместването	ти	до	съседното	казино	
е	подсигурено.

По	един	от	тези	подвижни	тротоари	отсреща	се	разминахме	с	позна-
тата	дама	с	лилавите	коси,	която	тази	сутрин	заедно	с	кавалера	си	бе	
дошла	тук	да	сключват	скоростен	брак.	Едва	я	познах.	Беше	без	очилата	
си	с	инкрустиращите	седефени	фигурки,	а	вечерната	£	рокля	се	бе	свлякла	
под	гърдите.	Като	ни	видя,	тя	помаха	с	ръка	като	на	стари	познайници	
и	извикаха:	 „Хари	си	проигра	и	вратовръзката!“	Хари	трябва	да	бе	 су-
трешният	£	годеник.	Сега	хубавицата	стоеше	овесена	на	раменете	на	
някакъв	друг,	много	по-млад	от	предишния,	шумен	кавалер,	който	трудно	
удържаше	равновесието	на	двамата	по	подвижната	лента.	А	тя	ги	отна-
сяше	нанякъде,	към	поредното	казино	навярно,	където	новият	кандидат	
за	щастие	щеше	да	опита	да	не	си	„проиграе	и	вратовръзката“,	може	би.

И	защо	ли	тази	пясъчна	равнина	да	не	е	царство	на	комарджийската	
рулетка	и	на	хазартните	печалби,	когато	още	от	преди	повече	от	сто	и	
петдесет	години	тя	е	била	страстна	цел	на	златотърсачи?	Заселили	я	те,	
а	после	мястото	станало	спирка	на	дълга	пътна	артерия	между	двата	
американски	бряга,	наречена	„Пони	експрес“.	По-късно	тук	се	настанява	
железопътна	гара.	И	какво	чудно,	че	този	кът	на	Невада	едновременно	
отдалечен	сред	пясъците	и	свързан	с	пътища,	постепенно	се	превръща	в	
център	на	световния	хазарт?

А	когато	през	следващите	десетилетия	се	появяват	и	други	центрове	
като	него,	той	пак	успява	да	бъде	нещо	повече.	Превръща	се	в	„Световна	
столица	на	развлеченията“.	 Говорят,	 че	тя	 е	 вече	неописуема,	 с	неве-
роятно	бляскави	конструкции	на	цели	комплекси	от	изкуствени	езера,	
съвършена	имитация	на	много	от	древните	и	съвременни	световни	сът-
ворения,	със	стряскащи	светлини	и	звуци,	дори	с	храмове	под	изкуствени	
небеса.	Посетителите	му	 са	милиони,	печалбите	в	много	милиарди.	И	
всичко	—	 в	името	на	 обърканите,	търсещи	сред	шум	и	 блясък	щастие	
човеци!	И	вероятно,	щом	тук	продължават	да	го	търсят,	те	и	поне	час-
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тично	го	намират	иначе	тази	искряща	шумотевица,	наричана	Лас	Вегас,	
нямаше	да	привлича	с	толкова	тръпен	стремеж	и	да	разширява	своето	
пространство	и	слава.

Някогашното	„Експресно	пони“	сред	пустошта	се	е	превърнало	днес	
в	огнено	крилат	Пегас.	И	Вегас	на	всички	езици	в	наше	време	означава	
небивало	чудо,	пламтяща	факла	от	фантастични	хрумвания,	най-голя-
мата	в	света	„Мека	на	развлеченията“,	до	която	има	директни	полети	
от	краищата	на	света.	Това	е	съчетание	от	необхватна	комарджийска	
зала,	бляскав	цирк,	смайващ	„Дисниленд“,,	женитбен	пункт	и	всичкото	—	
в	неспирно	шоу.	Тук	печелиш	и	губиш	пари	и	илюзии,	но	както	е	знайно,	
илюзиите	имат	свойството	да	се	съхраняват	за	по-дълго.

Препълнена	с	противоречиви	впечатления,	напуснах	Лас	Вегас	с	усеща-
нето,	че	не	само	пясъците	наоколо,	но	и	моите	емоции	бяха	сякаш	„счукани	
в	хаванче“.	Само	че,	то	едва	ли	бе	онова,	на	Бога,	за	което	бе	писал	поетът.

Сòîяí Иëèеâ • 
Рèсóíêà



172 ÏËÀÌÚÊ

Георги Константинов 
(1943)

СТИХОТВОРЕНИЯ 
(Из стихосбирката „Непадаща звезда“) 

ТÚÌЕН ВЯТÚР

Тúìеí âяòúр âèëíее è áрóëè çâеçäèòе, 
à ãрàäúò сîìíàìáóëíî ãîâîрè íàсúí...
Ìàëêî сâеòëî êúëáî
òàì ãîре ïреëèòà
è áеçшóìíî се сêрèâà çàä áëèçêèя õúëì.

Ìàé âèäяõ НЛО...
Нàä Зеìяòà âèòàе...
Нî çàщî фàíòàçèрàì â среäíîщíèя ÷àс?
Сàìîëеòúò çà Аòèíà âсúщíîсò òîâà е.
А ïúê òóê, íà çеìяòà
НЛО-òî сúì àç.

Аç îò ãрèжè íе сïя, îò îïúíàòè íерâè —
òúìеí âяòúр ïрèèжäà 
è â ìîя жèâîò...
Сàìî àç ëè се ëóòàì â шóìящîòî âреìе?
Нàêúäе е çàïúòеí ÷îâешêèяò рîä?

В ìеí áóäóâà òреâîãà íеîáясíèìà.
И íîщòà èçâúíçеìíà
ìе òеãëè íàâúí....
Зàсеãà сúщесòâóâàì. Все îще ìе èìà.
Сëеä òîâà ще èç÷еçíà 
çàä áëèçêèя õúëì.

2013—2019
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НЕ СВÚРШВА ПИЕСАТА

Иçëеòяëà îò рàìêàòà íà áèáëеéсêîòî âèäеî —
ëþáîâòà е рîìàíòèêà, 
сú÷еòàíà с ëèáèäî.

Тó íеáесíî îрèсàíà, òó ïрèâëè÷àíе ïëàжíî —
Тя е íещî áеçсìèсëеíî 
è íещî сâрúõâàжíî.

Еäíîàêòíà ïèесà сúс Аäàì è Еâà...
Нî íе сâúршâà ïèесàòà 
è â äíешíàòà ерà.

Пî÷âà âсе îòíà÷àëî òàçè сöеíêà ïîçíàòà —
Вêóсâàш рàéсêàòà яáúëêà, 
à íе âèжäàш çìèяòà.

2018 

ЕСЕННО ЗАСАÆÄАНЕ 
НА ОВОШКИ

Кîãàòî íàâëеçеш â Треòàòà âúçрàсò,
ãîäèíèòе ëеòяò êàòî ìесеöè.
Не áúрçàш òè, íî âреìеòî áúрçà.
Уж èäâà ïрîëеò, à âе÷е есеí е.
Зеìяòà се äâèжè íà íîâà сêîрîсò.
Тúрсèш äèàëîã, à ÷óâàш ìîíîëîçè...
Нà îíçè сâяò 
èìàш ïîâе÷е áëèçêè õîрà,
îòêîëêîòî íà òîçè...
И âсе ïàê — 
íà òîçè сâяò се рàäâàш îще.
Не се ìрúщèш, ÷е äеöàòà ëóäî шóìяò...
Пîïрàâяш сòреõàòà.
И çàсàжäàш íà äâîрà îâîшêè,
÷èèòî ïëîäîâе 
äрóãè рúöе ще áерàò.

2019
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СЛУЧАЕН ÆИВОТ

С êрèëе íà ãúëúá, с ïîãëеäà íà ясòреá
íàä ìеí êрúжè
еäèí сëó÷àеí äеí.
И ïàê сúì жèâ — щàсòëèâ èëè íещàсòеí.
Все cúщèяò. И äîсòà ïрîìеíеí.

Преìèíàë áèëîòî íà äâàòà âеêà.
И ïèë âîäà îò íяêîëêî реêè...
Тàì сëúíöеòî,
çàëяçâàщî ïîëеêà,
áëесòè êàòî ÷àсîâíèê áеç сòреëêè.

Е, ìàëêî ÷óжä сúì íà ïеéçàжà äíешеí.
Бîãàò сúì áèë еäèíсòâеíî íàсúí...
Нî ще ïрèçíàя,
с рèсê äà сòàíà сìешеí:
îáè÷àì се òàêúâ, êàêúâòî сúì!

2019

РОÄЕН ЗА РЕКА

Аç сúì реêà, êîяòî 
÷есòî 
ïресêà÷à ìîсòà.
Няìà äà сòàíà áëàòî, 
äреìещî 
â òèíя è òрîсêîò.
Не ïèòàéòе 
çà ïîòеêëîòî ìè.
Прîсòî òеêà ëè, òеêà...
Äрóã сúì îò âàс, 
çàщîòî 
àç сúì рîäеí çà реêà.
Иäà 
с âúëíеíèе âèíàãè.
Няìà îáрàòíî çà ìеí.
И íе сúíóâàì èçäèãàíе — 
àç çà реêà сúì рîäеí!
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Крàé âàс шóìя, 
çàщîòî 
àç âè íàïîìíяì òàêà 
âе÷íèя çâóê íà жèâîòà...
Аç сúì рîäеí çà реêà.

2018

Сòîяí Иëèеâ • Рèсóíêà
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Димитър Шумналиев 
(1947)

Из „СТОЛИЧНИ ПОТАЙНОСТИ“

Полицейските	служби,	Секретният	кабинет,	тайните	съгледвачи,	
униформените	пазванти,	всички	бяха	посветени	в	задачата	да	прочистят	
града	от	опасни	елементи	във	връзка	с	откриването	на	паметника	на	
Александър	Втори.	Подготовката	за	тържествата	изби	в	най-връхната	
си	точка,	стигна	дотам,	спря	и	взе	да	пухти	—	като	локомотив	на	баир:	
не	му	стига	парата,	за	да	продължи,	а	да	се	върне	назад	го	е	страх.

Полицейските	служби	на	града	докладваха,	че	разбойници	ровят	под	
София	като	къртици,	че	първоначалната	карта	на	подземните	коридори,	
съставена	още	от	сътрудниците	на	полицмайстер	Паули,	е	сега	бледа	ис-
тина	на	действителното	положение.	Имаме	чувството,	че	под	земята	ни	
копаят	хиляди	твари	и	че	някой	ден	ние	просто	ще	се	срутим	върху	тях!	
—	докладваха	в	Столичната	община.	Да	се	отпуснат	двадесет	хиляди	за	
запушване	на	входовете	на	каналите!	—	записа	протоколчикът,	старият	
беловлас	добър	Аршинков.	Ще	стигнат	ли?	—	попита	той	и	никой	не	му	
отвърна	близо	час.

—	Поне	ще	стигнат,	додето	траят	тържествата!	—	най-после	се	вър-
на	на	въпроса	кметът.	—	И	който	е	вътре,	вътре	да	остане	жив	зазидан!

Аршинков	се	усмихна:
—	Вие	мислите,	че	те	ще	останат	вътре?	Бъдете	уверен,	че	ще	изла-

зят	като	червеи	на	дъжд.	Тия	никой	никога	не	може	да	запуши,	господине.
—	Млък!	—	викна	онзи.	—	Протоколирайте	двадесет	хиляди	и	си	затва-

ряйте	устата.	Вие	направо	на	социалист	биете!	В	Народното	събрание	
да	ви	вземат	вас,	не	тука!	Хм.	Години	наред	копаят	под	София,	а	ние	пет	
пари	не	 даваме:	ти,	Аршинков,	 всъщност	си	прав.	Двадесет	хиляди	не	
стигат	за	нищо.	Господа,	да	увеличим	сумата,	а?

Гласуваха	още	толкоз,	а	старият	Аршинков	заплака.	Сега	този	про-
токол	стои	в	папката	със	следите	от	сълзите	на	протоколчика	—	като	
човешка	дълго	съхнала	кофа	с	петна:	сякаш	киселина	е	разяждала	кашата.

Същата	каша	е	запазила	подробностите	около	тържествата	на	дваде-
сет	и	девети	август,	хиляда	деветстотин	и	седма	година.	Иван	Веселинов	
собственоръчно	е	написал,	че	на	този	ден	над	София	литнали	гълъби,	че	за	
чест	на	общината	по-главните	входове	на	подземните	потайни	канали	
били	зазидани,	че	откъм	шопските	махали	пристигнали	каруци,	пълни	с	
цветя	за	освещаване	на	паметника...	Във	вестника	„Прогрес“	са	останали	
и	едри,	и	тънки	нишки	от	плетката	на	този	действително	вълнуващ	ден.	
Ето:	така	е,	щото	се	чествуват	тридесет	години	от	Освобождението	на	
отечеството.	В	града	ни	пристига	дългоочакваната	делегация	от	Русия.	
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Тук	са	командирите	Паренсов	и	Столетов.	Застанали	пред	паметника,	
току	между	коня	на	императора	и	незавършения	храм-паметник	„Алек-
сандър	Невски“,	те	плачат.	Милите	крехки	старци!	Оплакват	миналото,	
което	никога	няма	да	се	върне,	младостта,	в	която	вярват,	и	бъдещето	
на	този	народ,	в	което	се	съмняват.	Назначеният	през	юни	пълномощен	
министър	хофмайстер	и	действителен	статски	съветник	Сементовски-
Курило	е	успял	да	им	разкаже	как	несигурно	ври	политическата	гозба	на	
освободения	народ:	всеки	минава	и	хвърля	в	тенджерата	каквото	намери	
за	добре.	Пресолено,	господа!	Не	се	знае	какво	точно	ще	ни	поднесат.	Във	
всеки	случай	вземете	по-малка	лъжица.

—	Какви	са	тия	гадости!	—	избухна	цензурьорът	от	службата	за	сле-
дене	приложението	на	Закона	за	защита	на	особата.	—	Тоя	младок	иска	
да	му	спра	вестника	ли?	

Човекът,	едър	като	дърво,	потен	сред	тази	августовска	жар,	прину-
дено	облечен	с	костюм	и	с	вратовръзка,	за	да	е	готов	да	литне	към	приема	
в	двореца,	завъртя	телефона	и	разговаря	с	Иван	Веселинов.	Директорът	
на	вестник	„Прогрес“	хладнокръвно	поясни,	че	е	получил	вишегласно	на-
реждане	да	пусне	тая	игралка,	за	да	се	почувствува	възможността	от	
действително	конкретен	интерес	на	Австро-Унгария	и	на	Германия	във	
връзка	с	новото	сближение	с	Русия	и	че,	по	всяка	вероятност,	Сементов-
ски-Курило	ще	поиска	сметка	от	Външното	министерство	за	тия	редове,	
което,	господине,	е	крайната	цел	на	играта,	защото	ще	стане	ясно,	че	
лично	князът	ще	възнегодува	срещу	това	и	че,	както	ще	ви	бъде	съобщено	
за	всичко	туй,	вестник	„Прогрес“	ще	навлезе	направо	в	политическите	
води	на	двореца,	което	е	пък	крайната	цел	на	моята	игра.	Ясно	ли	ви	е,	
господине?

Господинът	беше	принуден	да	се	почеше	тук	и	там,	а	Иван	Веселинов,	
като	уточни	дреболиите	около	отразяването	на	тържествата,	стисна	
ръка	на	първия	си	помощник,	опитен	стрелян	вълк,	и	напусна	редакция-
та.	Денят	се	ливна	пред	младия	човек	още	по-хубав	—	улиците	го	замаяха,	
дъхтеше	на	цветя,	отдалеч	звъняха	песни,	детски	гласчета	пееха	за	цар	
и	просвета.

Адютантът	чакаше	с	откритата	си	кола	до	сградата	на	осигури-
телното	дружество	 „Балкан“.	Оттук	 се	 виждаше	новият	паметник	и	
Мария,	облечена	в	модна	рокля	с	щедри	буфани	и	бяла	дантелена	яка,	час	
по	час	проплясваше	с	ръце.

—	Колко	е	хубав,	колко	е	хубав!
И	после:
—	Що	се	бави	Иван?	Кажи	де,	що	се	бави	Иван?
Адютантът	мълчеше,	поглеждаше	часовника	спокойно	и	с	това	даваше	

отговор.	Мария	подскачаше	в	колата	като	в	клетка,	радостно	писукаше,	
а	който	минеше,	спираше,	защото	виждаше	пред	себе	си	красота.	Един	
ученик	той	се	стресна,	че	няколко	минути	не	можа	да	помръдне,	сополите	
му	дълго	се	люлееха	и	панталоните	му	—	още	толкоз.	Адютантът	не	издър-
жа,	слезе	от	колата	и	така	ритна	ученика,	че	тоя	изхвърча	като	котка.	
Глупак!	—	викна	след	него	адютантът,	а	Мария	се	заля	в	смях:	пръскаше	
нагоре	цветя,	те	падаха	и	тя	се	оставяше	да	я	покрият.
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Най-после	дойде	Иван,	метна	се	до	адютанта,	който	веднага	подка-
ра,	наляво,	наляво,	додето	се	измъкна	от	София.	Полето,	жълто,	зряло,	
безкрайно,	ги	окъпа,	вятърът	играеше	с	младите	хора,	с	колата,	която	
плашеше	с	блясъка	си	шопите,	добитъка	и	властите.

Вятърът	игра	с	пътуващите	дълго;	привечер	мигом	се	скри,	така	как-
то	колата	се	скри	в	зелената	пазва	на	Чамкория.	Все	по-развеселен,	оживен	
от	предстоящото	жертвоприношение,	което	той	разбираше	напълно	в	
реда	на	нещата,	адютантът	заговори	за	особите,	пристигнали	в	София	
по	 случай	тридесетгодишнината	 от	Освобождението.	Пристигнала,	
разбира	се,	и	Мария	Павловна,	жена	на	великия	княз	Владимир.	Впрочем,	
пристигнал	е	и	той	самият.	Сега	валят	визити,	усмивки	и	тънки	погледи.	
Мария	Павловна	надува	главата	на	княза	с	прелестите	на	братовчедка	си	
принцеса	Елеонора	Рьойс	Кьостриц,	а	князът	само	чака	кога	да	изчезне	от	
навалицата.	Довечера	ако	не,	ще	дойде	утре	или	вдругиден.	Тържествата	
са	цели	три	дни!

И	като	се	наведе	към	ухото	на	другаря	си,	продължи:
—	Заръчах	колата	да	докара	две	от	танцьорките	на	баба	Цора.	Дове-

чера	в	осем.	Можеш	да	покажеш	на	Мария	какво	трябва	да	прави	с	княза.
Иван	потръпна.	Едва	пое	въздух:	—	Що	не	£	покажеш	ти?
Офицеринът	отгърна	сини	очи,	мъка	имаше	в	тях:
—	Щото	е	хубава.	Затуй.	Аз	от	красотата	се	боя.
Вилата,	стъпила	нашироко,	стърчеше	над	кротката	поляна,	луната	

удължаваше	шапките	на	тлъстите	сенки	—	козирките	на	масивната	къща	
криеха	лицето	£.	Оф!	—	махна	се	Иван	от	прозореца	и	седна	в	ъгъла,	отдето	
загледа	двете	унгарки	и	адютанта.	Те	пиеха	от	една	обувка,	смееха	се	
истерично	и	още	по-истерично	се	събличаха.	Замириса	на	амоняк.

—	Свинщина!	—	процеди	Иван.
Двете	жени	запяха	възторжено,	адютантът	наближи	и	каза,	олюля-

вайки	се:
—	Най-голямата	свинщина	е,	че	сме	се	родили.	Пий!
Иван	пое	мътното	вино	като	бистра	надежда:	да	забрави	всичко.	Ми-

наха	часове,	въздухът	се	умори,	легна	безсилие.	Жените	заспаха	на	килима,	
адютантът	на	масата,	а	Иван	в	неспокойствието,	че	върши	престъп-
ление.	Убива.	Сънува,	че	носи	на	рамо	светлина.	Какво	беше	това?	А,	да,	
че	носи	на	рамо	Мария.	Носи	синя	простота:	Мария.	Че	върви	с	нея	през	
Абдовица...	Утрото,	напоено	с	парлива	миризма	на	бор,	счупи	стъклата,	
стана	тихо,	а	несигурно,	като	че	някой	шареше	съня	с	коприва...

Разбудена	от	слънцето,	Мария	влезе	в	гостната,	видя	спящите,	не	
разбра	нищо	от	картината.	И	защото	помисли,	че	са	играли	на	кукли	и	
парцали,	започна	да	се	смее.	Адютантът	отвори	кърваво	око	и	заключи	
смеха	на	невинната,	за	да	не	пречи	на	изтрезняването.

—	Хей!	—	викна	една	от	жените.	—	Ставайте.	Каква	природа	вън!
Адютантът	залази	по	килима,	стигна	жена,	със	светкавичен	удар	

я	сваля	на	пода	и	се	върна	на	мястото	си,	за	да	продължи	утринното	си	
удоволствие	на	жаден	за	тишина	човек.

Иван	се	превъртя	в	канапето,	дето	беше	заспал,	чу	пружините	отдолу	
да	играят,	сполетя	го	усещането,	че	лежи	върху	живо	тяло,	че	го	натиска,	
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за	да	го	удави,	и	че	плетмото	от	мускули	се	бъхти	във	вързан	чувал:	не	
може	да	избие,	за	да	поеме	въздух.

Мъжът	се	спусна	от	корема	на	канапето,	разпери	ръце	на	пода	и	си	
каза:	Аз	съм	страхливец,	а	от	страхливците	най	се	плаша.	Поради	що	съм	
тук?	За	да	убия	Фердинанд	или	Мария?	Кое?	Кое	възмездие	да	принеса?	
Онуй,	дето	ще	ме	възвиси,	или	другото,	в	което	ще	танцувам	като	Сало-
ме?	Дай	ми	сила,	боже	наш,	за	да	избера	достойнството	между	живота,	
който	нямам,	и	смъртта,	която	имам.	Знаеш,	че	не	мога	да	убия	княза	
на	държавата,	боже.	Затуй	ме	мъчиш	с	Мария.	За	да	я	поведа	на	курбан.	
Тя	избяга	от	Абдовица,	но	не	от	участта	си.	Пък	аз?	Аз	от	какво	бягам?

Изгуби	представа	за	времето,	часовете	го	измъчиха.	После	всичко	лег-
на	без	значение,	дори	и	това,	че	щом	отключваше	на	Мария,	за	да	£	сложи	
храна,	тя,	радостна,	искаше	да	избягат.	Обичам	те!	—	казваше	Мария	и	не	
знаеше	какво	по-нататък	да	прави.	Иван	си	отиваше	невиждащ,	нечуващ,	
сух,	изсмукан,	бързаше	да	се	налее	и	после	да	гони	проститутките	из	всич-
ките	стаи	на	вилата	като	петел	в	кокошарник.	Жените	кудкудякаха,	той	
кукуригаше,	адютантът	късаше	възглавници	и	ги	пръскаше	като	малки	
облаци;	пухът	полепваше	навсякъде	и	покриваше	картината	с	тънка	бяла	
марля.	Уморени,	заспиваха.	Това	беше	тишина,	наляна	с	дъх,	който	Мария	
поемаше	с	дива	нестихваща	жажда.	Ослушваше	се.	Часове.	После	бялата	
тънка	марля	се	вдигаше,	хората	зад	вратата	се	разбуждаха,	постепенно	
се	надигаха.	И	картината	оживяваше.	Мария	се	чудеше	защо	не	искат	
да	играят	с	нея,	викаше,	но	никой	не	я	чуваше.	Третия	ден	забравиха	да	
£	занесат	храна,	което	тя	пък	изобщо	не	забеляза,	защото	се	хранеше	с	
боровия	дъх,	със	звуците	на	вековната	поляна.	С	мечтите	за	Иван.

На	четвъртия	ден	сутринта	той	влезе	с	табла	ядене,	строполи	се	в	
краката	£		и	каза:

—	Прости	ми,	Марийо.	Обичам	те!	Никога	не	съм	обичал!
Тя	се	опита	да	го	вдигне,	да	го	помилва,	защото	£	се	стори,	че	е	доста	

измачкан,	а	той	мигом	се	изплъзна,	завъртя	ключа	и	вече	отвън	проби	с	
глас	вратата:

—	Ти	си	Фердинанд.	Трябва	да	правиш	всичко,	което	той	поиска.	Чу	ли?
—	Щом	ти	казваш,	добре,	Иване	—	звънна	глас	зад	вратата,	мъжът	

отвън	се	прегъна,	удари	главата	в	парапета	и	се	затъркаля	по	стълбите.
Същия	този	ден	адютантът	изтрезня.	Отначало	видя	бял	сняг	и	се	

зачуди	защо	не	му	е	студено.	На	жените	бе	платено	само	за	три	дена	и	
те	бяха	изчезнали	незнайно	как.	Бяха	забравили	дребни	украшения,	тънки	
панделки,	червило	по	чаршафите,	за	да	напомнят,	че	са	били,	че	не	са	сън,	
че	не	са	сняг	за	стопяване.	Мамка	им!	—	изруга	адютантът.	—	Тука	не	
може	да	се	изчисти	месец.	Като	че	хергеле	коне	е	рило!	И	княза	го	няма!

Това	съвсем	го	изкара	от	снега.	Изкъпа	се,	премести	спящия	Иван	в	
най-горната	стая,	провери	дали	е	заключена	Мария.	Качи	се	на	колата,	
подкара	бавно,	на	завоя	долу	спря,	за	да	изпрати	във	вилата	пазача	и	жена	
му:	всичко	да	се	изчисти	до	прашинка!	—	и	продължи	за	Самоков,	откъдето	
тревожно	взе	да	търси	двореца.	Най-после	го	свързаха	с	камердинера.

—	Сещаш	се	кой	се	обажда!
—	Да,	господин...
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—	Млък!	—	каза	адютантът.	—	Никакви	имена.	Къде	е	той?
—	Ама	вие	не	знаете!	—	изтъни	глас	камердинерът.	—	Почина	брат	му	

херцог	Август	и	Негово	височество	замина	за	Виена.	Това	стана	на	втория	
ден	от	тържествата...	Жалко!	А	гостите	са	в	двореца	в	Евксиноград.	Там	
е	и	принцеса	Елеонора	Кьостриц.	Чакат	го,	за	да	стане	сватбата.	

Адютантът	изруга.	После,	 докато	караше	 без	посока,	 без	 да	 знае	
накъде	да	продължи	—	към	София	или	към	вилата,	съзна,	че	трудът	му	е	
отишъл	напразно.	Той	правилно	надникна	във	времето	и	прецени,	че	ця-
лата	тая	история	трябва	да	свърши.	Тя	вече	му	струва	скъпо,	а	времето	
не	работи	за	неговата	воденица.	Времето	ще	завърти	сложни	събития,	
които	месеци	наред	ще	спъват	Фердинанд.	Той	няма	да	може	да	мръдне.	
От	спалнята	си.	Младоженците	са	по	своему	честолюбиви.

Минаха	 дни,	 седмици...	Фердинанд	 обяви	 брака	 си,	министрите	 в	
София	подписаха	сватбения	акт	и	изпратиха	княза.	Той	взе	със	себе	си	
само	двама	—	любимците	си	Станчов	и	генерал	Савов.	Замина	за	Ебентал	
и	после	за	замъка	Остернщайн	в	Гера.	Тук	не	се	застоя	дълго.	Тръгна	с	
Елеонора	из	Европа,	дълбоко	зарадван	и	искрено	благодарен	на	великите	
сили,	почели	сватбения	му	жребий.	За	тържествата	руският	император	
изпрати	великия	княз	Владимир,	германският	сложи	тази	мисия	в	ръката	
на	сина	си	Август	Вилхелм,	а	австрийският	принц	Дитрихщайн	пристигна	
с	толкоз	дрехи,	че	никой	не	повярва	в	искреността	му.
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Надя Попова 
(1952)

СТИХОТВОРЕНИЯ

•
Тàêàâà çèìà — çäрàâîсëîâíà, ясíà —
íе ïîìíя äà е èìàëî ãîäèíè...
Пúòеêàòà êрàé íàс е âе÷е òясíà:
ïî íея äâàìà äóшè êàê äà ìèíàò?

Ìúë÷è ïреîáрàçеíîòî ïрîсòрàíсòâî.
Сíеãúò се сèïе áàâíî íà çеìяòà.
Зàòрóïâà òîé с еäíàêâî ïîсòîяíсòâî
è сúâúршеíсòâîòî, è ãрîçîòàòà.
Вèж: âêàìеíеëîсòè îò äрóãà ерà —
сïяò сïîìеíè ïîä áрîíяòà ìó ÷èсòà.

Нèìà íàä òеáе ìîяòà ëþáîâ äîâ÷ерà
êрúжеше
êàòî сàìîëеò íàä çàëеäеíà ïèсòà?!

1975

•
Кîëêî ìíîãî серãèè — ãрàäúò е ïàçàр îãрîìеí.
Оâеõòеëè èëþçèè,
с ïàíäеëêè öâеòíè ïреâúрçàíè.
Кîëêî ìíîãî еëõè —
âсе îòсе÷еíè, âсе çà ïрîäàí.
А сíеãúò — ïрèшеëеö îò íеáеòî —
îòíîâî íе áúрçà.
Неêà äîéäе íàé-ïîсëе è ìрàêà ïреä ìеí äà рàçêúсà,
äà ïрèêрèе äúрâесíèòе рàíè,
áеçáîжíèòе íрàâè...
Аç ãî ÷àêàì, äî сïàçúì жеëàí. Пàìеòòà ìè е êúсà;
äà ïîèсêàì — è сеáе сè ìîãà äîрè äà çàáрàâя.
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И äîäеòî îïëàêâàõ óáèòèòе â ïîëеò жеëàíèя,
è äîäеòî ïресìяòàõ
êîìó ëè сúì äëúжíà è êîëêî —
çàâàëя ìîяò сíяã. Зàëþëя ìе с ïрîõëàäíè äëàíè
è ìе ïреõâúрëè ïреç ïрàãà
íà áîëêàòà.

1982

СТО ГОÄИНИ САÌОТА

Кîãàòî жèâîòúò ìè се ïреîáúрíà
êàòî рúêàâèöà, çàõâúрëеíà сëеä çèìàòà,
íèщî âèäèìî íе се сëó÷è;
ïрîсòî èçâеäíúж
сòàíàõ äîáрà êúì îêîëíèòе,
íеáрежíà êúì рèìàòà,
áëàãîäàрíà íà âúçäóõà,
сíèçõîäèòеëíà — êúì еäèí ìúж.
Äîòîãàâà íе сúì се ïîçíàâàëà. И áèõ се èçсìяëà,
àêî íяêîé ìè êàжеше,
÷е è â àäà èìàëî ÷ерêâà,
÷е ще êîëеíè÷à â íея сìèреíî 
     ïреä ÷óжäàòà рàäîсò,
äîрè êîãàòî òя ìеí сàìàòà çà÷ерêâà...

Зíàя: сúìâà сеãà íà äрóãèя êрàé íà Еêâàòîрà.
Чóâсòâàì â òúìíîòî äàже: âúëíèòе сà 
       íежíîсèíè.
Сëóшàì ïàê íîâèíè —
çà ïîсîêàòà íîщíà íà âяòúрà
„íà äíешíèя äеí ïреç ïîсëеäíèòе сòî ãîäèíè“.

И ìàêàр ÷е îòíîâî с áîëеí ïóëс èçãреâà 
       ще äî÷àêàì,
êàê äà êàжà íà íяêîãî:
„Сâеòëèíàòà — è òя е âреìеííà...“
А âрúõëèòà íîщòà. Неîòâрàòèìà êàòî âëàêà,
ïîä êîéòî
се õâúрëè
Кàреíèíà.
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•
Äîòеãíà ìè ëúжè äà сëóшàì —
рàçсеяíà èëè õàïëèâà,
äà сëàãàì äреõà сïîреä сëó÷àя,
êîяòî çíàì,÷е ìè îòèâà;

íà ÷óжäè рàìеíе äà ïëà÷à,
ïî ÷óжäè ìàсè äà се сìея,
äà áúäà òîïëàòà ïîãà÷à
çà ãëàäíèя, ïреõëàсíàò â íея;

íà ïîрèâèòе äà рîáóâàì —
êîãàòî â öâяò ïîòúâà äâîрà,
сèí÷еö óâяõíàë äà êóïóâàì
îò íàé-îêàяíèòе õîрà...

Äî äíес — òúрïяõ. Тó áеçìеòежíà,
òó âëà÷еíà îò ÷óâсòâà ìúòíè,
сàìà сè áяõ è ìîсò, è ïúòíèê.
Нî срèíà се çà ìèã ãрàäежà.

Еäíè÷êîòî, êîеòî èсêàì:
íàсреä сúáîреíàòà сöеíà
ëèöеòî сè íîâîрîäеíî
â äëàíòà òè áеãëà äà ïрèòèсíà...
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Владимир Зарев 
(1947)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

Той	дойде	отникъде.	А	може	би	пристигна	заедно	с	глада	и	тъгата	по	
загиналите	юнаци	след	Междусъюзническата	война,	заедно	с	национална-
та	катастрофа	и	коравосърдечието	на	Великите	сили,	сякаш	бе	изпратен	
от	крехкия	и	нетраен	мир.	Изглеждаше	окаян	и	 безроден,	непоканен	и	
неприет.	Излъчваше	онова	натрапливо	отсъствие,	 с	 което	шлеповете	
изникваха	от	завоя	над	Калафат,	величаво	разсичаха	талвега	на	реката,	
сетне	се	изгубваха	надолу	в	пепелявите	£	води,	без	да	оставят	спомен	
или	трайна	следа,	а	само	досещането,	че	светът	е	огромен	и	неизбродим	
и	само	носталгия	по	далечното	и	непринадлежимото.	

Всъщност	Човекът	пристигна	с	един	пътуващ	цирк.	Брезентовото	
шапито	се	изду	в	центъра	на	града,	там,	дето	завършваше	чаршията	с	
работливите	дюкяни	и	бъбривите	кръчми	и	откъдето	започваше	зелени-
ната	на	градската	градина,	овехтяла	в	лятото,	смачкана	от	горделивата	
осанка	на	офицерски	клуб,	раздвижена	в	неделя	от	духовия	оркестър	и	воде-
ща	с	песъчливите	си	алеи	към	реката,	към	онова	изтичане	на	вечността,	
която	хората	бяха	умалили	до	годините	на	своя	собствен	живот.

Брезентът	на	купола	се	изпъна,	избелял,	с	големината	на	църква	и	
нетрайността	на	всяко	удоволствие,	беше	обкръжен	с	цветни	знаменца	
и	човешка	почуда,	а	отвътре	украсен	с	гирлянди	и	с	аромата	на	борови	
трици,	с	които	беше	покрит	манежа.	Представлението	беше	смайващо.	
В	него	участваха	китайци	жонгльори,	на	които	от	взиране	в	пътя	очите	
им	се	бяха	утеснили,	едър	мъжага	с	мустаци	на	руски	солдат	извиваше	
метални	пръти,	разчупваше	окови	и	беше	готов	да	се	бори	с	всеки	безраз-
съден	смелчага,	показваха	най-дебелата	жена	на	света	и	урод	в	стъкле-
ница,	имаше	още	трапец	и	сръчни	акробати,	дресирана	мечка,	кон,	който	
може	да	брои,	и	говорещ	папагал,	гълтач	на	саби	и	на	огън,	а	същият	този	
Човек	стърчеше	пред	входа	и	измъчван	от	жегата	и	някакво	натрапващо	
се	неудобство,	продаваше	билети.	Билетите	бяха	саморъчно	написани	от	
него.	Листи	от	празен	и	безкраен	тефтер,	те	можеха	да	се	заплатят	с	
пари,	но	и	да	се	купят	срещу	десет	яйца,	срещу	живо	пиле,	буркан	с	мед	
или	прясно	уловена	чига	—	демократизъм,	който	вдъхновяваше	децата	и	
объркваше	мъжа	с	развълнуваното	жабо	—	благородната	пяна	по	гърдите	
му,	която	трябваше	да	скрие	кърпената	му	и	пожълтяла	от	пране	риза.

В	представлението	Човекът	участваше	като	клоун.	Неговият	номер	
беше	скучен	и	някак	притеснително	дълъг,	той	влизаше	с	огромните	си	
обувки,	препъваше	се,	но	вместо	смях	будеше	само	съчувствие,	разтяга-
ше	тирантите	на	торбестите	си	панталони	и	свиреше	на	всичко,	което	
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можеше	да	си	представи	човешкото	въображение	—	на	цигулка,	акордеон	и	
окарина,	на	тромбон,	китара	и	латерна,	ала	най-вече	на	флейта,	златисто	
жълта	и	излята	сякаш	от	есента.

Никой	не	му	ръкопляскаше,	защото	нацапаното	му	с	тебешир	лице	
будеше	само	тъга,	смешната	му	шапка	наскърбяваше,	развлечените	пан-
талони	изпълваха	людете	с	неудобство	и	ги	връщаха	в	собствената	им	
бедност...	та	седмица	по-късно	Хлабав	Коста	изрече	самата	истина,	че	
не	Човекът	предпочете	Видин	със	средновековния	ров	и	реката,	а	всъщ-
ност	циркът	го	изостави.	Не	Човекът	бе	приел	града	за	родно	място,	за	
дом	на	окаяния	си	живот,	а	циркът	си	бе	прибрал	платнището,	гълтача	
на	огньове	и	най-дебелата	жена,	беше	ги	опаковал	преди	да	замине	и	беше	
забравил	Човека	като	ненужна	вещ.	Просто	той	беше	осъмнал	в	крайград-
ския	хан	на	Илия	Вълчев,	сред	хъркането	на	коларите	и	своя	безсмислен	
сън,	бе	сънувал,	че	децата	му	се	смеят	и	го	извикват	на	бис,	а	една	майка	
му	дарява	кърпичката	си	с	извезан	монограм.	Истината	бе,	преди да ос-
тане, Човекът просто нямаше къде да отиде! Събуди	го	мъжественият	
глас	на	Стефания	рунтавата,	която	продаваше	салеп	по	чаршията и	той	
мигом	осъзна,	че	бе	осиротял. Така	съдбата	го	превърна	от	тъжен	клоун	
в	загадка,	всъщност	в	проблем,	който	не	Човекът,	а	градът	трябваше	
да	разреши.	Сякаш	събличайки	го	от	чудовищната	пъстрота	на	цирка,	
съдбата	го	бе	захвърлила	в	неприличната	му	голота	сред	чуждото	любо-
питство.	Сред	безмилостното	човешко	любопитство.	Една	приемлива	
анонимност	бе	преляла	в	нова,	натраплива	анонимност,	която,	всички	
разбираха,	криеше	неведоми	възможности,	сякаш	той	се	беше	материа-
лизирал	направо	от	Войната	или	от	някой	непоканен	дух	в	спиритичните	
сеанси	на	Учената	стринка.	Без	да	се	беше	родил	и	израснал	в	града,	този	
мъж	имаше	наглостта	да	остане	завинаги	в	него	и	дори	несретното	му	
отсъствие	от	кафенето	и	кръчмите,	от	бръснарницата	на	Тренчо	и	рес-
торант	„Нептун“,	вече	се	превръщаше	в	присъствие,	в	повод	за	догадки,	
в	човешка	странност	и	насилие!

Човекът	беше	облечен	едновременно	предизвикателно	и	бедно	в	ра-
иран	панталон,	замрежен	прилежно	на	лявото	коляно,	в	сако	с	лъснати	
ръкави,	 преуморена	 от	пране	 риза	 и	 бликналата	пяна	на	нагръдника,	
който	трябваше	да	скрива	постоянното	му	неудобство,	че	съществува.	
По-сетне	погледът	спираше	върху	дългото	зимно	палто,	пригодено	повече	
да	завива,	и	върху	обувките	му,	лачени	и	със	съвсем	нови	налчета,	които	
превръщаха	стъпките	му	в	ясно	доловима	посока,	сякаш	вървейки	по	кал-
дъръма	на	главната	улица,	тракаше	с	броеница.	Така	той	идваше	преди	
да	дойде	и	продължаваше	да	си	отива	дълго	след	като	си	беше	отишъл.	
Измито	от	тебешира	лицето	му	бе	още	по-тъжно	и	безлично,	в	ръцете	си	
носеше	флейтата...	вещ	дотолкова	поетична,	така	нежна	и	лъскаво	жълта,	
сякаш	наистина	му	беше	подарена	от	есента,	инструмент,	който	дори	
недокосван	от	Човека,	беше	създаден	да	произвежда	печал.

Разгледан	подробно	от	людете,	Човекът	все	още	нямаше	име,	защото	
все	още	можеше	да	застигне	цирка	в	покрайнините	на	града.	Видяха	го	да	
излиза	от	хана,	но	той	не	пое	към	Калето,	където	деветте	несмазани	с	
катран	каруци	скърцаха	под	напора	на	брезентовото	шапито	и	най-дебе-
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лата	жена	в	света,	не...	той	се	спусна	по	чаршията,	подмина	дюкяните	без	
любопитство	и	спря	пред	„Нептун“.	Ресторантът	бе	току-що	пометен	и	
напръскана	с	вода,	от	плъстения	под	се	въздигаше	прохлада,	няколко	мъже	
пиеха	бира	и	бистреха	политика,	раздумваха	националната	катастрофа	
и	новата	прииждащата	война.	Те	забелязаха	Човека,	бяха	готови	да	го	
почерпят	със	своята	сърдечност,	да	го	разпитат,	да	му	съчувстват	и	
най-вече	да	му	дадат	съвет,	ала	той	не	влезе.	Остана	сам,	притихнал,	
странно	смален	върху	фона	на	крайбрежната	градина,	взрян	мечтателно	
в	реката,	сякаш	все	още	не	можеше	да	свикне	с	ярката	утринна	светлина,	
или	се	беше	вгледал	в	последния	си	миг,	в	оная	утеха	на	реката,	която	бе	
склонна	да	му	предложи	почивка	във	вечността.	Не	скочи	в	Дунава	и	по	
този	начин им отне последната възможност да го спасят,	да	го	направят	
близък,	разбираем	и	свой...	не	посегна	на	себе	си	и	постъпи	егоистично!	

За	да	се	защитят	от	това	насилие,	те	му	дадоха	име...	нарекоха	го	
Флейтата.	Беше	мъж	дебел	и	на	неопределена	възраст,	с	пипонестата	
глава	на	гений	или	на	кротък	луд,	с	избелели	от	годините	очи,	които	бяха	
пълни	с	мъка,	ала	мъка	особена,	тревожна,	безпричинна	и	затова	зараз-
на,	сякаш	бе	знание	за	нещо	важно	и	съдбовно,	което	бе	дадено	само	на	
него,	но	засягаше	всички.	Беше	трудно	да	се	удържи	на	неговия	поглед,	
пронизващата	печал	плашеше	хората,	та	те	бързаха	да	му	подхвърлят	
милостиня,	но	не	за	да	се	самовъзвеличаят,	да	пораснат	в	собствените	
си	очи,	а	за	да	се	отърват	от	неговите.	Не	умееше	нищо.	Опита	се	да	
стане	 хамалин	на	пристанището,	 но	 чувалите	 с	 пшеница	и	 негасена	
вар	прекършиха	отпуснатите	му	телеса.	Кочо	Признателния	 го	нае	в	
работилницата	си	за	благовонни	парфюми,	ала	със	своята	несръчност,	
непохватност	дотолкова	зрима,	че	изглеждаше	по	своему	съвършена,	той	
потроши	няколко	от	кипналите	над	огъня	аламбици,	изпълнени	с	мириса	
на	поле,	на	незасъхваща	тиня	и	тайнство.	Човекът	умееше	единствено	да	
свири...	Свиреше	на	пиано	и	акордеон,	на	цигулка	и	окарина,	ала	любимия	
му	инструмент	си	оставаше	флейтата,	от	която	той	изцеждаше	цялата	
възможна	красота,	звуците	се	превръщаха	в	хармония	и	плач,	а	плачът	—	в	
размисъл	и	най-страшното	в	навик.	Наемаха	го	главно	за	погребения.	За	
две	чинии	постен	фасул	Омайното	го	оставяше	да	забавлява	простолю-
дието	в	„Нептун“,	а	славата	му,	всъщност	всепроникващото	съжаление	
към	него,	се	разчу	дотолкова,	че	дори	каймакът	на	видинското	общество	
го	приемаше	в	салоните	на	своите	къщи,	където	между	кристалните	ог-
ледала	и	копринените	тапети	той	натъжаваше	сърцата	на	банкера	Гошо	
Пантов	и	кльощавата	му	съпруга	Учената	стринка,	на	Бабаш	Унгареца	и	
едрогърдата	му	дъщеря	Божура.	Противно	дебел	и	подпухнал,	взрян	в	себе	
си,	следователно	в	нищото,	самотен	сред	блясъка	на	аристократичния	
уют,	заобиколен	от	човешката	глупост	и	непреодолимото	бездарие,	което	
вменяваше	властта	на	тези	люде,	Флейтата	плавно	подхващаше	мелоди-
ята,	сякаш	в	мига	на	откровение	той	сам	я	съчиняваше	и	я	превръщаше	
от	знание	в	магия	и	звук.	

—	О,	майн	Гот,	каква	превъзходна	скръб	—	въздишаше	глезено	Учената	
стринка,	—	също	като	във	Виена,	май	либе...

И	все	пак	Флейтата	си	оставаше	ничий	и	неосъществен.	И	на	погре-
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бенията,	и	сред	мъжествената	гълчава	в	ресторант	„Нептун“	хората	
не	го	издържаха,	те	бързо	се	насищаха	на	рукналата	между	пръстите	му	
печал,	прекъсваха	го	и	го	отпращаха,	защото	неговото	умение	удавяше	
сърцата	им	в	нематериална	красота,	във	величието	на	съвършенството,	
а	 съвършени	 са	 единствено страданието и смъртта!	Постепенно	те	
свикваха	с	горчивия	упрек	на	неговата	флейта	и	я	намразваха.	Тя	коварно	
вплиташе	своята	плахост	в	душите	им,	отвеждаше	ги	отвъд	ленността	
на	провинциалния	пейзаж	с	крепостта,	създадена,	за	да	бди,	със	стари-
ците,	заплели	дантели	в	ранния	здрач,	с	гълчавата	на	петъчния	пазар	и	
стихналото	в	очакване	пристанище,	с	постоянния	полуглад	на	децата	и	
вкопаната	тишина	на	гробището,	с	настървението	на	комарите	и	ужаса	
от	маларията	и	войната.	Да,	Флейтата	сякаш	беше роден от Войната,	
от	поражението	във	войната,	и	им	пречеше	да	я	забравят.	Той	им	даря-
ваше	красота,	но	не	ги	утешаваше,	оставаше	си	чужденец,	беше	все	оня	
тъжен	клоун	с	бяло	и	безизразно	лице,	натрапчив	омайник,	който	вместо	
да	ги	разсмива,	се	мъчеше	да	ги	сближи	с	нетленността	на	изкуството,	
само	че	сега	циркът	беше	целият	град,	проснат	под	избелялото	шапито	
на	небето.	Умението	на	Флейтата	опасно	ги	сродяваше	с	реката,	а	кому	
беше	нужна	тази	красота	в	прашния	делник	на	мира,	щом	тя	носеше	само	
болка	и	още	по-лошо...	стремеше	се	да	превърне	болката	в	необходимост.	

Със	своя	талант	Флейтата	напомняше	всяка	значима	измама.	Кро-
тък,	 ненатрапчив,	 премазан	 от	 собственото	 си	 величие,	 несравним	 с	
нищо	разумно	и	полезно,	той	беше	човек,	останал	без	предназначение,	беше	
толкова	ненужен,	направо	излишен, че те вече не можеха без него,	защото	
както	беше	предрекъл	Кочо	Признателния,	той	беше	разбудил	оная	най-
безжалостна	и	романтична	част	у	тях,	от	която	се	бояха	и	срамуваха.	
В	 „Нептун“	 винаги	 го	 очакваше	чиния	постен	фасул,	 след	пролетното	
пране	по	Дунава	жените	му	даваха	по	някоя	излиняла	дрешка.	Учената	
стринка	му	подари	папийонка,	банкерът	Панто	Вълчев	го	награди	с	бра-
зилска	марка	и	с	препарирана	във	Виена	пеперуда,	Бабаш	Унгареца	го	дари	
с	шпори	и	камшик	за	езда.	Най-сетне	Ждриго	анархиста	склони	да	спят	
заедно	в	склада	за	необработени	бичмета,	да	поделя	с	него	нощите	си	и	
дъха	на	прясна	смола,	но	и	той,	който	с	черната	си	риза	и	сплъстената	
брада	бе	 заприличал	на	Нечестивия,	 се	 боеше	от	Флейтата.	В	 своето	
влечение	към	Световната	революция	Ждриго	осъзнаваше	свободата	като	
бяс	и	разруха,	виждаше	света	опръскан	в	пламъци	и	пречистващо	насилие,	
докато	Флейтата	натрапваше	свободата	като	съхранена	от	Войната	
нежност	и	безсилие.	

Дори	мекушавият	отец	Анисий,	загрижен	за	протеклия	покрив	на	черк-
вата,	дори	той,	неподкупният	властелин	на	доброто,	в	мигове	на	теоло-
гични	размишления	не	можеше	да	реши	дали	Флейтата	е	личност	полезна	
и	богоугодна	с	постоянната	си	и	натраплива	тъга,	дали	той	пречиства	
душите	на	людете	с	необикновеното	си	умение,	или	някаква	сатанинска	
сила	го	напъва	да	им	показва	красотата	като	неспирен	упрек	и	кошмар.	

Лишен	от	добродетели,	а	то	означава	и	от	пороци,	Флейтата	при-
тежаваше	само	една	странност.	Когато	в	края	на	май	опасността	от	
наводнение	отминеше	и	черешовите	води	се	оттичаха,	заедно	с	човешкия	
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страх,	всеки	божи	ден	и	с	постоянството	на	луд,	той	се	отпускаше	върху	
успокоените	води	на	Дунава,	оставяше	се	да	бъде	повлечен	от	течението	
и	вгледан	в	ясното,	вече	лятно	небе,	засвирваше	на	своята	флейта.	Точно	
в	пет	часа	следобед	го	чуваха	откъм	настръхналата	крепост	баба	Вида,	
сетне,	тласкана	 от	течението,	 свирнята	му	 бавно	потичаше	покрай	
високия	бряг,	натъжаваше	птиците	в	крайбрежната	градина	и	те	млък-
ваха,	приспиваше	старците,	излезли	на	слънце,	чуваха	я	подобно	на	упрек	
в	офицерския	клуб,	където	младите	подпоручици	горяха	от	жаждата	да	
бранят	и	да	убиват,	долавяха	я	като	шепот	в	гълчавата	на	ресторант	
„Нептун“,	после	се	свличаше	покрай	доверчивите	дюкяни	на	чаршията	и	
цигарената	фабрика	„Загорка“,	сетне	бистрата	£	скръб	обливаше	циган-
ската	махала	с	пушливите	огньове,	на	които	вреше	сланина	за	сапун	или	
се	топеше	калай.	Някъде	в	далнината,	сякаш	омаломощена	от	човешкото	
безразличие,	мелодията	заглъхваше,	разтваряше	се	в	широкия	мирис	на	
тиня,	попиваше	в	тръстиките	на	околните	блата,	където	я	погребваше	
мъжественият	вятър.	Беше	чудно	и	странно,	Човекът	не	се	виждаше...	
пееше	реката!

Флейтата	беше	толкова	точен,	че	по	него	клисарят	сверяваше	кам-
баните	си	за	вечерня,	в	банката	на	Панто	Вълчев	преставаха	да	броят	
пари,	Учената	стринка	захлопваше	кожените	корици	на	енциклопедията	
Ларус,	от	която	черпеше	знания	за	всемирната	история	и	великите	мъже.	
Фукарията	плъзваше	към	бръснарницата	на	Тренчо	или	към	охладената	
бира	в	ресторант	„Нептун“,	в	клуба	на	есперантистите	„Есперо“	се	раз-
играваше	първата	партия	шах,	в	казармата	свиреха	за	вечерна	проверка,	
а	Околийският	началник	се	качваше	на	своя	файтон,	за	да	покаже	в	грей-
налите	си	еполети	блясъка	и	безсмъртието	на	властта.

Това	се	повтаряше	от	година	в	година,	плахото	насилие	на	един	измъ-
чен	и	непотребен	човек,	което	постепенно	се	превръщаше	в	навик.	Четири	
месеца	людете	привикваха	към	плача	на	реката,	а	в	останалото	време	от	
годината	отвикваха,	но	постоянно	да	отвикваш	от	нещо	също	е	навик!

Как	Човекът	се	 задържаше	над	 водата,	 всъщност	легнал	 в	нея	по	
гръб	той	бе	потънал	в	басмяната	избелялост	на	небето,	по	какъв	начин	
обдухваше	флейтата	без	 да	я	намокри,	 откъде	 черпеше	 силата	и	тъ-
гата	на	тази	несвършваща	мелодия	—	беше	тайнство.	Представяха	си	
тлъстото	му	и	отпуснато	тяло,	тлъстите	му	и	отпуснати	ръце,	една	
лоена	топка,	безразлична	към	студа	и	тяхното	презрение.	Дори	вещата	
в	магиите	Йонка,	познавачка	на	 омайната	сила	на	билките,	 сродена	 с	
невидимото	в	предметите	и	техните	значения,	беше	безпомощна	пред	
простотата	на	това	човешко	поведение.	„Защото	—	твърдеше	неуверено	
тя,	—	всичко	истински	загадъчно	и	необяснимо,	дори	смъртта,	има	смисъл	
и	предназначение!“

Хората	вярваха	в	съществуването	на	Флейтата,	но	не	защото	го	
виждаха	прегърбен	и	унизен	да	влиза	в	„Нептун“,	вярваха	и	в	песента	на	
реката,	ала	не	защото	тя	беше	отзвук	на	един	измислен	и	смачкан	от	
съдбата	човек,	а	понеже	самият	живот	е	величав	и	необясним,	даден	ни	
е,	за	да	го	превърнем	в	тайнство,	в	едно	усилие,	понякога	мъгляво	и	едва	
трепкащо,	ала	непобедимо	дори	от	всеобщото	безразличие.	
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През	хиляда	деветстотин	и	четирнайсета	година	пророчеството	на	
Димо	Бабашов	се	сбъдна,	започна	Европейската	война.	Безумието,	за	което	
в	„Нептун“	се	говореше	с	пиянски	възторг,	а	понякога	с	уплах	и	душевно	
смущение,	след	убийството	на	австрийския	престолонаследник	в	Сараево,	
се	превърна	в	зловеща	реалност.	Но	какво	общо	можеше	да	има	един	одрямал	
се	град	като	Видин	със	съдбините	на	човечеството	освен	страданието?	
Какво	можеше	да	даде	Видин	на	световната	история	освен	шепа	храбри	
мъже,	един	полк	юначни	солдати,	решени	да	погинат	за	отечеството?	
Щом	житото	беше	прибрано	в	хамбарите,	залезите	се	източиха	кървави	
на	запад	и	прободени	от	копията	на	отлитащите	ята.	

Жестока,	необгледна,	мудна,	почти	заспала,	войната	се	ширна	като	
всяка	народна	неволя.	Дунава	се	вкамени	и	онемя,	огледал	един	град	без	
мъже	в	смиреното	очакване	на	края,	който	не	беше	избавление	от	нищо.	
Когато	се	намеси	в	човешката	съдба,	безсмислието	понякога	е	равносилно	
с	величието.	Величава	и	пагубна	се	кротна	Европейската	война.	Празно	
пространство	от	дни	и	години,	осветявано	от	кандилата	пред	Богородица,	
от	немотията	и	глада,	от	шумните	речи	в	Благотворителното	дружество	
и	от	плахия	шепот	на	жените,	които	вярваха,	че	ако	запазят	честта	си,	
ще	спасят	и	мъжете	си.	Но	какво	можеше	да	даде	на	световния	порядък	
градче	като	Видин	освен	няколкостотин	зачернени	майки,	половин	полк	
сираци	и	стотина	отмалели	вдовици,	шест	от	които	родиха	копелета,	а	
три	станаха	откровени	курви	и	изпълниха	задната	стаичка	на	„Нептун“	
с	утаения	мирис	на	сапун	и	на	разплод.	Градът	погребваше	всеки	ден,	а	
гробището	беше	тихо	и	пусто!

И	в	този	екстаз	на	всеобщо	вцепенение	оставаше	само	едно	непокла-
тимо	и	повтарящо	се	чудо	—	песента	на	реката.	Като	че	ли	Северният	
вятър	се	спускаше	от	Кошава	и	свиреше	в	гърлата	на	тръстиките.	Сами-
ят	звук	се	беше	сраснал	с	околното,	сякаш	се	беше	превърнал	в	природно	
явление,	без	което	нямаше	да	настъпи	утешението	и	забравата	на	нощта.	
Приели	ободрителната	благодат	на	свирнята	му,	хората	изпитваха	и	не-
обясним	гняв	към	Флейтата.	Мобилизираха	млади	и	стари,	взеха	и	Хлабав	
Коста,	вдовец	и	половин	мъж.	Облякоха	в	униформата	и	закона	Ждриго	
анархиста,	раздраха	катранената	му	риза,	обръснаха	сплетената	брада	
и	копнежа	му	по	Световната	революция,	но	волно	или	неволно	пропуснаха	
Флейтата,	той	беше	останал	извън	всякакви	списъци,	сякаш	неговата	
способност	да	натъжава би обидила дори Войната.	„Защо	—	питаха	се	хо-
рата	—	той,	бездетният,	който	не	носи	никакво	бреме	освен	душевната	си	
красота,	бе	отминат	от	разпятието	на	войната,	а	там,	по	далечните	и	
сурови	бойни	полета	гинат	нашите	бащи	и	деца?“	И	тук	отново	помогна	
пророчеството	на	Йонка:	„С	бездомност	и	флейта	не	се	отива	на	война,	
войната	иска	здрави	мъже	и	вдовици,	мъртвите	трябва	да	имат	дом	и	
да	бъдат	обичани,	за	да	бъде	тържеството	на	войната	пълно!“	Погълнат	
докрай	от	себе	си,	Флейтата	съвсем	надебеля,	сякаш	го	хранеше	вината	
към	хората.	Не	смееше	да	погледне	никого	в	очите...	бяха	му	отнели	дори	
правото да	бъде	жертва!

Сякаш	за	да	увеличат	страховете	и	да	приближат	войната,	румън-
ците	измислиха	параходче	с	цвета	на	гълъб,	закотвяха	го	сред	талвега	
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на	реката	и	оттам	с	единственото	му	оръдие	стреляха	по	Видин.	Наре-
коха	това	чудо	Бомбардировките.	Камбаните	на	църквата	разлюшкваха	
изтънялата	есен	и	хората	бягаха,	слънцето	добиваше	метален	оттенък,	
мазетата	се	пълнеха	с	мълчание,	а	очите	на	децата	с	невинност.	Криеха	
се	из	старите	турски	калета,	от	близкия	трясък	се	отронваше	хоросан	
на	тънки	струйки,	косите	на	майките	настръхваха,	склерозата	на	ста-
рците	ги	изоставяше	и	те	неочаквано	си	спомняха	младостта.	В	тези	
часове	всеки	пазеше	най-скъпото	си...	Отец	Анисий	стискаше	Евангелията,	
донесени	от	дядо	му	от	Божи	гроб,	госпожа	Дора,	шивачката,	придържа-
ше	в	скута	си	парижките	кройки,	банкерът	Панто	Вълчев	прегръщаше	
класьорите	с	безценни	марки,	жена	му	—	премъдрия	Ларус,	а	останал	без	
файтон,	Околийският	началник	нервно	придрънкваше	парадната	си	сабя,	
всъщност	унизената	си	власт.	Пращяха	копринени	рокли	и	обикновени	
фусти,	секундите	се	превръщаха	във	вечност,	счуваше	се	трясъка	на	са-
мотния	снаряд,	сякаш	някъде	отвъд	лозята	земята	въздишаше...

Ала	броени	минути	след	като	бомбардировката	беше	започнала,	тихо	
и	някак	срамежливо	откъм	Дунава	екваше	гласът	на	флейтата,	леко	и	
загадъчно	се	огласяше	тишината,	мелодията	се	възвисяваше	над	града	
и	войната.	Засрамено,	румънското	оръдие	замлъкваше,	беше	грехота	да	
хвърлят	снаряд	по	 един	 гол,	 облечен	 само	в	 крехките	 звуци	на	 своята	
съпротива	човек,	беше	лудост	да	се	целят	в	песента,	и	нима	можеха	да	я	
убият?	Повлечена	от	течението	мелодията	пропълзяваше	от	крепостта,	
сетне	докосваше	изпепелената	зеленина	на	крайбрежната	градина,	осветя-
ваше	бликналите	пожари,	обхождаше	чаршията	със	запустелите	дюкяни,	
умиваше	прозорците	на	неприветната	фабрика	„Загорка“,	за	да	се	стопи	
в	блатата	—	едно	мъчително	и	сладостно	изохкване,	леко	притихнало	при	
дъжд,	вмислено	в	себе	си,	когато	над	Дунава	се	стелеше	мъгла,	бистро	и	
звучно	в	късните	горещини	на	циганското	лято.	Не	правителството	в	
София	и	Великите	сили,	а	единствено	мечтанието	на	флейтата	бе	спо-
собно	да	спре	и	победи	войната	поне	за	миг.

Наблъскани	един	до	друг,	потни	и	с	изпохапани	устни,	благодарни	до	
изнемога	заради	временното	си	избавление,	хората неотменно и завина-
ги намразваха Флейтата.	С	какво	право	той,	безродният,	бе	понечил	да	
спаси	града?	Обвил	най-безсъвестно	с	красота	Войната,	развял	на	показ	
смелостта	си,	този	непоканен	и	неприет	странник	доказваше	величието	
на	собственото	си	изкуство	чрез	собственото	им	нищожество.	„Защото	
докато	всички	се	страхуват	—	щеше	да	каже	по-късно	Йонка	—	човешкият	
ни	страх	е	невидим!“	Щяха	да	забравят	добрината,	но	можеха	ли	да	му	
простят	безутешния	си	уплах	и	безсилие?

След	седмица,	изпълнена	с	разрушения	и	пожари,	нашите	докараха	
две	оръдия,	вкопаха	ги	зад	столетните	стени	на	крепостта	и	румънско-
то	параходче	изчезна.	Църковните	камбани	биха	дълго	и	сложно	като	на	
Възкресение,	гробището	временно	оживя...	сетне	се	възвърна	мъртвото	
спокойствие	на	войната.

В	един	тих	октомврийски	следобед,	седнал	в	хладната	соба	пред	от-
ворения	прозорец,	прогонил	мухите	и	лошите	поличби	от	отминалия	сън,	
отец	Анисий	се	бе	захванал	с	тържествени	теологични	размишления.	Беше	
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настъпил	мигът,	когато	житейската	мъдрост	и	праведните	пости	го	
бяха	подготвили	за	човешкия	му	подвиг	—	отдавна	копнееше	да	открие	
ново доказателство за съществуванието на Бога.	Босоного	и	закъсняло	
циганското	лято	вилнееше	из	града,	беше	горещо,	пожълтелите	листа	
трептяха	като	запалени.	Отец	Анисий	се	прозина	широко,	умисли	се...	
ала	нещо	познато	и	тревожно	му	пречеше	да	се	съсредоточи.	Нещо	тре-
вожно	и	незнайно	липсваше	на	сетивата	му,	сякаш	камбанарията,	двора	
на	черквата	с	мирис	на	чимшир,	притихналият	пейзаж,	не,	целият	град	
беше	сменен.	Взря	се	в	стенния	часовник,	беше	пет	часа	и	пет	минути,	
после	стана	пет	и	десет,	а	над	крайбрежната	градина	се	сипеше	нетър-
пима	тишина.

—	Една	душа	се	предаде	на	бога	—	рече	той	на	попадията.	—	Утре	ще	
има	погребение,	но	няма	да	опявам	на	солдат.

Жена	му	се	заслуша	в	гръмкото	беззвучие	и	мигом	го	разбра.	А	реката,	
ленива,	странно	мъртва	и	отчуждена,	недосегаема	в	своята	вечност	и 
някак напусната,	най-истинското	доказателство	за	съществуванието	на	
Бога,	бе	загърбила	града.	Водите	£	бяха	отмили	и	изличили	един,	останал	
без	предназначение	Човек,	сякаш	поражението	и	мирът	след	Междусъю-
зническата	война	го	бяха	довлекли	във	Видин,	а	поражението	и	мирът	след	
Европейската	война	си	го	бяха	взели	обратно...

Сòîяí Иëèеâ • 
Рèсóíêà
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КОЛАПСЪТ 
(Научно-фантастичен разказ)

—	Този	път	май	го	разбрах!	—	прошепна	възбудено	7.	Той	имаше	зеле-
ни	очи,	 в	които	сега	 залезът	впръскваше	жълтеникавите	огънчета	на	
удовлетворението.	Дълбоко	в	гърдите	му	обаче	тихо	звънна	сподавена	
горчилка.

—	Мислиш	ли?	—	26,	както	обикновено	не	изрази	никакво	вълнение,	гла-
сът	му	беше	безличен	и	кух	като	протеза.

—	Мисля.	Ето	виж.	Конфронтацията	между	тоталитарната	власт	
и	индивидуалната	анархия	се	развива	неотвратимо.	Прогресията	е	гео-
метрична,	защото	участва	и	трета	величина	—	нарушената	вътрешна	
симетрия.

—	При	мен	всичко	е	наред	—	възрази	все	така	незаинтересовано	26.	—	
Конфликтът	показва	трайно	сцепление.	Предполагам,	това	ще	продължи	
дълго.

—	Точно	тук	е	проблемът!	—	отвърна	разпалено	7.	—	Сцеплението	не	
може	да	продължи	дълго,	защото	категорията	му	е	второразредна.	Макар	
в	много	случаи	то	да	се	проявяваше	като	първоразредно	и	да	очаквахме	
качествена	развръзка,	материалът	си	казваше	думата.	Те	винаги	тръгва-
ха	само	в	една	посока	и	много	скоро	я	деформираха.	Очевидно	векторният	
характер	на	развитието	и	неспособността	на	материала	да	образува	
компенсаторни	натрупвания,	са	недостатък	на	всички	второразредни	
материали.

—	А	сега	как	е?	—	попита	26.
—	Принципно	същото.	Защото	протича	отново	само	в	три	измерения.	

Само	че	този	път	наблюдаваме	така	наречения	близначен	феномен,	когато	
конфликтът	се	развива	в	една	плоскост,	а	резултатът	е	отново	колапс,	
както	при	черния	четириизмерен.

—	Досега	винаги	сме	пресичали	неправилната	им	насоченост	още	в	
ранен	стадий.	При	това	те	никога	не	бяха	излизали	от	Обсега.	По	начина,	
по	който	сравняваш	сегашното	им	състояние	с	черния	четириизмерен,		
допускам,	че	има	опасност	тъкмо	от	такова	излизане.

—	Точно	така.	Явно	ще	трябва	да	запишем,	че	необходимо	условие	за	
близначния	феномен	е	излизането	от	Обсега.	За	близначния	феномен	като	
явление,	а	не	конкретно	за	нашия	случай.	Помниш	ли	първата	ни	груба	
намеса?

—	Как	да	не	помня	—	отвърна	26	и	този	път	в	гласа	му	трепна	огънче,	
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пламна	за	миг	и	очерта	дъговидна	следа.	—	Всичко	вървеше	чудесно,	само	че	
увлечени	в	правилното	и	бързо	протичане,	бяхме	забравили	да	поддържаме	
агресията.	В	резултат	—	израждане	и	никакви	защитни	реакции.	Все	пак	
бяхме	още	в	самото	начало,	нали?

—	Не	би	трябвало	да	ни	служи	за	оправдание.	Но	с	този	материал	никога	
не	се	знае...	Затова	пък	втория	път	прекалихме	с	агресията.	Те	просто	не	
можаха	да	се	окопитят	и	да	поемат	Пътя,	когато	изведнъж	се	оказаха	в	
мрежата	на	първата	сигнална	система.	Не	можехме	да	очакваме	много	
от	такъв	обрат	на	нещата.

—	Спомни	си,	че	аз	настоявах	да	изчакаме.
—	Нямаше	смисъл.	Всичко	щеше	да	се	върне	към	първоначалните	със-

тавки.	Защо	трябваше	да	губим	време?
—	Да,	но	нали	видя,	че	третия	път	в	страха	си	да	не	внедряваме	излиш-

ни	катализатори	загубихме	два	пъти	повече	време	с	фундаменталното	
обучение.

—	Ти	още	ли	мислиш,	че	е	било	излишно?	Аз	не	смятам	така.	Та	нали	
това	им	 създаде	 основните	институции	и	 в	 крайна	 сметка	превърна	
Обсега	в	нещо	реално.	Как	можехме	да	включим	системата	от	трайни	
знаци,	ако	не	бяхме	им	позволили	да	се	облегнат	на	Обсега	като	на	нещо	
съществуващо.

26	разпери	жилестите	си	ръце.
—	Но	нали	тъкмо	осъзнаването	на	Обсега	послужи	за	основа	на	сегаш-

ния	катарзис?	Можехме	да	им	спестим	познанието	за	ограничения	му	
характер	и	по	този	начин	да	търсим	решението	на	по-ниско	ниво.

7	искаше	веднага	да	му	отговори,	но	в	този	свой	стремеж	се	закашля	
и	дълго	не	можа	да	си	поеме	дъх.	Зелените	му	очи	плувнаха	в	сълзи,	които	
той	не	избърса.

—	Можехме...	Но	ти	щеше	ли	да	си	доволен	от	такова	лесно	изпъл-
нение	на	задачата?	Това	не	би	било	никакъв	особен	принос,	просто	едно	
потвърждение	на	стари	принципи	с	нов	обект.	Аз	исках	да	науча	нещо	
повече,	да	разбера,	ако	мога...

—	Да	се	доближиш	до	нашето...?
—	Да...	това	е	истинската	цел!	Само	тя	си	струва	усилията.	Спомни	

си,	че	тази	цел	беше	основното,	което	заложихме	и	в	тяхната	програма.	
Защото	единствено	тя	включва	всички	компоненти,	които	позволяват	
оцеляването	—	разумното	боравене	с	ресурсите,	стабилитета	на	памет-
та,	ограничаване	по	време	на	злоупотребата	с	власт,	половата	регулация.	
Сам	си	свидетел	как	всеки	път,	когато	действието	на	компонентите	се	
нарушаваше,	ние	трябваше	да	се	намесваме.	Бяхме	улеснени	от	локалния	
характер	на	деформацията	и	затова	леко	се	оправяхме.

—	Но	сега	не	е	така.
—	Уви,	не	е	—	7	все	повече	се	разстройваше.	Столът,	на	които	седеше,	

като	че	ли	го	всмукваше	навътре	в	себе	си.	—	Не	е,	защото	се	подведохме	
по	сравнително	високото	общо	интелектуално	ниво.	Сметнахме,	че	можем	
да	включим	всички	канали,	и	то	с	натоварване,	по-голямо	от	средното.	И	
отново	всичко	започна	добре.	Оформиха	се	кулминационните	ядра,	грави-
тационните	сфери,	напрежението.	Мрежата	добиваше	ясен,	отчетлив	
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вид,	като	главните	възли	се	допълваха	взаимно.	Не	можехме	да	предпо-
лагаме,	че	балансът,	който	след	включването	на	всички	канали	особено	
зорко	следяхме,	ще	ни	изиграе	такъв	номер.	Когато	забелязахме,	че	се	е	
установил	само	в	една	плоскост	или	в	две	измерения,	вече	беше	късно	да	
се	намесваме.	Трябваше	да	проследим	процеса	до	един	напреднал	стадий...

—	В	какъвто	се	намираме	сега	—	26	отново	беше	придобил	менторската	
си	осанка	и,	опрял	ръце	на	масата,	гледаше	празно	пред	себе	си.

—	Нормално	е	балансирането	да	се	извършва	в	две	плоскости.	Очаквах	
след	ясно	изразения	интерес	към	материалните	същности	с	подобно	вни-
мание	да	се	отнесат	и	към	връзките,	към	отразяващите	сили.	Те	обаче,	
вместо	да	разделят	по	този	правилен	начин	дейността	си,	пренебрегнаха	
връзките	и	разделиха	материалните	същности	на	статус,	власт	на	цяло-
то	и	модус,	анархия	на	частното.	Ела	да	погледнеш.	—	7	бавно	се	надигна	
и	се	надвеси	над	масата	си.	Когато	26	се	приближи,	той	му	подаде	двой-
ния	окуляр,	а	сам	взе	перископния	шланг.	—	Ето	виж	сините.	Забелязваш	
ли	как	се	увеличават	черните	точки	в	центъра	им.	Това	означава,	че	те	
регресивно	се	развиват	по	посока	на	бутафорната	власт.	Масата	ги	из-
дига	единствено	за	олицетворение	на	институцията,	те	от	своя	страна	
пък	мислят,	че	са	призвани	да	упражняват	една	все	по-тотална	власт.	
Настъпва	първото	несъответствие	в	самите	тях.	От	друга	страна,	пог-
лъщането	на	нови	и	нови	сфери	на	влияние	създава	изместване	в	логичния	
център	на	властта.	Търсейки	развитие	по	територия,	тя	обективно	няма	
възможност	да	прецени	как	да	премести	центъра	на	тежестта	си,	за	
да	остане	той	наистина	център.	Променя	се	структурата.	Отделните	
части,	 изпаднали	 в	периферна	 област,	 където	центростремителните	
сили	не	са	толкова	осезаеми,	започват	да	формират	свой	център,	който	
не	е	достатъчно	силен,	за	да	откъсне	свой	периметър,	а	същевременно	
е	повлиян	и	от	втория	си	съседен	център,	който	сам	по	себе	си	е	също	
разбалансиран.	Получава	 се	 сложна	комбинация	на	 основни	центрове	 с	
недостатъчна	мощ,	нещо	подобно	на	миражна	резултантна.	Но	това	е	
още	половин	беда...

7	остави	шланга	си	на	масата,	отиде	до	прозореца	и	погледна	навън.	
В	далечните	предели	от	слънцето	беше	останала	само	оранжево-винена	
яка,	която	по	особен	начин	го	стегна	за	гърлото.	Той	хвана	шията	си	с	
ръка	и	разтри	мускулите	£.

—	Бедата	е	в	деморализиращата	роля	на	конфронтацията	при	тота-
литарната	власт.	Групирайки	все	по-обширни	маси	и	стойности	около	
себе	си,	центровете	на	тоталитарната	власт	на	практика	изпускат	
основните,	първични	центрове	на	милиардите	участници.	Все	по-повърх-
ностна	и	измамна	става	зависимостта	на	милиардите	от	центровете,	
в	недрата	им	се	заражда	съпротива,	която	обаче	не	е	творческа,	защото	
причинителят	на	съпротивата	е	толкова	далеч	от	тях,	че	в	конкретната	
личностна	действителност	престава	да	играе	особена	роля.	Иначе	казано,	
те	са	теоретически	съпричастни	и	зависими,	а	практически	—	свободни	
и	незаинтересовани.	Усъвършенствуването	от	цел	на	общността	като	
цяло	се	превръща	в	усъвършенствуване	на	единиците	всяка	за	себе	си.	Но	
понеже	на	този	етап	индивидуалното	усъвършенствуване	не	е	насочено	
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към	личния	център,	а	е	подражание	на	външния	модел,	останал	още	от	
съзидателния	период	на	развитието	на	властта,	да	го	наречем	осигуря-
ващ,	то	като	резултат	се	получава	сблъскване	на	две	противоположни	
сили,	които	едновременно	се	омаломощават	и	отдалечават	една	от	друга:	
тоталната	власт	и	личностната	бариера.

—	Би	било	добре,	ако	се	разграничат.	Може	би	тогава	при	отпадането	
на	тоталната	власт	ще	се	получи	и	това,	към	което	се	стремим	—	пос-
тигането	на	равновесна	колония.

—	Боя	се,	че	това	е	невъзможно.	По	простата	причина,	че	властта	не	
може	да	съществува	самостоятелно.	Тя	или	толкова	ще	се	откъсне	от	
основата	си,	че	ще	наруши	сегашното,	макар	и	едноплоскостно	равнове-
сие,	което	е	равносилно	на	катастрофа,	или	в	даден	момент	ще	се	насочи	
обратно	назад,	помитайки	с	атрибутите	си	личностните	бариери,	което	
неизбежно	ще	предизвика	колапс.

—	Докато	на	моята	маса	наблюдавах	енергетичното	отражение	на	
процесите	—	каза	сухо	26,	но	това	прозвуча	като	оправдание,	—	не	си	да-
вах	сметка	за	сложността	на	ситуацията.	Защото	този	път	нашата	
намеса...

7	вяло	се	усмихна.
—	Все	пак	друго	е	да	работиш	пряко	с	материала,	нали?	Енергетич-

ното	отражение	невинаги	точно	 отчита	 състоянието	на	нещата.	И	
съотношението	на	силите.

26	погледна	7	в	зелените	очи	и	чак	сега	видя	колко	той	е	уморен.	Освен	
кръговете	около	тях	някъде	дълбоко	в	зениците	се	бяха	появили	смътните	
валма	на	Тъгата.	26	са	прокашля	и	с	възможно	най-бодряческия	си	тон	каза:

—	Хайде	да	си	починем!	Утрото	е	винаги	по-весело	от	вечерта.
7	вдигна	глава.	По	лицето	му	пробяга	лъч	от	надежда.
—	Прав	си,	нека	поспим!...
Той	се	приближи	до	26,	прегърна	го	през	рамо	и	двамата	излязоха	навън	

в	сгъстяващия	се	мрак.	Небето	бавно	се	изприщваше	от	звезди.	Силуетът	
на	33	се	търкулна	надолу	по	пътеката	и	стъпките	му	отчетливо	закапаха	
върху	камъните:	1,	1,	1...

1983 г.
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Николай Милчев 
(1958)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЛЮБОВНО СТИХОТВОРЕНИЕ СЛЕÄ ÄÚÆÄ

Неáеòî âе÷е е ïî äúíêè.
Рàçêúсàíèòе îáëàöè è áяëàòà èì êîжà сâеòяò.
И с ìîäерíî, óäèâèòеëíî è òúíêî
äà се èçìúêâàш ïреç î÷èòе ìè
è äà рàçõîжäàш öяëàòà сè рîêëя
êàòî ìîêрî öâеòе.

Не çíàì êúäе äà ãëеäàì —
Вèсîêî ãîре ëè, èëè ïúê íà ïîëеòî â ãàрäерîáà.
Оáè÷àì òâîяòà ëеíèâà еëеãàíòíîсò äà сè áëеäà,
à ïîсëе — среä ïàсòеëèòе íà ìàéсêàòà òреâà
äà сè êрàсèâà ìíîãî.

Оáè÷àì òâîя äреçãàâ òеìáúр
И çâóöèòе, êîèòî се ïрîòяãàò è áúëáóêàò.
Äîрè òîâà êрèâеíе íà сòúïàëîòî òè òîëêîâà îáè÷àì,
÷е ìîãà äà èçïрàâя сяíêàòà ìó
è äà ãî ïîìîëя
äà îсòàíе òóêà.

Оáè÷àì сëеä äúжäà äà ìе èçìèâàш
сúс сïîìеíè çà äúжä  è с íеîáяòíè êàïêè.
Оáè÷àì ìежäó íàс äà èìà íàìереíèя è ëèíèè
è ëèíèèòе äà îòèâàò òîëêîâà äúëáîêî,
÷е äà áúäàò сëàäêè.

Сеãà, êîãàòî äúíêèòе сà öяëîòî íеáе
è íяêàê сè íе е ïрèëè÷íî äà сúáëè÷àì сèíеâàòà,
àç òе îáè÷àì êîëêîòî êàéсèя
â äжîáà íà äеòе.
И êîëêîòî сàíäàëêèòе íà сúщîòî äеòе,
çàõâúрëеíè â òреâàòà.
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ÌОРЕ

Нàäâесè се íàä ìеí
è ïëèсíà сâîеòî ëèöе
â î÷èòе ìè.
И сëеä òîâà êîсèòе £ èçäúрïàõà
áреãà êúì õîрèçîíòà.
— Ìîре е — êàçàõ сè — ìîре.
Ìîре, êîеòî èìà âêóс íà âяòúр
è íà èç÷еçâàíе
âúâ âсè÷êèòе ïîсîêè.

Оáè÷àõ я è с öяëàòà сè сóõîçеìíà ìúêà,
è с ïешеõîäíàòà ëþáîâ íà ëóíàòèê — 
è я îáè÷àõ ÷àê äî êрàя íà сòèõà сè.
И я îáãрúщàõ с ãрàâèòàöèя,
êàêâàòî сúщесòâóâà
ìежäó срîäíè äóìè è ïëàíеòè.

— Ìîре е — ìèсëеõ сè — ìîре...
И се âèäяõ êàê ïëóâàì
ïî рúáà íà ïëàíèíàòà
è êàê êîçèòе се áеëеяò
êàòî ïëàòíîõîäêè.
И сè ïîìèсëèõ,
÷е íе ìîãà äà äîсòèãíà еäеëâàéсèòе
è ÷е ãúрäèòе £ сà ìèäè âúрõó сêреж
è ìе ïîãóáâàò.

Тîãàâà âяòúрúò ìе ãрàáíà с ìîщеí íàâèê,
äàëе÷èíàòà се òúрêóëíà
è ïрèсòèãíàõ
ïрè òèõàòà реêà с еäíà ïúсòúрâà,
êîяòî сè îáëе÷е рîêëяòà íà êàïíàëè öâеòя.

— Æеíà е — êàçàõ сè — жеíà.
Не ìîже äà е íèщî ïîâе÷е
îò òèшèíà
è рîêëя с ìàëêè çàëеçè.
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ВЕЧЕРНА ЧАША

Зà ÷àшàòà áеç äúíî íяìà òàéíè.
Нè ïèòèе, íè óсòíè я äîêîсâàò.
В èçìèсëеíèòе ìàêîâè ïîëяíè
сêрúáòà е òреçâеíà è âèсîêîêîсíà.

Чîâеêúò е íàäâесеí íàä сòúêëîòî
è сúçерöàâà ãрàäóсèòе жúëòè.
Аêî îòïèе — âëèâà áîжесòâîòî,
àêî ïîâòîрè — òî ще ãî ïîãúëíе.

Не сìе ïèяíè, сàìî сìе рàçëè÷íè.
И ïî òîâà ïрèëè÷àìе íà ïòèöè,
êîèòî есеí ëяòîòî îòâëè÷àò
è íè îсòàâяò çèìà çà ãрàфèöè.

Оò ÷ерíîáеëè äî äóшè â ïàëèòрè,
се ëóòàìе íàсúí ìежäó êрèсòàëè.
Зâúíèì òàêà, ÷е êàïещèòе ëèòрè
âúâ еçерî íеáесíî сà сúáрàíè.

Зà äà îсòàíе àëêîõîëúò âе÷еí,
сеäèì íà ìàсè с öúфíàëà êîïрèâà.
Еäèí îò íàс ще áúäе êàòî âе÷ер,
êîяòî íèêîãà íе сè îòèâà.

БОРИСОВАТА ГРАÄИНА

В îсòàреëèя ïàрê с áеçрàáîòíè äúрâеòà
ïреìèíàâà è äèшà áеçрàáîòíî ïîеòúò.
 
Хâúрëя íяêîëêî сеìêè â шàäрàâàíà íà рèáèòе
è â îêîòî ìó âîäíî сè óäàâя ìîëèâèòе.

Вèжäà ïàìеòíèê áрîíçîâ, сëàãà êíèãà сúс сòèõ÷еòà,
òà сеìêàряò äà íе òúрсè çà сеìêèòе ëèсò÷еòà.

Пîсëе ëяãà íà ïеéêàòà, ãëеäà ãîре â ëèсòàòà.
Беçрàáîòíèòе ïòèöè сïяò с ãëàâà ïîä êрèëàòà.

Сâàëя сâîяòà äреõà, ïреç рúêàâà íàäíè÷à
И óсещà рúêàòà сè áеçрàáîòíà è ïòè÷à.
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Сú÷èíяâà íàóì íещî ìíîãî ïîсëеäíî,
Нещî ìíîãî еäèíсòâеíî, áеççàщèòíî è áеäíî.

И ïîòúâà, ïîòúâà êàòî áеáе âúâ рàíèöà
ïî среäàòà íà ïàрêà, ïî среäàòà íà сòрàíèöà.

Сàìî ãàрâàíúò âе÷еí îò íеáеòî ïреä÷óâсòâà,
÷е ще ïее сëеä âреìе íà ïîеòà äî áþсòà.

Сòîяí Иëèеâ • Рèсóíêà
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Максим Максимов 
(1950)

СТИХОТВОРЕНИЯ

БРАЧЕН ÄОГОВОР

Всè÷êè ïîäрîáíîсòè — äîãîâîреíè.
И íàêрàя, íàé-íàêрàя
сúс сèòеí шрèфò ïèше:

„Да се обичаме“

БУÌЕРАНГ

Чîâе÷есòâîòî е èçìèсëèëî
÷àсîâíèöè è êàëеíäàрè,
çà äà óáèâà âреìеòî.
А ïîсëе èçêàçâà сâîèòе сúáîëеçíîâàíèя
â îãрîìеí íеêрîëîã,
íàре÷еí îò ïрèëè÷èе — Исòîрèя.

Кàêâî ще áúäе ìèíàëîòî?

Кóïèщà îò íеâàëèäíè êàëеíäàрè,
рúжäясàëè ÷àсîâíèöè, ÷îâешêè êîсòè...

Вреìеòî íàêàçâà сâîèòе óáèéöè.

НЕВИÄИÌО

Сìúрòòà се рàжäà
с òâîеòî рîжäеíèе.
Вúâ òîçè ÷àс — îãрîìеí е жèâîòúò
è ìàëêà, ìíîãî ìàëêà е сìúрòòà.
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Неâèäèìî жèâîòúò íàìàëяâà
è îще ïî-íеâèäèìî рàсòе сìúрòòà.
Чóé! Трîïà сòàреöúò с áàсòóíà,
А âсúщíîсò òрîïà âе÷е òя.

Кàìáàíеí çâúí.
С жèâîòà íяêîé се ïрîщàâà...

Æèâîòúò сâúршèë.

А âсúщíîсò —
óìряëà е сìúрòòà.

ЗА ЛЮБОВТА

Нà òерèòîрèяòà íà ëþáîâòà
íяìà рàâíè.
Тàì íещàòà сà íеîáясíèìè.
Тàì íещàòà íе ïîäëежàò
íà íèêàêâè ëîãè÷íè çàêîíè...
Лú÷èòе íà рàçóìà òàì íе äîсòèãàò...
Тàì сâеòè еäèíсòâеíî îò ÷óâсòâàòà,
íàжежеíè äî сèíьî.
Кàêâî ëè èìà â ãëàâèòе
íà òеçè áеçóìíî âëþáеíè õîрà?

П.П. Рàçêàç íà еäèí ëеêàр:
Прè àóòîïсèя íà еäèí áеçóìíî âëþáеí
îòâîрèõìе ÷ереïà, à âúòре ÷óäî!
Вìесòî ìîçúê, еäíî îãрîìíî
íеäèшàщî сúрöе...

ЩАСТИЕТО НЯÌА СЯНКА

В íàé-ãîрещèя äеí,
ïîêîряâàщ âúрõà íà сâîя жèâîò.
Шеïà сíяã âçеìàш çà äîêàçàòеëсòâî.
Нî êîãàòî сëеçеш äîëó,
ïîêàçâàш íà õîрàòà сàìî ìîêрà äëàí.
Äîêàòî îáясíяâàш êàê âсè÷êî е сòàíàëî,
рúöеòе òè —
íàïúëíî сóõè.
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Ирина Велева 
(1971)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТОЗИ ГРАÄ ÌИ ОТЕСНЯ

Тîçè ãрàä ìè îòесíя
êàòî ïóëîâер,
â êîéòî сúì èçрàсíàëà,
íî âе÷е çà íèщî íе сòàâà.
Кàòî îáóâêà îò äеòсòâîòî
ìè îòесíя òîçè ãрàä.
Уëèöèòе — еäíè è сúщè.
Оò âсеêè úãúë сïîìеí êрещè.
Äîрè âсè÷êè õîрà ìè се сòрóâàò ïîçíàòè.
Тîçè ãрàä ìе е õâàíàë â êàïàíà сè.
Сеãà сíеãúò âàëè.
Нî ïàê е сúщîòî. Äîрè сíеãúò ìè îòесíя
êàòî áяë ïóëîâер,
êîéòî âсеêè äеí сúì îáëè÷àëà.
Сúрöеòî èсêà íещî íîâî —
äрóãà îáóâêà,
ïóëîâер
è ãрàä.

•
Оòúрсâàì се îò èëþçèèòе сè.
Кàêòî äúрâîòî îò ïреãîреëè ëèсòà.
Гîëà сúì. Зàсïàëà с äúíерà.
Чàêàì äà ïрîêàïе äúжäúò
И äà èçìèе ìîèòе рàíè,
èëþçèя сëеä èëþçèя,
ëèсòî сëеä ëèсòî.
Бîëè ìе âсяêà îòëеòяëà èëþçèя.
Бîëè ìе âсяêî ëèсòî.
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ÌИСЛИ В ЗЕЛЕНО

Хîäя среä äúрâеòà —
ãîрäè, òèõè, çеëеíè.
Зàâèжäàì èì.
Осúäеíà сúì äà áúäà ÷îâеê,
рàçíèщеí îò сâîéòе ïрîáëеìè.
Осúäеíà сúì äà сè ïрîáèâàì ïúò.
Äà êрà÷à. Äà сïèрàì. Äà êрà÷à.
А òе âе÷íî сòîяò
è сà âсе òúé ãîрäè, çеëеíè.
Осúäеíà сúì äà áúäà ÷îâеê.
Сïèрàì. Зàïî÷âàì äà ìèсëя â çеëеíî.

•
Пîä сòрîãî íеáе —
сòрîãè õîрà.
Пúò с öâяò íà ïеïеë
се âèе ìîíîòîííî.
Сèâ àâòîáóс
сèâè õîрà
ïî сïèрêè рàçíàся —
êàòî áеçèìеííè êîëеòè.
Усìèõâàì се
сïîíòàííî,
áеçсрàìíî,
íî ïîсëе óсìèâêàòà сè ïрèáèрàì.
Лèöеòî ìè сòàâà сòîìàíеíî
с öâеòà íà íеáеòî è ïúòя.
И сúì êàòî áеçèìеíеí êîëеò
Äî íяêîé àäрес — сèâ è íàâúсеí.

ОТПУСК ОТ ÆИВОТА

Исêàì îòïóсê îò Æèâîòà,
íî Æèâîòúò îòêàçâà,
äîрè áîëíè÷íè íе äàâà.
Зà òàêàâà óìîрà
íяìà çàêîíè íàïèсàíè.
Аêî îöеëееш — îöеëяâàш,
àêî íе — íèêîé íе сúжàëяâà.
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Тîâà сà çàêîíèòе íà Æèâîòà —
ïèсàíè èëè íеïèсàíè.
Зàâèжäàì íà ïòèöèòе —
âîëíè, êрèëàòè.
Кàöàò, êúäеòî èсêàò
è ïî сâîя âîëя îòëèòàò.
Исêàì îòïóсê îò Æèâîòà —
â сяíêàòà íà âе÷íèя Äúá äà ïî÷èíà.

Геîрãè Чàïêúíîâ • Грàфèêà
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Христо Караславов 
(1968)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЛÚÆЦИТЕ

Кîãàòî ãè ÷óеш äà âëèçàò,
íе çàêëþ÷âàé сïîìеíàòèòе
íе ãàсè â ãрàäèíàòà феíерà.
Осòàâè ãè äà се ïîëóòàò èç êîрèäîрà,
äà ïîìúë÷àò íà òерàсàòà,
äà âúçêëèöàâàò сòресíàòî â êèëерà,
äà се сïúíàò â сеíêèòе íè
è äúëãî
äà сè шóшíàò íещî
â сúìíеíèяòà íà
òúìíèòе
ïреääâерèя.
И êîãàòî òè ïрîãîâîряò,
óсìèõíè èì се,
èçâàäè ÷àшè,
íàëеé èì âèíî
è íàïрàâè òîâà, êîеòî íàé-ìíîãî ãè ïëàшè —
îсòàâè ãè äà ãîâîряò.
И ãè íàêàжè с äîâерèе.

ЩАСТЛИВИ ОЧИ
          На Бени

Пîíеäеëíèöè, â êîèòî ëèêóâàìе,
íеäеëè, â êîèòî ìúë÷èì.
Зíàеш, 
íèêîãà è íèêúäе íе е áèëî ëесíî
äà сè рîäеí сúс щàсòëèâè î÷è.

О÷èòе, êîèòî ìîëяò, òе сâúрçâàò сúс äрóãèòе.
О÷èòе, êîèòî èçèсêâàò, сè ïîäеëяò сâеòà.
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Щàсòëèâèòе íе èсêàò íèщî îò íèêîãî,
à äà íе èсêàш îò íèêîãî íèщî
íе е ëеêà сúäáà.

Нî íèìà áè рàçìерèëà
сìеõà è ïрîсòîрà,
âсè÷êè òеçè íеóëîâèìè çà äóìèòе
ëú÷еçàрíè ïрèçрàöè, с êîèòî ãîâîрèш
ïреç ïîсèâеëèòе äóìè íà äрóãèòе?

Зàòîâà
ëèêóâàé, êîãàòî â ïîíеäеëíèê ëèêóâàìе,
è íе òúãóâàé, àêî â íеäеëя ìúë÷èì —
òâúрäе êрàсèâî е, çà äà áúäе è ëесíî
äà сè рîäеí сúс щàсòëèâè î÷è.

ОТПÚТУВАНЕ
 На Тодор Спасов

Нàõрàíè ëè жèâîòíîòî, ÷îâе÷е?
Кîãàòî äîéäе íîщ, òî ще òе ïàçè
îò сúíèщà, êîèòî òèõî ëàçяò
ïреç êîсòèòе íà ïрîïèëяíàòà íè âе÷íîсò.
Преäè äà òрúãíеш
íàõрàíè ëè жèâîòíîòî, ÷îâе÷е?
Сòóäúò íàìерè ëè òе, òî ще òе çàòîïëè
сúс ëàïèòе íà íîщíèòе сè âîïëè
è с õëèïîòà íà äèâàòà òúãà,
íî áëèçíе ëè ïреìрúçíàëàòà òè рúêà,
ще рàçáереш, ÷е ïúòяò òè ще е äàëе÷еí.
Преäè äà òрúãíеш
Нàõрàíè ëè,
Нàõрàíè ëè жèâîòíîòî,
Чîâе÷е?

ÌОÌЧЕТО, КОЕТО СИ ОТИВА

Пîìíèш ëè êàê сòîеше âúâ çäрà÷à
áеçâúçâрàòíî äàëе÷íî, áеçêрàéíî êрàсèâî,
áеç äóìà äà êàже, áеç äà çàïëà÷е
ìîìè÷еòî, êîеòî сè îòèâà.
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И íяìà äóìè, îïрàâäàíèя íяìà
сàìî çäрà÷, êîéòî òèõî â íîщòà се ïреëèâà
è с íеãî òî òрúãâà,
óõàííî, жеëàíî,
ìîìè÷еòî, êîеòî сè îòèâà.
А òè îсòàâàш, ìîì÷е, è êàêâî ще íàïрàâèш
с òèшèíàòà êрàé òеá, êîяòî óáèâà,
с âсè÷êè äóìè, êîèòî îсòàâàò
íеêàçàíè
сëеä ìîìè÷еòî, êîеòî сè îòèâà.

И ще îсòàâяш âрàòàòà îòâîреíà,
íî òя íяìà äà äîéäе,
äî òеëефîíà ще сïèш, íî íея âе÷е я íяìà.
И ïàрфþìúò £ сàìî íяêîé ïúò ще îòâàря
Нà òâîéòà áîëêà âрàòàòà, çеëеíîîêà è íяìà.
И ïрèòâàряш î÷è è âèжäàш î÷èòе
è íà ãúрäèòе çúрíàòà, äîêîсíàòè с óсòíè,
íà áеäрàòà сóìрàêà, è ïîòúâàш â êîсèòе,
è óсòíèòе ÷óâсòâàш — òîïëè, ïëàõè è âêóсíè.
И âèжäàш î÷èòе...
И сâîéòà áîëêà ïреãрúщàш,
çàщîòî â òàçè âсеëеíà, áеçрàçëè÷íà è сèâà,
çíàеш — äîрè è áîëêàòà íîсè ÷ерòèòе
íà ìîìè÷еòî, êîеòî сè îòèâà.
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ПОСЛЕСЛОВ 

Драги	читателю,
сигурни	сме,	че	тази	дълга	поредица	от	писателски	имена	и	творби,	

поместени	под	рубриката	„Писатели	от	софийския	район	„Изгрев“,	ще	ви	
учуди	и	развълнува.	Наистина	—	едва	ли	има	друг	район,	друго	жилищно	
пространство	в	родината	ни,	дало	житейски	покрив	на	толкова	много	
литературни	вдъхновения.	От	тази	поредица	не	може	да	се	отнеме,	но	
към	нея	може	още	да	се	прибави.	Трудният	за	всички	ни	„антивирусен“	
период,	 в	 който	 се	 случи	да	работим	върху	настоящият	брой,	намали	
възможността	за	по-широка	изследователска	работа	по	тази	просторна	
тема.	Още	повече,	че	някои	писатели	са	имали	в	живота	си	не	само	своя	
„изгревен“	адрес.	Допълнително	затруднение	се	оказа	и	ограниченият	брой	
страници	на	списанието.	Разбира	се,	ние	увеличихме	чувствително	обема	
на	списанието,	но	споменатите	затруднения	оказаха	влияние	на	работа-
та	ни.	И	сега	се	налага	да	прибавим	накратко	към	тази	поредица	още	пи-
сателски	имена:	Васил	Акьов	(1924—2009)	—	сценарист,	поет	и	литeратурен	
критик,	Любен	Станев	(1924—2009)	—	белетрист	и	киносценарист,	автор	
на	сценариите	на	филмите	„Цар	и	генерал“,	„Мъже	в	командировка“	и	др.,	
Цилия	Лачева	(1927—1987)	—	автор	на	книги	за	деца	и	възрастни,	Бончо	Нес-
торов	(1906—1987)	—	автор	на	книги	за	деца	и	юноши,	Паун	Генов	(1915—1999)	
белетрист	и	публицист,	Радослав	Михайлов	(1928—2011),	написал	редица	
белетристични	книги	на	съвременна	тема,	Стаменка	Христозова	(1931),	
автор	на	прозаичните	книги	„Жена	като	всички“,	„Мъже	до	поискване“	и	др.

Ето	и	поетите,	чиито	имена	е	необходимо	тук	да	прибавим:	Димитър	
Дублев	(1927—1988),	Михаил	Маринов	(1925—1992),	Салис	Таджер	(1024—1988),	
Николай	Антонов	(1926—2004),	Боян	Бойчев	(1971)...

Немалко	 са	 литературоведите,	 които	 сега	 споменаваме	 допълни-
телно:	Георги	Марков	(1927—1987)	—	професор	в	катедрата	по	теория	на	
литературата	в	СУ,	автор	на	проучвания	върху	българската	литература	
между	двете	световни	войни,	Петър	Пондев	(1914—1984)	—	литературен	кри-
тик	и	предишен	директор	на	издателство	„Български	писател“,	Николай	
Янков	(1919—1984)	—	литературовед	и	критик,	основател	на	издателство	
„Отечество“,	Гочо	Гочев	(1913—2003)	—	професор	по	театрална	критика,	
автор	на	изследвания	върху	българската	драматургия,	Свилен	Каролев	
(1954—2014)	—	литературен	критик	и	изследовател,	напуснал	ни	твърде	
рано,	Иван	Цветков	(1924)	литературен	критик	и	историк	русист.

Навярно	има	 още	 литературни	творци,	живели	и	творили	 в	тази	
част	на	София	—	по	едно	или	друго	време.	Но	се	надяваме,	че	с	настоящия	
специален	брой,	подкрепен	и	от	софийския	общински	район	„Изгрев“,	сме	
извършили	значителна	откривателска	и	издателска	работа,	посвещавайки	
специален	брой	на	този	изключителен	литературен	феномен.

СПИСАНИЕ „ПЛАМЪК“ 
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ВНЕЗАПНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Джина Дундова-Панчева

СТИХОТВОРЕНИЯ

НЕОЧАКВАНО

Иìàì òîëêîâà ìíîãî íещà äà òè êàжà,
íî ìúë÷à — îòêúäе äà çàïî÷íà, ëþáîâ?
Чóâàì òèõèòе сòúïêè íà äúжä ïî ïàâàжà
êàòî ïесеí çà äеí, èçíеíàäâàщî íîâ...
Не î÷àêâàõ äà äîéäеш ïрè ìеíе îòíîâî,
äà ìе ãëеäàш с ïрèсâèòè, ÷àрîâíè î÷è,
è óсìèõíàòà ïàê äà ìè сèïеш îòрîâà —
îò îíàçè íàäежäà, êîяòî ãîр÷è...
Не ïреâçеìàé ìе÷òèòе ìè äíес áеç äà ïèòàш
è íе êàрàé сúрöеòî äà òè÷à òàêà.
Аêî èсêàш ïîäсëîí äà íàìерèш è ïрèсòàí, 
ïреâúрíè âúâ êрèëî ìîéòà êреõêà рúêà.
И òîãàâà ще äîéäà ïрè òеá êàòî ïòè÷êà,
ще ëеòя среä âúçòîрçè è сòàрà òúãà.
Аêî èсêàш, ëþáîâ, ïàê ïрè ìеí äà äîòè÷àш,
ïреâúрíè ìе âúâ ïòèöà, ïреâúрíè ìе â äúãà.

КАТО НЕБЕТО И ЗЕÌЯТА

Сúс òеá сìе òîëêîâà рàçëè÷íè —
êàòî íеáеòî è çеìяòà
è ìèсëèòе ìè рîìàíòè÷íè
се сïúâàò â òеá è се ïреìяòàò.

А ïîсëе íяêúäе áеçìúëâíî
ïреïóсêàò íàäàëе÷ è áяãàò.
Беç òяõ äóшàòà íе е ïúëíà,
çâеçäèòе áúрçàò äà сè ëяãàò...

Вíеçàïíî ìúëíèè ïрèòè÷âàò
îò îáëàöèòе êúì òреâàòà.
Рàçáèрàì — âсúщíîсò се ïрèâëè÷àò
áеçсïèр íеáеòî è çеìяòà.
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ЗАЩО НЕ ÌОÆЕÌ КАТО ТЯХ

Кàê êрàсèâî óìèрàò ëèсòàòà,
çàâúрòяíè â çëàòèсò âîäîïàä
è äîêîсíàëè âе÷е çеìяòà,
çà ïîсëеäíî сúäáîâíî шóìяò.

Сêîрî òе ще сà ïрèçрà÷íè сеíêè,
âеòрîâе ще ãè íîсяò íà ïрàõ.
Сàìî êëîíèòе ãîëè ще сòеíàò,
ще çàãëúõíе è ïòè÷èяò сìяõ.

В òîçè ìèã ще çàïëà÷е ãîрàòà
с ïîäàреíè îò îáëàê сúëçè.
Кàê êрàсèâî óìèрàò ëèсòàòà,
à îòãîре ìúãëàòà ïúëçè.

КÚСНА ЛЮБОВ

Ìîя êúсíà ëþáîâ, íеî÷àêâàíà,
íеóâереíà, сìешíî рàíèìà,
сëеä ïîрîя îò ãрешêè îò÷àяíà,
щîì сè сïîìíяш çà ìеí — íàìерè ìе.
Чóâсòâàì, èäâàш ïрè ìеíе íеòúрсеíà,
î÷àрîâàíà ïàëàâî òè÷àш...
Ще îòâîря âрàòàòà è â òúìíîòî
ще òе ïóсíà â сúрöеòî сè сêрèшîì.
Че â жèâîòà ìè äúëãî òе íяìàше,
äàже âе÷е ïî÷òè òе çàáрàâèõ
è áеç òеáе óсìèõâàõ се íяêàê сè,
íî îò рàäîсò ëè áеше...еäâà ëè.
И ще äèшàò çàäúõàíî äíèòе ìè,
âúçрîäеíè îò òâîéòî ïрèсúсòâèе.
Сàìî îще âеäíúж äîâерè ìè се!
Зíàì, çà íîâè îòêрèòèя êúсíî е.
Ще ïîòúрся ïîäсëîí â òîïëèíàòà òè,
ìîя êúсíà ëþáîâ, íеïîäèреíà.
Тè еëà, òúé âíеçàïíî ïîçíàëà ìе
è áúäè с ìеí äî êрàя íà äíèòе ìè. 
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ОТВÚÄ

Кàêâî íè ÷àêà òàì, îòâúä?
Гàëàêòèêèòе è çâеçäèòе,
еäèí áеçêрàеí ìëе÷еí ïúò 
èëè ïîêîé, îòäàâíà äèреí?
А ìîже áè âúëшеáеí сâяò
èçâúí ïîçíàòèòе ïреäеëè,
êúäеòî ëèëèè öúфòяò
среä еçерà, ïîрóìеíеëè
îò èçãреâ íà áеçáрîé сëúíöà,
êîèòî Бîã сúс ïîãëеä ïàëè,
ëþáîâ íà õèëяäè сúрöà,
êîãàòî сóòрèí ãî ïîãàëè?
Иëè íè ÷àêà òèшèíà
è âе÷íà íîщ среä êîсìîс ëеäеí,
среä íеïрîãëеäíà òúìíèíà,
äîшëà ïрè íàс с äúõà ïîсëеäеí...
Кàêâîòî è äà èìà òàì,
îòâúä ïîçíàòèòе ïúòеêè,
ще ãî óçíàе âсеêè сàì,
íî ще ìúë÷è, óâè, íàâеêè. 
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Росен Желязков

СТИХОТВОРЕНИЯ

•
В óòрешíèя äеí âèíàãè èìà сâеòëèíà
ìîже äà òе срещíе ÷óäî
íе çíàеш íî ãî èìà
ãîëяì е óòрешíèя ÷àс
âèíàãè ìîже äà рîäèш áúäещеòî сè â íеãî.

•
Не сúì âèжäàë òàêàâà ëóíà
âúрâя сëеä íея è рàçõîжäàì äеíя сè
à íîщòà сòàâà è òрúãâà сëеä ìеí
äà òúрсè ìясòî çà сúíя ìè

•
÷îâеê жèâее сàìî äâà ïúòè
ïîâе÷е óòре
è сúâсеì ìúíè÷êî äíес
òîâà íе äîсòèãà çà äà
èçáяãà îò ìèíàëîòî сè êîеòî
ãî èçïрàщà âúâ жèâîòà ìó

ПОСЛЕÄЕН

Рàäâàé се ÷е èìàш òîçè äеí
Преãúрíè ãî çà ïîсëеäíî
çà äрóã íе сè îсòàâяé âреìе

•
òàêà се çàçяïàõ â íея îòçàä ÷е
êîãàòî òя се îòäàëе÷è îòêрèõ ÷е
ìè íяìà î÷èòе
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БЪДЕЩА КНИГА

Дарина Герова

РУСКА ЖЕНА1	

Разказ

В	купето	бяхме	сами.	Пътувахме	за	България.	Аз	се	връщах	от	ко-
мандировка,	а	старата	рускиня	отиваше	на	гости	на	племенницата	си.	
Вагонът	се	хлъзгаше	по	релсите,	залюлян	наляво	и	надясно	като	кораб	в	
тихо	море.	Зад	прозореца	отскачаха	една	след	друга	ниски	къщи,	пръснати	
край	блатата.	Всичко	беше	сиво	и	бяло	и	черно	—	и	къщите,	и	блатата,	
и	мостовете,	през	които	прелиташе	влакът,	и	горите	с	обелени	клони	и	
голи	дървета,	и	пръстта,	скована	в	прашен	лед.

Старата	рускиня	седеше	до	прозореца	и	гледаше	навън.
Часове	минаваха.	Къщите	извираха	и	 чезнеха.	От	време	на	 време	

изплуваше	дълга	сива	ограда,	зад	оградата	стърчаха	високи	комини.	Ко-
мините	пушеха	и	пушекът	загъваше	ниското	зимно	небе.	Бързаха	жени,	
пребрадени	до	очите,	обути	в	тежки	плъстени	ботуши,	и	мъже	с	шапки	
от	вата,	които	покриваха	ушите	им.	И	мъжете,	и	жените	се	стопяваха	за	
миг	в	сивотата	на	оградите	и	в	прозрачния	дим	на	комините	и	îòëèâàõà	
един	след	друг	в	бялата	равнина	като	привидения	„Искате	ли	ябълчица?	
—	попита	старата	рускиня.	—	Киселка	е.	През	войната	сънувах	ябълка,	а	
като	се	събуждах	—	устата	ми	пресъхнала,	устните	напукани...“

Ябълката	ме	разсъни.	Спомних	си,	че	се	прибирам	у	дома,	и	ми	стана	
приятно.

От	високия	 етаж	на	 хотела	 в	Москва	 хората	изглеждаха	малки	
като	деца.	Реката	не	беше	замръзнала,	но	водата	едва	се	поклащаше	
и	 само	 сивите	шлепове	 разсичаха	 спокойствието	 на	това	 безгласно	
течение.	Тьотята	влизаше	безшумно	в	стаята	и	пускаше	прахосму-
качката.	Стаята	бучеше,	а	тьотята	разказваше	как	нейният	голям	
син	ще	се	жени	за	едно	добро	момиче.	Момичето	имало	баща	и	Ваня	щял	
да	се	сдобие	с	баща.

В	хотела	всички	бързаха.	Мъжете	се	редяха	пред	асансьора	и	пръскаха	
около	себе	си	миризма	на	одеколон.	Жените	обикаляха	стаите	с	прахосму-
качки.	Дежурната	седеше	до	телефона	и	плавно	отговаряше:	„Няма	места,	
гражданино,	няма	места“.

—	Хубава	зима	—	въздъхна	старата	рускиня.
Тя	гледаше	бялата	равнина	с	насълзени	очи	и	броеше	дърветата	и	

къщите.	Така	правят	хора,	които	не	са	свикнали	да	пътуват.
Тьотята	в	хотела	не	беше	се	качвала	на	самолет.	Питаше	как	стъп-

ват	пътниците	в	самолета,	така	че	да	не	го	обърнат,	и	аз	си	представях	
1 Из „Песен за белия лист“ — живи истории, дадена за печат в изд. „Изток-Запад“.
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моята	баба,	която	ми	заръча	да	не	се	качвам	никога	на	дърво	без	корен.	
И	моята	баба	нямаше	вяра	в	самолетите.

—	В	такава	зима	умря	Таня,	най-малката...
Старата	рускиня	избърса	очите	си	с	пръсти.
—	Изрових	щ	корен	от	брезата,	но	тя	не	го	погледна.	Вече	не	можеше	

да	дъвче.	У	нас	живееше	един	немец.	Попита	ме	защо	съсипвам	дървото.	
Мъчно	му	беше	за	брезата,	галеше	я	с	кожени	ръкавици.

Жената	седеше	със	скръстени	ръце.	Цял	живот	беше	бързала,	а	във	
влака	не	бързаше.

Пред	хотела	имаше	голям	площад.	От	площада	започваха	широки	ули-
ци,	пълни	с	магазини.	Колите	се	плъзгаха	по	улиците	една	до	друга	и	една	
след	друга,	но	често	спираха,	за	да	чакат	светофара,	и	тогава	хората	се	
втурваха	като	мъниста	от	окъсана	огърлица	и	се	разминаваха	с	размахани	
ръце,	а	пред	лицата	им	летяха	малки	облачета	пара.

Една	сутрин	сви	голям	студ.	Реката	замръзна.	Дните	станаха	су-
рови.	Бързах	по	широките	булеварди	и	влизах	в	магазините	да	се	стопля.	
Продавачки	 бяха	 високи	момичета	 с	 хубави	прически.	Момичетата	 се	
навеждаха,	за	да	опаковат	продуктите,	и	леко	се	усмихваха,	а	прическите	
им	се	накланяха	напред	като	камбани,	които	не	бият.	Навън	отново	ме	
хващаше	студ,	пареше	страните	ми	и	се	провираше	на	тънки	змийчета	в	
гърба.	Потъвах	в	метрото,	за	да	се	смеся	с	пътниците.	На	всяка	спирка	
се	качваха	хора	и	слизаха	хора,	лицата	им	бяха	зачервени,	върху	палтата	
им	на	чисти	бисерни	капчици	се	топеше	снегът	на	града.	Градът,	който	
нямаше	начало	и	нямаше	край.

—	Войната	не	беше	най-страшното,	миличка	—	обади	се	отново	стара-
та	рускиня.	—	Най-страшното	беше	след	войната.	Умря	учената	дъщеря	
—	пак	от	глад.	Не	успях	да	се	порадвам	на	учено...	Поминаха	се	и	сестрите.	
Моят	човек	беше	пощаджия.	През	зимата	краката	му	замръзнаха	и	ги	
отрязаха.	Докторът	каза	—	ще	оживее,	но	той	не	оживя.	Цялата	война	
изкара,	но	без	крака	не	искаше	да	живее...

Тьотята	в	хотела	заплака	на	рождения	ден	на	малкия	си	син.	Показ-
ваше	последната	му	снимка	и	бършеше	очите	си	с	престилка.	Дежурната	
£	се	скара.	Англичанката	от	стая	908	щ	даде	половин	лира.	Тьотята	я	
върна.	Никой	на	етажа	не	разбра	—	обиди	ли	се	англичанката,	или	нищо	
£	няма.	Юри,	техникът	на	парното,	се	хвана	на	бас,	че	на	англичаните	
нищо	им	няма.	Такъв	им	бил	характерът.

В	синкавите	утрини	се	чуваше	по	радиото	музиката	за	гимнастика.	
Мъжете	играеха	в	стаите	си	и	хотелът	се	поклащаше	в	такт	със	силните	
им	движения.	Те	вдишваха	и	издишваха	с	отворени	гърди,	а	през	прозор-
ците	летяха	снежинки	и	се	топяха	на	малки	звездички	върху	полираните	
масички	до	парното.	В	бюфета	приготвяха	чай	и	парата	свиреше	през	
лъскавия	капак	на	самовара.

Привечер	командированите	се	връщаха,	натоварени	с	покупки.	Вли-
заха	в	асансьора	с	големи	гумени	топки,	с	камиони	от	дърво	и	алуминий,	с	
метални	шейни	и	тежки	детски	таксита.	Носеха	кутии	с	дамски	шапки	
и	обувки,	пакети	с	вълнени	и	копринени	платове.	Усмихваха	се	и	питаха	
харесва	ли	ми	подаръкът	и	аз	винаги	казвах,	че	този	подарък	много	ми	
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харесва,	и	си	представях	жените	на	командированите,	и	децата	на	ко-
мандированите,	и	шумната	радост,	с	която	ще	отворят	тези	пакети,	и	
мъжкият	глас,	който	цяла	вечер	ще	разказва	за	големия	град,	за	големия	хо-
тел,	за	големите	улици	и	може	би	за	хубавите	момичета	от	магазините...

В	края	на	престоя	започна	да	ми	се	струва,	че	хотелът	е	център	на	
една	малка	планета.	Около	него	се	суетят,	идват	и	си	отиват,	кръжат	
неуморно	ден	и	нощ	хора,	които	не	се	познават	помежду	си,	но	се	чувст-
ват	винаги	заедно.	В	центъра	на	тази	планета	всичко	се	събира	и	всичко	
се	разпръсква	и	ако	има	нещо	трайно,	това	са	високите	тежки	врати	и	
дежурната	с	нейната	ласкава	усмивка,	и	лъскавият	самовар,	който	всяка	
сутрин	свири	и	вдига	пара;

—	У	вас	евтино	ли	е?	—	пита	старата	рускиня.	—	Какво	да	купя	на	
внучката?

Тя	пак	гледа	равнината	и	дърветата,	и	къщите,	и	хората,	пребра-
дени	до	очите,	и	гарите	с	дървени	будки,	в	които	продават	водка,	чай	и	
консерви,	и	бабките	по	гарите,	които	подскачат	от	студ	над	купчина	
зимни	ябълки,	и	жените	в	униформи,	които	притичват	да	дадат	сигнал,	
въпреки	че	влакът	не	спира	на	тяхната	гара.	А	аз	се	радвам,	че	тази	жена	
има	внучка,	че	още	се	грижи	на	някого	и	ще	се	грижи,	докато	е	жива.

Никакъв	център	не	беше	хотелът	с	високите	врати	и	лъскавия	са-
мовар.	Център	бяха	хората,	които	пристигаха	и	отминаваха	с		куфари	
и	топли	шапки,	с	усмивки	на	благодарност	за	това,	че	са	ги	приютили,	с	
адреси,	вписани	накриво	в	малките	бележници,	с	високите	гласове,	които	
се	надвикваха	по	телефона,	с	бутилки,	които	стърчаха	от	джобовете	им,	
с	търпеливо	внимание	към	скучния	телевизор.	Те	не	се	сърдеха,	когато	не	
могат	да	намерят	познатите	по	телефона,	нежно	благодаряха	на	тьотя-
та	и	чистеха	сами	обувките	си	в	офиса,	тананикаха	си	познати	мелодии	
и	гледаха	ненаситно	през	прозореца	своя	любим	град,	своята	велика	сто-
лица,	гледаха	я	как	звъни,	как	тича,	как	тихо	и	кротко	се	движи	реката,	
за	която	бяха	пели	песни	още	от	деца,	слушаха	как	бие	часовникът	на	
голямата	кула	и	си	представяха	как	се	сменява	караулът	пред	мавзолея	
и	как	бързат	в	седем	без	десет	зрителите	към	Конгресната	зала.	Най-
щастливите	от	тях	отиваха	да	гледат	„Лебедово	езеро“.

Равнината	блести	и	чезне	зад	мъгливия	хоризонт.	Отблизо	дърветата	
изглеждат	на	петна,	като	нов	вид	жирафи,	направени	от	черно	и	бяло.	
Безлюдно	е,	но	зад	блатото	отново	започват	къщите,	малки	и	спретнати,	
обковани	с	дъски,	с	прегърбени	покриви,	които	носят	цялата	тежест	на	
зимното	небе.

Влакът	се	люлее	като	кораб	в	тихо	море.	Колелетата	на	вагона	се	
хлъзгат	по	стоманените	стрели	на	релсите.	Старата	рускиня	спи.	Едно	
кълбо	от	мъдрост	и	живот.	Едно	коренище	от	жилави	тъкани,	вкопани	в	
бездната	на	тая	равнина,	която	няма	начало	и	няма	край,	но	има	зачатие	
—	зачатието	на	тая	жена	и	на	нейния	род	и	на	родовете	на	всички	руски	
жени,	унижавани,	но	неунижени.

—	Ще	има	жито	—	говорят	в	коридора.	Снегът	е	дебел.
Вагонът	се	стреми	напред,	а	във	вагона	всичко		стои	на	едно	място.
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Петър Доневски

ИЗБОРНИ НЕВОЛИ 
Разказ

В	равното	Мизийско	поле	пролетта	дойде	рано	и	неусетно.	Кестени-
те	в	градския	парк	скоро	разлистиха	мокрите	си	клони,	хълмовете	около	
града	позеленяха,	а	равнината	разля	пъстрият	си	килим	като	зелено	море	
и	овчарските	стада	се	закротиха	из	Герена	и	до	реката.	Пролетни	дни...	
Хората	се	радваха	на	бухналото	поле	и	на	промяната,	която	наставаше	
тия	дни	и	в	града,	и	в	градините,	и	в	гората,	и	в	криволите	на	реката	
Скът.	Променяше	се	всичко.	Дните	ставаха	по-дълги,	слънцето	по-топ-
ло,	ярко	трепкаше	над	Килофарка	и	Македонските	парцели,	а	лъчите	му	
пролетни	и	чисти	позлатяваха	върхарите	на	трепетликите	по	мокрите	
горски	поляни.

Не	устоях	на	рибарските	си	мераци.	Още	първите	дни	на	женския	
месец	метнах	такъмите	на	задната	седалка	на	ладата	и	след	половин	
час	спрях	автомобила	в	Томовските	чифлици.	Река	Скът	не	е	от	дългите	
реки	в	България,	но	преди	да	се	влее	в	Огоста,	а	оттам	и	в	Дунав,	по	тихия	
си	речен	път	прави	осмици	и	в	тях	вири	тихи	вирове,	най-хубавите	от	
които	са	в	Белослатинската	равнина.	И	Томовските	чифлици...	Омайно	
място.	Около	тях	най	често	обичах	да	спирам	колата.	Винаги	тук	беше	
спокойно,	мир	и	тишина	властваха	около	Китката	от	липи	и	явораци.	
Познавах	поречието	на	реката,	по	целия	£	речен	път	из	Белослатинската	
община.	Знаех	къде	има	бързей,	къде	разливи,	къде	има	уронени	брегове	и	
уплетени	паднали	върбалаци	и	закачи.	Та	малко	ли	съм	скитал	из	речните	
криволи	още	като	ученик,	когато	пъргаво	се	гмуркахме	да	ловим	риба	и	
раци...	Знаех	къде	да	отседна	и	сега.

Бях	си	избрал	хубаво	място.	До	един	завой	на	реката,	където	имаше	
шарена	сянка	и	един	дълбок	вир.	Викаха	му	хората	Синия	вир,	Синия	вир,	
в	който	при	тихо	време	се	виждаха	гръбчетата	на	мренки	и	кленове,	кои-
то	ту	се	спускаха	към	дъното	на	вира,	ту	скачаха	над	повърхността	на	
водата	но	после	пък	усетеха	ли	присъствие	на	стъпки,	на	човек	или	на	
куче,	се	спускаха	стремглаво	надолу	в	подмолите	на	близкия	бряг.

—	Хм-м-м...	 дали	не	 съм	закъснял	—	продумах	на	себе	 си	и	 замислен	
хвърлих	поглед	над	върбите,	сребристите	листа	на	които	висяха	ниско	
над	водата.	Слънцето	се	вдигаше	над	Рамулов	баир	и	тъмните	сенки	от	
Димовския	горски	масив	потъваха	все	по-дълбоко	към	горуните	на	Козар-
ска	могила.

—	Кълве	ли,	кълве	ли?	—	изненада	ме	зад	гърба	непознатият	глас.	Бях	
се	улисал	и	гледах	плувката,	а	човекът,	не	дочакал	моя	отговор,	приклекна	
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до	мене,	оплаквайки	се	от	коляното	на	десния	си	крак,	но	не	пропусна	слу-
чая	да	надникне	в	кошчето,	където	все	още	полуживи	подскачаха	няколко	
мренки	и	кленчета.	Ха	да	му	се	не	на	види!	Като	да	ми	беше	познат	тоя	
човек,	но	попрегърбената	му	фигура,	оплешивялата	му	глава	под	едно	вехто	
таке	ме	затрудняваше...	А	иначе	за	възрастта	си	изглеждаше	як,	здрав,	с	
широко	изразително	лице,	което	предразполагаше	доброта	и	почтеност.	
Но-о-о...Де,	че	ми	беше	познат...	Ама-а-а-а...	Аде,	де!!!

—	 Да,	 бе,	 да...	 —	 усмихна	ми	 се	 беззъбото	 старче	 и	 ченетата	му	
преклопаха	по	розовите	му	венци.	—	Аз	съм...	аз	съм...	Нали	някога	ми	беше	
началник?

—	О-о-о...Така,	така...	някога	сме	воювали	на	селскостопанския	фронт...	
—	казах	с	привидна	усмивка,	за	да	избягам	неудобството,	че	все	още	не	се	
досещах	кой	беше	тоя	човек.

—	Дали	кълве	ли?	И	така,	и	иначе...	мешано	—	казах	разсеяно	и	погле-
днах	зареяно	към	цъфналите	храсти	около	върбите	и	усетих	пролетния,	
замайващ	дъх	как	пълнеше	душата	ми	с	наслада,	упование	и	надежда	за	
добра	риболовна	сполука	през	годината.	—	Ама-а-а...	разходка,	природа...	
Да	се	надиша	човек	на	млади	липи,	върби	и	дъхав	мирис	на	цъфнали	глоги-
няци,	диви	храсти	и	яворак.	А	то-о-о...	Да	се	облажи	и	с	рибица...	Но	едва	
ли	ще	се	наяде	човек	с	тия	няколко	парчета.	Абе-е-е-е...	рядко,	рядко,	още	
не	кълве	както	ни	се	иска...	не	кълве...	Водата	е	студена,	а	и	не	е	се	развил	
още	планктона...	Но	ще,	ще,	слънцето	грее.	Нека	понапече...	И	земята	да	
се	понапече.	Ще,	ще.

—	И	рибата	Началство-о-о...	и	рибата...	Някой	път	кълве,	някой	път	
не	посяга.	Зависи	си	много	от	стръвта.	Каквато	стръв	£	подхвърлиш...	
Стръвта	е	важна...	—	и	преди	да	се	умисли	за	обяснение	на	своята	фило-
софия	още	непознатият	допълни	—	и	тя	е	като	народа.	Зависи	от	това,	
което	му	подхвърлиш	на	изборите.	От	това	зависят	и	изборите.

—	Избори	ли	казваш?	Какво	общо	имат	изборите	с	риболова?
—	Има,	има...	—	поусмихна	ми	се	старчето	—	народът	гласува	според	

народната	стръв	парите.	Парите,	които	му	се	подхвърлят	по	време	на	
изборите.

—	Недей	така...	недей...	Нали	навсякъде	се	твърди,	че	купуването	и	
продаване	на	гласове	е	престъпление.	И	телевизиите,	и	радиото	все	това	
говорят.	Ежедневно...

—	Кой,	кой	ти	каза	това	—	опули	очи	срещу	мене	човека.	—	Боже-е-е,	
боже.	Дават	бе,	дават...	всички	партии	дават.	По	30,	по	40,	даже	стигат	
и	до	50	лв.	на	глас...	Дават,	дават	—	ти	не	гледай	радиото	и	телевизиите	
какво	говорят...	И	на	тях,	само	че-е-е	на	тях...	дават,	дават...	—	изтърка	
потта	от	челото	си	той	и	потъна	в	размисъл	на	изборната	си	философия.	
—	Е,-добави	тихо	човекът	—	хващат,	хващат	понякога	някой	от	циганите,	
че	взел	пари.	Попритиснат	го,	може	и	да	го	шамаросат,	но	си	го	пускат	
и	пак,	пак	на	балотажа	циганинът	си	взема	по	някоя	шарена	банкнота.	
Реват,	че	си	нямат	пари.	Беднотия.	Но-о-о....Циганите	понякога	решават	
изборите.	Случва	се...

—	А-а-а-а...	Аз	все	още	вярвам	в	правовата	държава.	Народът	каквото	
каже,	народът.	Трябва	да	гласува...	Да	отиде	до	урните	и	да	гласува	а	не	
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да	ходи	тоя	ден	в	гората	за	гъби.	Зависи	си	от	народа.	Властта	е	нашият	
избор.	Не	да	казваме	после	калпава	ни	е	властта,	защото	и	властта	може	
да	каже	калпав	ни	е	народът.	Нали	е	така?	Нали?

—	Ами-и-и...	Нали,	нали	и	аз	това	казвам...	Това	е	основното.	Народът...	
При	тая	беднотия	и	безработица...	Това	е	важното...	Как	ще	се	гласува?	
Кой,	кой	ще	откаже	да	вземе	пари?	Вземат,	вземат	пари	българи,	и	цигани,	
и	власи,	и	турци...	Ти	не	вярвай	на	големците,	че	безработицата	е	ниска...	
Ами	ония	дето	са	по	чужбина...	Не	са	ли	безработни.	И	за	какво	отидоха	
в	чужбина?	Животът	на	хората	у	нас	остана	само	на	онези,	които	имат	
малко	сухи	пари,	на	други	социалните	помощи	и	гурбетчийските,	който	ид-
ват	от	чужбина	—	каза	старчето	и	млъкна	защото	се	задави	от	тютюна.

Гледах	порозовялото	небръснато	лице	на	моя	събеседник,	неговите	
огнени	очи	на	ястреб,	с	които	ме	пронизваше	и	забравих	да	следя	плувка-
та,	която	бързеят	понесе	към	другия	бряг	на	реката.

—	Лошото	е	—	още	по	се	разпали	старецът	и	ноздрите	му	се	разши-
риха	—	лошото	е	че	младите	отиват	в	чужбина	и	там	раждат	и	вместо	
българчета	от	българки	се	раждат	деца	за	други	държави...	И	там	оста-
ват.	Ти	съгласен	ли	си	на	това	—	питаше	ме	като	да	ме	обвини	в	нещо	и	
мене	човекът.	Усетих,	че	скърцам	със	зъби.	Погледът	ми	се	замъгляваше.	
Прехвърлях	от	ръка	на	ръка	върбовите	клонки,	които	мачках	без	да	усещам	
и	мислено	се	заканвах	на	някого.	А	старецът	ми	ставаше	още	по-мил	и	
симпатичен.	Как	тревожно	изживява	днешното	ежедневие,	как	се	палеше...	
Очите	му	ставаха	още	по-сурови,	бръчките	по	лицето	му	се	сгъстяваха	
и	тревожна	обида	лъхаше	от	гърдите	му.	Мълчахме	и	двамата,	мълчеше	
и	гората,	мълчеше	и	Свински	шумак	отсреща.	По-страшно	от	присъда	
беше	това	мълчание.	А	слънчевият	покой	лягаше	над	равнината	и	само	
от	гората	долитаха	песните	на	ненаплашените	птици.

Но	сепнахме	се.	Над	главите	ни	прелетяха	диви	гълъби,	вдигнаха	се	
над	разлистилите	се	високо	тополи	а	после	се	скосиха	в	ниското	към	Чо-
раповите	горуни.

—	Добре	де	—	усещах	тръпка	по	гърба	си,	но	разтърсих	рамене	и	про-
тегнах	ръка	към	рамото	на	моя	приятел	—	какво,	какво	можем	да	напра-
вим	ние	с	тебе	сега?	—	Прехапах	устни	и	си	мислех	колко	много	са	били	
наивниците,	които	са	приемали	за	чиста	монета	чаканата	демократична	
промяна	в	края	на	миналият	век	в	България.

—	Как	какво,	какво	—	отново	ме	гледаше	с	изумен	поглед	моят	човек.	—	
Ето,	ето...	Новите	избори	идват...	Да	мислим,	да	мислим...	Кой,	кой	може	
да	бъде	кмет	на	нашия	град?	Тревогата	за	житейските	ни	дни	вълнува	
всички...	И	млади	и	стари...

Не	ми	се	щеше	да	водя	предизборен	разговор	с	тоя	емоционален	човек,	
но	той	усети	моето	колебание	и	пак	ме	зачекна:

—	Недей	така,	недей...	Бил	си	управник	в	тоя	град...	Все	още	познаваш	
хората,	а	и	те	те	знаят...	Не	те	ли	тормози	тая	разсипия?	В	градовете,	
селата...	Училищата	се	закриха	в	много	села...	Возят	децата	с	автобуси	
от	село	на	село...	Кога	е	било	това?

—	Е	да,	така	е...	—	изтривах	очите	си	като	им	правех	сянка	от	слънцето	
ми	насреща	и	продължих	неговата	тревога.	—	Няма	вече	заводи,	предпри-
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ятия,	селата	глъхнат	едно	след	друго...	Но	нали,	нали	сами	си	избрахме	
тоя	демократичен	път...	Сами...

—	Но	дай,	дай	да	търсим	пътища	за	възраждане	на	българското	про-
изводство.	Не	те	ли	боли	като	идеш	на	пазара	и	гледаш,	че	само	вносни	
продукти	купуваме?	Хубави	на	етикет	а	калпави	на	качество...	А	нали	
знаеш	какво	 сме	произвеждали.	Особено	 селското	 стопанство.	Имаше	
производство	и	за	вътрешно	потребление,	имаше	продукция	и	за	износ...	С	
колите...	Що	продукция	сме	превозили...	Много	износ	правехме...	Не	вноса,	а	
българското	производство	ще	възроди	българската	икономика.	—	Човекът	
сниши	глас,	заговори	по-тихо,	по-смирено	с	глас,	с	който	ме	убеждаваше,	че	
тоя	човек	разбира	и	познава	и	духовната,	и	житейска	страна	на	живота.

—	Виждам	те,	братко,	чувствам	те	—	притеглях	го	по-близо	до	главата	
си	—	добре	разбираш	нещата.	Само	българското	производство	ще	възроди	
икономиката	на	държавата.	И	износ,	 износ...	Европа,	Арабския	 свят...	
Арабите	още	помнят	качеството	на	нашите	стоки.

—	Така	де,	така	де	—	още	по	се	разпали	човекът	—	нали	и	аз...	За	това	да	
мислим.	И	мисля	си,	мисля	си...	Кой	ще	да	е	кмета	на	нашия	град	—	спря	до	
тук	стареца	и	сложи	пръст	на	главата	си.	—	Струва	си	да	изберем	кмет,	
който	реално	обещава	разкриване	на	повече	работни	места,	да	живее	в	
града	и	да	милее	за	хората.	Вярно,	последният	кмет	понаправи	доста	
неща...	Пооправи	улиците,	детските	площадки,	и	в	града,	и	в	селата,	но	
предприятия,	 заводи	трябват	 за	нашия	 град.	Млад	 е	 още...	Производ-
ството	да	се	възражда.	А	хората	в	нашия	край	са	работливи,	милеят	за	
земята,	която	е	богата	и	ражда	—	изказа	като	монолог	старецът	своя	
копнеж	и	замълчан	загледа	отсреща	цъфналите	джанки.	Лицето	му	сияеше	
от	доброта	и	човечност,	а	сините	му	свити	очи	имаха	дълбочина,	в	която	
плуваха	спомените	от	целият	му	житейски	път.	

—	Но...	ти-и-и...	имаш	ли	списък	и	на	останалите	кандидати,	обаждат	
ли	се	и	нови?

—	Имам,	разбира	се,	имам...	ама	до	изборите	има	още	време...	Цял	ме-
сец	има.	Та-а-а...	викам	и	ти,	и	ти	мисли...	Нали	си	бил	управник,	толкова	
години...	Да	мислиш,	нали?

Преди	да	седна	на	брeга,	отново	още	веднъж	се	вгледах	в	лицето	на	
тоя	човек	и	белега	под	брадичката	вече	не	ме	лъжеше.	Засмях	се	още	по-
широко	и	приближих	близо	до	него.

—	Боре,	ти	ли	си	бе	диспечеро	на	транспорта	в	градския	автопарк.	И	
го	прегърнах	сърдечно.	—	Ей-й-й...Боже-е-е-...	Порасъл	си	вече	—	шеговито	
го	тупах	по	рамото.

—	Ами	аз	съм	бе	Началник,	аз	съм.	Цял-целеничък...Пораснах,	та	станах	
75-годишен,	усмихна	ми	се	и	той	още	по-шеговито	и	ми	смигна	с	едното	
си	око,	после	припали	от	фаса	нова	цигара	и	сиво	белият	дим	плъзна	пред	
очите	му	като	облак.

—	А-а-а...	Харесва	ми	външния	ти	вид...	Държиш	се,	държиш	се...	Бива,	
бива...

—	Абе-е-е-	...	държа	се,	държа	се...Удържал	съм	се,	с	шепа	лекарства.	—	
отвърна	ми	той	с	лека	гримаса	и	завъртя	глава	към	близкия	храст.

И	като	намести	по-добре	раницата	на	свлечените	си	рамене	вдигна	
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ръка:	—	Ще	стигна	малко	нагоре,	до	торищата	на	кошарите,	нали	съм	
гъбар...		Пък	ти,	такова-а-а-...	мисли.	На	тръгване	Борето	леко	се	засмя.	
Малко	изсушено	лице	с	живи	очи,	в	чиито	блясък	лъхаше	чистота	и	прос-
тодушна	селска	наивност.	Разбра,	че	го	гледам	в	гръб,	та	се	обърна,	беше	
свалил	смачканото	си	кепе.	От	Запад	тих	вятър	прошумоля	откъм	папу-
рището,	провря	се	под	разкопчаната	му	дреха	и	се	разля	по	косматите	
му	гърди.

Гледах	след	старчето	и	загрижено	цъках	с	език.	За	кмет	ли	да	мисля?	
Ще	мисля,	ще	мисля...	Ще	прехвърля	имената	на	десетината	мой	позна-
ти.	Ще	мисля,	но-о-о...	плувката	бързо	потъна	в	дълбокото	и	аз	мигновено	
издърпах	тръстиковия	прът.	На	брега	извлякох	едър,	широколюспест	ша-
ран.	Боже	мой...	каква	сполука.	Пролетна	награда.	Усмихнах	се	щастливо.	
После	погледнах	небето.	То	беше	ясно.	Високо	към	Дунавските	върбалаци	
летеше	ветрило	диви	гъски,	които	като	стрели	пореха	небесния	простор	
и	крякаха	щастливи	от	топлите	пролетни	висини.	Замислен,	гледах	тия	
волни	същества,	чиито	белезникави	подкрилия	просветваха	в	синята	би-
строта	на	небесния	простор.	Пленяваше	ме	полета	на	тоя	птичи	свят.	
Беше	започнал	пролетният	прелет	на	птиците	от	Юг	към	Север.

След	месец	дойдоха	изборите,	но	старият	диспечер	не	можа	да	пусне	
своя	глас.	Инфарктът	го	беше	скосил	няколко	дена	преди	народния	вот.

20.11.2019
гр. Враца
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ТЮРКОАЗ 
Разказ

В	оня	тих	 есенен	ден	 вървях	много	—	 ходил	 бях	 да	 видя	мястото,	
където	е	намерен	скелетът	на	един	дейнотериум	край	Езерово.	Оттам	
тръгнах	пеш	през	Воден	към	Хасково.	В	късния	следобед	стигнах	селото	—	
разпиляно	по	стръмен	хребет;	под	него	пробляскваше	сребърната	нишка	
на	рекичка,	която	се	извиваше	към	равнината.	Слязох	там	да	разхладя	
лицето	си	и	тогава	видях	камъка	—	синееше	край	пътеката,	на	десетина	
метра	от	брега.

Заковах	се	на	място.	После	промълвих:	Не	е	възможно!
Когато	дойдох	на	себе	си,	направих	няколко	крачки,	коленичих	пред	

него	и	го	погалих.
Беше	 заровен	 дълбоко	 в	 земята.	Отгоре,	 подобно	 връх	на	 айсберг,	

светеше	само	синьозеленото	му	око.
Повече	от	час	го	съзерцавах,	не	можех	да	повярвам	на	късмета	си.	Бях	

първият,	който	докосваше	толкова	голям	тюркоаз	—	сигурно	и	цветът	
му	нямаше	равен	сред	събратята	му.

По	някое	време	се	надигнах,	огледах	се	—	слънцето	се	бе	завъртяло	
над	връх	Аида,	селото	немееше,	зад	полегналите	плетове	ровеха	кокошки	
и	вирчетата	на	рекичката	светеха	все	така	кротко	в	краката	ми.	Не	
носех	нищо	със	себе	си,	затова	отидох	на	бунището	и	огледах	—	намерих	
ръждив	кован	пирон.	С	него	успях	да	отчупя	късче,	голямо	колкото	резенче	
от	ябълка.	Сетне	покрих	с	няколко	плочи	мястото	и	поех	край	рекичката.

Седмица	 след	това	тръгна	 зимата,	паднаха	 снегове.	Носех	 винаги	
камъчето	в	себе	си	—	месеци	наред	топлеше	ръката	ми.	Един	ден	срещнах	
поета	Иван	Динков	и	му	го	подарих.	Казах	му	да	го	пази	като	очите	си.

Малко	преди	пламъчетата	на	минзухарите	да	светнат	над	земята,	
отидох	до	Воден	с	раница,	тежък	чук	и	длето.	Отчупих	около	четирики-
лограмов	къс,	зарових	скалата	и	заминах	за	Орлово,	където	живееше	баща	
ми	след	пенсионирането	си.	Поисках	му	пари	назаем.	Той	ми	даде,	без	да	
пита	за	какво	са	ми.	Не	му	и	обясних.	Сложих	камъка	в	платнена	торба,	
пуснах	вътре	четка	за	зъби	и	ден	по-късно	бях	в	София,	на	Централна	гара.	
Платих	билет	до	Прага.	Имах	време	и	тръгнах	да	се	поразходя.	В	подлеза	
спрях	до	човек,	отворил	куфар	с	монети,	часовници	и	различни	ордени.	От	
него	купих	десетина	стари	пощенски	картички.

В	седем	влакът	потегли,	отмина	наредените	край	линията	жълти	
къщички	и	пое	на	запад.

До	Белград	пътувах	сам.	Там	коридорът	се	изпълни	с	хора,	в	купето	се	
вмъкнаха	един	след	друг	няколко	души.	Най-напред	влезе	мъж	с	пожълтели	
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мустаци	с	остри	краища,	мъкнеше	кашон,	от	който	стърчеше	бялата	
глава	на	пуйка.	Постави	го	на	багажника,	поздрави	и	седна.	После	извади	
от	вътрешния	джоб	на	сакото	си	плоско	шише	с	жълтеникава	течност.	
Отвинти	капачката	му,	помириса	го	и	ми	го	подаде.

Беше	силна	домашна	ракия.	Още	не	бях	му	го	върнал,	когато	се	появи	
свещеник	—	слаб,	блед	и	с	къса	козя	брада.	Поклони	се,	прибра	дрехата	към	
тялото	си	и	плавно	се	отпусна	до	мене.	Докато	той	подръпваше	якичка-
та	си,	отсреща	се	настани	някакъв,	както	се	разбра	по-сетне,	търговец	
словенин.	Носеше	карирано	сако,	широка	лилава	вратовръзка	покриваше	
копчетата	на	жълтата	му	риза.	Липсваше	му	само	бамбуков	бастун,	за	
да	заприлича	съвсем	на	пътуващ	цирков	артист.

Миг	след	като	влакът	пресече	блесналия	като	огледало	Дунав,	цър-
ковният	служител	вдигна	пръст	срещу	човека	с	ракията,	чието	име	бе	
Александър.

—	Това,	което	държиш	в	ръцете,	братко	—	започна	той	—	е	дяволски	
дар.	Като	свободомислещ	ти	може	би	не	вярваш	в	съществуването	на	
злите	духове	и	в	тяхното	влияние	над	човека.	Твоето	мнение	вероятно	се	
основава	на	туй,	че	никога	очите	ти	не	са	виждали	дявол.	Но	и	никой	не	е	
виждал	душата	си,	а	всеки	я	усеща.	Дяволът,	братко,	е	дух,	и	действия-
та	му	са	невидими.	Именно	той	подтиква	хората	да	се	сбират	в	места,	
угодни	само	нему,	и	да	вършат	грехове.

—	Местата,	които	имаш	предвид,	драги	ми	спътнико,	не	са	резултат	
от	дяволски	каприз,	а	от	едни	по-други	причини	—	изпъна	гръб	Александър.	
—	Моя	милост	не	е	икономист,	но	е	спал	под	звездите	на	Сидни,	Валпарай-
со,	Орегон	и	къде	ли	не.	И	трябва	да	ти	кажа,	че	навсякъде	пшениченото	
зърно	е	еднакво	на	цвят	и	има	един	и	същи	вкус,	борбата	за	него	е	ей	с	
такива	две	ръце.	Но	когато	за	хляба	си	човек	захваща	да	се	кланя	не	само	
на	земята,	но	и	на	държавата,	тогава	се	появяват	тези	небогуугодни	
места,	които	са	бижу	на	ревера	£.	И	колкото	една	държава	е	по-курвенска,	
толкова	повече	подобна	украса	£	е	нужна,	за	да	бъде	харесвана.	Така	ли	е,	
момко?	—	обърна	се	той	към	мене.

Поклатих	глава,	което	можеше	да	означава	и	да,	и	не.	Той	не	продължи,	
беше	вперил	поглед	в	торбата	до	мен.

—	Камък	—	казах.
—	Камък?	
Показах	му	го.	Той	тикна	капачето	върху	гърлото	на	шишето,	остави	

го	до	себе	си	и	тогава	го	пое	в	ръцете	си.
—	Приличен	тюркоаз!	От	Бирма	ли	е?	Или	ирански?
—	От	България.
—	Не	е	за	вярване...	направо	не	е	за	вярване!	Тюркоазът	се	среща	обикно-

вено	на	малки	късчета...	такива	късове	са	рядко	изключение	и	струват	мно-
го.	А	знаете	ли,	че	азиатците	го	смятат	за	камък	на	любовта?	Мислят,	
че	се	е	появил	от	костите	на	хора,	умрели	от	любовна	треска!	Обожават	
го!	Вярват,	че	този,	който	го	има,	ще	бъде	закрилян	дори	и	насън.	Ех!	С	
удоволствие	бих	ви	помогнал	да	му	изпием	парите...	Да	вдигнем	наздравица	
и	да	се	погледнем	през	чашите!	Ей	затова	си	струва	да	се	труди	човек.

Той	се	замисли.
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—	Това	съм	и	правил.	Цял	живот.
Върна	ми	камъка	и	пое	отново	шишето.
—	Несъмнено	е,	братко,	че	много	си	ходил	и	много	си	видял	—	извиси	

глас	отново	отецът.	—	Но	и	с	много	лоши	хора	си	говорил.	Лошите	беседи	
развалят	добрите	нрави.	Казано	е:	който	до	катран	се	допира,	ще	се	оч-
ерни.	Несъмнено	е	и	това,	че	през	всичкото	време	на	скиталчеството	си	
можел	да	обърнеш	мислите	и	сърцето	си	в	правилна	посока.	Но	чуждите	
мнения,	братко,	са	насадили	в	душата	ти	крайна	самоувереност.	И	не	
само	тебе	е	присъща	тя,	целият	ни	народ	живее	с	чужд	ум.	Поради	това	
той	е	излязъл	на	езическа	почва,	и	не	само	той,	но	и	съседните	нему!	И	
ето,	сега	всички	правят	опити	за	ново	държавно	устройство,	но	пак	по	
съображенията	на	човешкия	разум,	който	през	течението	на	всички	векове	
е	доказал	своята	слабост	и	недалновидност	в	това	отношение.	Схващаш	
ли	отде	иде	раздразнението	ти,	братко?	Ти	стигаш	дотам,	че	изтъкваш	
като	причина	за	падението	си	положения	от	тебе	труд	—	дяволът	вкар-
ва	тези	думи	в	устата	ти!	На	труд	ние	сме	осъдени	от	самаго	Бога.	Но	
вместо	да	изпросва	благословение	за	своите	усилия,	човекът	се	оставя	във	
властта	на	злите	духове	и	търси	оправдание	за	това	си	светотатство.	
Едно	е	да	вкусиш	вино,	причестявайки	се	с	кръвта	Христова,	друго	—	да	
дадеш	последните	пари	на	кръчмаря	—	тоя	слуга	на	дявола,	за	питие,	с	
което	да	погубиш	душата	си.	Жал	ми	е	за	тебе,	възлюбени	брате!

—	По-добре	жалей	за	друго	—	отговори	му	Александър,	след	като	го	из-
слуша,	без	да	мигне.	—	И	чуй	—	моята	баба	пееше	една	такава	песен:	Крали	
Марко	яде	и	пие	със	седемдесет	побратими	и	осемдесет	приятели.	Къде	
го	прави	това?	Вън,	на	двора,	под	дюлите.	Това	е	песен	отпреди	сто	и	
петдесет	години.	Отпреди	Карагеоргевич.	А	след	него:	побратими	ядат	
и	пият,	и	хвалят	механджията.	След	Карагеоргевич.	Нашият	брат,	селя-
нинът,	вече	е	загубил	всичко	заради	дългове.	Няма	крава,	няма	вол,	няма	
стопанство,	няма	труд.	Няма	и	избор.	Може	да	подчини	волята	си	само	
на	свободата.	Тогава	се	появява	и	нейният	храм	—	кръчмата.	Колкото	до	
Бога,	бедният	не	може	да	го	стигне	с	поглед.	Затова	влиза	в	нея.

—	И	какво	намира	там,	простете?	—	обади	се	словенинът.
Изчака	погледите	на	всички	да	се	насочат	към	него	и	продължи:	—	Там	

тъгата	търси	облекчение,	малодушието	—	храброст,	нерешителността	
—	увереност,	а	скръбта	—	радост.	И	всички	намират	само	гибел.	Не	съм	
го	казал	аз,	уви.

—	Тогава	кой	глупак	го	е	измислил?	—	попита	Александър.
—	Един	англичанин.
—	Бас	държа,	че	е	блед	и	с	тънки	устни.	Само	мозък,	пострадал	от	кръ-

восмешение,	може	да	стигне	до	подобно	съждение.	Кръчмата,	драги,	е	друга	
работа.	Нещата	не	са	подредени	така,	че	да	се	видят	лесно.	Да...	Всеки	от	
дете	още	очаква	своето	време,	когато	ще	може	да	внесе	ред	около	себе	си.	
После	установява,	че	потъва	в	един	улей,	от	който	излизане	няма.	И	вижда,	
че	около	него	танцуват	пари,	пари	и	само	пари	—	от	тях	никой	не	може	да	
хване	повече,	отколкото	държи	ръката	му.	И	ти	остава	да	избираш	—	или	
да	се	бориш	за	тях,	докато	ти	се	пръсне	сърцето	от	умора,	или	да	събереш	
ръце	и	да	се	спуснеш	надолу.	Там	те	чака	масата.	Твоята	маса!	До	нея	си	
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защитен	—	от	държава,	власт	и	всичко	останало!	Можеш	да	си	седиш	и	да	
гадаеш	как	така	си	бил	излъган,	да	се	оставиш	на	сладостта	на	усещанията.	
Но	това	е	само	в	началото.	Сетне	установяваш,	че	целият	вертеп	го	имаш	
в	чашата,	че	целия	живот	го	имаш	в	една	вечер,	и	краят	му	също	го	виждаш,	
защото	трябва	да	платиш	за	всичко,	което	си	изживял.	И	тогава	всички	
потребности	да	се	плаща	извън	кръчмата	изчезват,	стават	несъществени.

Влакът	продължаваше	равномерно	да	потраква	в	мрака.	Далече	някъде	
пробляскваше	върволица	от	светлинки,	там	сигурно	се	виеше	магистрала.

—	Кръчмата	е	последното	място	за	опазване	на	човешкото	достойн-
ство	—	продължи	Александър,	след	като	отпи.	—	В	нея	човек	е	добър,	въ-
преки	че	е	в	битката.	Вън	той	може	да	бъде	наречен	пияница,	но	там	е	
войн	—	във	войната	със	света,	с	неговия	представител	—	кръчмаря!	Един	
е	кръчмарят,	един	за	всички,	цените	са	едни	за	всички	—	това	е	другият	
живот	и	той	не	може	да	бъде	недостоен,	защото	в	него	можеш	да	платиш	
за	онова,	което	вършиш,	за	всичко,	което	пожелаваш	и	до	което	се	докос-
ваш!	Усещането	—	през	цялото	време	—	че	има	с	какво	да	платиш,	топли	
душата.	Щом	си	точен	срещу	кръчмаря,	ти	си	точен	и	срещу	света!

—	Братко,	братко,	твоят	грях	е	похитил	разума	ти	и	сковал	дейст-
вието,	което	води	до	благоденствие...

—	Нима	в	кръчмата	се	бездейства?	Пиенето,	драги	ми	спътнико,	е	рав-
ностойно	на	най-тежкия	труд,	то	е	другата	отрова,	която	не	по-малко	
измъчва.	Този	избор	не	може	да	бъде	направен	от	всеки	—	да	чакаш	десетки	
и	стотици	нощи	просветлението,	съвършения	закон,	вестителя,	който	ще	
го	донесе!	Но	вестителят	—	чашата	—	все	пристига	без	вест.	Няма	значение	
—	ти	плащаш	за	нейния	път	до	тебе!	Остава	надеждата...	остава	кръчма-
рят,	който	те	гледа	в	очите	и	те	лъже.	Той	е	силен,	защото	вярата	в	него	
е	млада,	тя	сега	се	развива!	И	той	я	усеща	като	девица,	тази	вяра!	Как	ще	
се	пребориш	с	него	—	с	този	Архангел	Михаил,	паша	или	министър	—	какъв-
то	и	да	го	виждаш?	Като	отидеш	пак,	за	да	види,	че	още	дишаш!	Седиш	си,	
дишаш	и	пиеш!	Велико	проницание!	А	той,	глупакът,	се	грижи	този	процес	
да	не	прекъсне	никога!	И	не	ти	остава	друго,	освен	да	го	унижиш,	като	му	
платиш.	Безкрайно	удовлетворение!	Той	е	осъден	да	търпи	това	унижение	
цял	живот,	и	децата	му	са	осъдени,	и	внуците	даже!	И	фамилията	му	ще	
остане	Кръчмаров...	Заслужена	отплата!..	Какво	може	да	промени	той	в	
кръчмата?	Нищо.	Веднъж	създадена,	тя	съществува,	без	да	се	интересува	
от	него,	той	няма	право	на	глас	дори	на	масата	на	най-бедния!

Александър	отсипа	последните	глътки	от	шишето	в	гърлото	си	и	
продължи,	вече	по-спокойно:

—	Четох	наскоро	 в	 белградския	 „НИН“	размислите	на	 един,	 който	
възприема	кръчмата	като	парламент.	Там	се	прави	политиката,	там	се	
пише	историята	—	казва	той.	Грешка!	Този	тип	кръчма	не	е	нашата.	Та-
кива	са	кръчмите	на	малките	европейски	народи,	които	не	са	упражнявали	
влияние	върху	развитието	на	събитията.	На	тия	народи,	които	не	могат	
гласно	да	заявят	позициите	си,	които	нямат	характер.	Това	са	народи,	
ориентирани	към	самосъхранение	чрез	криене.	Те	наблюдават	света	от	
разстояние	и	кръчмите	се	явяват	удобни	наблюдателници	за	това.	Такива	
са	чешките	кръчми.	Това	не	значи,	че	са	лоши.	Не	—	в	никакъв	случай	—	не!	
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Бил	съм	в	Прага.	Там	има	един	квартал,	край	Вълтава	—	Мала	страна.	Е,	
три	пъти	е	горял	той,	огънят	го	е	свършвал	до	дъно...	И	когато	хората	
са	изгребвали	топлата	още	пепел,	какво	мислите,	че	са	намирали?	Своите	
кръчми	в	подземията	—	непокътнати,	пълни	с	хладно	пиво...

—	Аз	имам	билет	за	там	—	казах.
—	За	Прага?
—	Да.
—	Внимавайте	в	такъв	случай!	Където	са	най-красивите	неща,	там	са	

и	най-големите	мерзости.	Преди	много	години	се	бях	забил	в	една	мина	за	
изумруди	в	Бразилия...	Робски	труд	и	зверски	контрол.	Праха	от	ушите	ти	
измиват,	преди	да	излезеш.	Веднъж	един	от	местните	—	Алонсо,	се	сдърпа	с	
друг.	Скараха	се	и	той	заби	лоста	в	рамото	му,	закова	го	за	пода.	Сетне	се	
наведе	да	го	души.	Скочиха	горилите,	опряха	пистолети	в	челото	му.	Сто	
камшика	на	голо	и	го	изхвърлиха	от	мината.	Кандидати	за	работа	—	кол-
кото	щеш.	А	другия	го	изнесоха	в	несвяст	и	кръв	да	го	приберат	близките	
му.	Година	след	това	в	Богота	ме	догони	едно	момче	на	улицата	и	ми	каза:	
Господине,	един	човек	иска	да	ви	види.	Влязох	в	близката	кръчма	и	ги	видях	
—	двамата	—	само	ланецът	на	Алонсо	струваше	колкото	моята	плата	за	
година!	До	него	—	оня,	пребития	—	и	той	като	манекен	от	витрина.

Александър	се	опита	да	изцеди	още	няколко	капки	от	своето	шише,	
като	го	потръска	над	отворената	си	уста.

—	И	как	така?	—	нетърпеливо	попита	търговецът.
—	Как	така	ли?	В	оня	ден	на	свадата	Алонсо	пъхнал	в	раната	изумруд	

колкото	орех,	натикал	го	до	дъното	£.	Благодарение	на	този	му	жест	мно-
го	дни	свещенодействахме	в	разни	кръчми.	В	тези	постройки,	където	са	
истинските	познавачи	на	живота...	ония,	възневидените	от	обществото.	
Защото	му	се	изплъзват.	И	то	им	отмъщава,	като	ги	нарича	пияници.	
Ако	вие	влезете	там,	ще	бъдете	колоритен,	но	не	истински	посетител	—	
обърна	се	той	към	словенеца.

—	Може	би	вие	сте	истинският	ценител	на	утешението?	—	запита	
раздразнено	търговецът.

—	Истински	е	оня,	който	знае	тайнствата	на	една	кръчма.	Всички	
виждат	последствията	извън	кръчмата,	падналия	човек,	залитащия	чо-
век,	а	не	виждат	борещия	се	за	достойнство,	платилия	човек.	Всеки	има	
право	на	своя	дял	от	ечемичени	зърна,	въпросът	е	в	какъв	продукт	ще	
предпочете	спечеленото!

Александър	млъкна	изведнъж,	надигна	 се	и	перна	 с	 ръка	кашона,	 в	
който	пуйката	драскаше	ожесточено.	Тя	изкрещя	и	сниши	главата	си.

—	Това,	което	правите	сега,	аз	 го	вършех	преди	петдесет	години	—	
обърна	се	той	към	мене.	—	И	българи	съм	срещал	по	пътя	си.	И	знаете	ли	
какво	ми	разказа	един?	Че	както	си	седял	до	кладенеца	в	своя	двор,	видял	
върволица	от	мравки,	които	носели	пясък	и	го	пускали	вътре.	А	той	се	чу-
дел	защо	водата	му	намалява.	Защо	мравките	ще	засипват	кладенеца	ми?	
—	питаше.	—	Защото	не	черпиш	от	него	—	отговорих	му.	Застоялата	вода	
ражда	застоя.	Да	сте	видели	мравка	да	изпусне	едно	зрънце	пясък	в	кръчма?

Влакът	изсвири	продължително.
—	Завиждам	ви	за	тюркоаза	—	каза	Александър.	—	Сигурно	ще	скърцам	със	
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зъби,	докато	го	сънувам.	Няма	да	ви	казвам	какво	да	правите	с	парите	от	
него,	сам	ще	разберете	това.	Но	запомнете!	—	той	стана	и	свали	пуйката.	

Птицата	започна	да	върти	главата	си	и	да	ни	оглежда.	
—	Всички	пътища	водят	на	едно	място.	Човек	цял	живот	търси	свое-

то	огледало	и	накрая	остава	очи	в	очи	с	халбата,	която	държи!	Сещайте	
се	за	това,	когато	чуете	да	свири	влакът!	—	той	махна	с	ръка	към	мен	и	
тръгна	да	излиза,	понесъл	кашона.

—	Момент,	 господине!	—	надигна	се	 словенинът.	—	Позволете	да	ви	
направя	една	снимка	за	моята	колекция	от	събеседници.	И	ми	кажете	
къде	да	ви	я	изпратя.

—	Предайте	я	в	първата	кръчма	пред	очите	си	—	отговори	сърбинът.	
—	Тя	все	ще	стигне	до	мен,	можете	да	бъдете	сигурен.

Привечер	влакът	се	вмъкна	в	пражката	гара.	Няколко	души,	все	въз-
растни	хора,	чакаха	на	перона,	питаха	 за	вестници,	някои	предлагаха	
квартири.	Кимнах	на	 единия	и	той	ме	 заведе	наблизо,	 на	 „Корунни“,	 в	
апартамент	на	първия	етаж	за	съвсем	прилична	сума.

Спах	спокойно.	В	шест	ме	събуди	шумът	по	булеварда.	Излязох	малко	
след	това,	взех	и	торбата	с	тюркоаза.	Издърпах	вестник	„Анонс“	от	по-
пътна	будка	и	заседнах	в	една	от	любимите	на	Хашек	кръчми	—	„У	ечмене“.	
Прегледах	обявите,	като	разквасвах	устни	в	пяната	на	точен	пилзенски	
праздрой.	Преписах	няколко	телефона	на	колекционери	на	картички	и	малко	
след	това	позвъних	на	първия.	Помолих	го	за	среща,	обясних	му	къде	съм.	
Съгласи	се,	мястото	определено	му	хареса.

Пан	Похледничек	беше	такъв,	какъвто	си	го	представях	—	човек	на	
преклонна	възраст,	благ	и	с	приличен	бирен	корем.	За	съжаление	картич-
ките	ми	не	го	изненадаха.	Но	той	се	оказа	добър	приятел	на	режисьора	
Рангел	Вълчанов	и	 вероятно	това	 го	 задържа	на	масата.	Беше	снимал	
Втората	световна	едно	към	едно	и	имаше	какво	да	разкаже.	Докато	ко-
ментирахме,	не	изпускахме	дръжките	на	халбите,	които	сервитьорите	
усърдно	подменяха	овреме.

След	 поредната	наздравица	 запитах	пан	Похледничек	 дали	 не	му	
идва	на	ум	за	някого,	когото	би	заинтригувал	моят	камък.	Оказа	се,	че	
има	познат	търговец	от	Дечин	на	име	Мауер	и	отиде	да	му	телефонира.	
Когато	се	върна,	каза,	че	приятелят	му	щял	да	пристигне	след	три	часа.	
Зачакахме,	като	продължихме	да	говорим	за	филми,	а	момчетата	с	чер-
вени	елеци	не	преставаха	да	украсяват	масата	с	пиво,	което	изпускаше	
ситни	златни	мехурчета.

Търговецът	беше	човек,	който	си	разбира	от	занаята.	Извади	малка	
лупа,	дълго	надзърта	в	минерала	и	каза	без	увъртане:

—	Обиколил	съм	целия	свят,	такова	нещо	не	съм	видял.	Мога	да	ви	дам	
пет	хиляди.

—	Крони?
—	Марки.
Съгласих	се.	
Той	наброи	парите,	взе	тюркоаза.	Отказа	моята	торба,	уви	го	във	

вестник	сложи	го	в	своята	чанта	и	се	сбогува	с	нас.
Ние	продължихме	прекъснатия	разговор	—	говорихме	за	Созопол,	за	
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шопска	салата	и	пак	за	Рангел	Вълчанов.	По	някое	време	усетих,	че	събе-
седникът	ми	се	готви	да	ми	каже	нещо	важно.

Той	вдигна	халбата	си.
—	Парите	в	днешно	време	се	вадят	трудно	—	каза.	—	Пия	за	успеха	ви.	

Но	ви	съветвам:	приберете	и	последното	късче	от	това	находище.	Всяка	
трошица.	Този	камък	ще	ви	научи	на	нещо	важно.	Той	не	се	е	появил	в	
живота	ви	случайно.

—	Ахой!	—	повторих.	
Платих	сметката,	разделихме	се.	
Три	дни	след	това	бях	в	Орлово,	при	баща	ми.	Върнах	му	заема	и	му	

разказах	за	пътуването.
Има	ли	още	тюркоаз	на	това	място?
Кимнах.
—	Много	ли	е?
	—	Много.
—	Мога	да	ти	дам	идея	какво	да	направиш	с	него	—	рече	баща	ми.	—	Но	

трябва	да	помисля.
Съгласих	се.	Сетне	взех	раницата	с	инструментите,	купих	хляб,	са-

лам	и	вино	и	тръгнах	към	Воден.	Пак	беше	есен,	студена	и	мрачна.	Слязох	
от	автобуса	в	Сусам	и	близо	час	вървях	по	черния	път	край	реката.	Един	
тракторист	ореше	близката	нива,	спря	трактора	и	дълго	гледа	към	мене,	
но	не	посмя	да	попита	накъде	съм	тръгнал.

Намерих	мястото.	Изпод	плочите	беше	избуяла	трева.	Отместих	
ги	и	синьото,	наситено	от	влагата,	се	вряза	в	очите	ми.	Трудно	щях	да	
откъртя	голям	къс,	минералът	бе	вече	изравнен	с	пръстта.

Събрах	съчки,	запалих	огън,	отпих	от	виното.	Откъм	потъналото	в	
мъгла	село	долитаха	разни	шумове,	но	те	не	ме	безпокояха.	Хората	тук	
нямаха	навика	да	се	шляят	извън	утъпканите	пътеки.

Малко	преди	да	се	захвана	за	работа,	се	домъкна	някакъв	навлек.	Това	
беше	селянин	от	Сусам,	около	шейсет	и	пет	годишен,	с	мръсен	каскет	и	
вмирисана	на	тор	ватенка.	Едва	успях	да	прикрия	тюркоаза.	Той	бръкна	
в	джоба	си	и	ми	показа	някакви	парчета	скала	—	правел	от	тях	прешлени	
за	вретена,	дялкал	ги	с	ножче	и	ги	давал	на	бабите	да	предат	вълна	и	па-
мук,	а	те	му	харизвали	по	някой	чифт	чорапи.	Клекна	край	огъня	и	не	се	
помръдна,	като	не	спираше	да	подпитва	за	това	и	онова.

Казах	му,	че	съм	излязъл	за	гъби	и	поех	към	гората.	Върнах	се	след	
час	—	още	клечеше	там.	Домъкнал	беше	цял	наръч	тръни	и	поддържаше	
пламъка	висок.

Мъглата	се	сгъсти,	заръмя.	Реших	да	си	тръгна.	Той	взе	своята	тор-
ба	и	се	залепи	за	мене.	Вървяхме	заедно	до	Сусам,	там	свърна	в	някаква	
уличка,	като	не	спираше	да	бърбори.

Заваляха	дъждове,	сетне	—	снегове.	Парите	на	пан	Мауер	свършиха,	
започнах	работа	в	редакцията	на	хасковски	вестник,	за	да	се	издържам.	
За	беда	и	пролетта	се	забави	—	чак	към	края	на	април	небето	изсветля	и	
слънцето	се	задържа	чисто	задълго.

В	един	такъв	ден	отидох	до	Воден.	Когато	приближих	мястото,	не	
повярвах	на	очите	си:	 огромна	стена	от	пръст	се	издигаше	пред	мен.	
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Изкачих	я	със	свито	сърце	и	онемях	—	там,	където	беше	тюркоазът,	се	
простираше	набраздената	от	тънки	вълнички	бляскава	повърхност	на	
дълбок	язовир.	

Не	помня	колко	време	стоях,	без	да	помръдна.
Приближи	някакъв	овчар	и	каза,	че	било	крайно	време	да	се	направи	

язовирът	—	сега	и	за	разсада	на	тютюна	щяло	да	има	вода,	и	животните	
щели	да	пият,	и	не	знам	какво	още.	Въпреки	немотията	си	хората	събра-
ли	пари	и	платили	на	геоложката	база	в	Минерални	бани,	американски	
трактор	се	трудил	тука,	за	седмица	издигнал	стената.

Прибрах	 се	 в	Орлово.	Баща	ми	беше	паркирал	патладжанената	 си	
антика	—	москвича,	с	който	ходеше	за	риба,	пред	къщи.	До	вратата	беше	
опрял	раницата	и	въдиците	си,	но	никакъв	не	се	виждаше.

Влязох	у	дома	и	го	съзрях	на	леглото.	Когато	приближих,	разбрах,	че	
е	затворил	очи	завинаги.

—	Значи	това	е	инфарктът	—	помислих,	преди	да	ме	връхлети	шокът.	
—	Колко	невинно	нещо.

На	масата	имаше	синьо	пликче.	Оставил	ми	беше	сигурно	бележка	
къде	ще	ходи	за	риба.	Всичките	си	бележки	ги	оставяше	в	пликчета.

Прибрах	в	джоба	си	плика,	отворих	го	почти	в	полунощ,	когато	хаосът	
у	дома	стихна.

—	Оставя	ли	ти	нещо?	—	попита	една	от	лелите,	надничайки	през	
рамото	ми.	Имаше	предвид	пари	в	банка.

На	листчето	пишеше:	„Днес	се	рових	в	много	поетични	книги.	Бъди	
сигурен,	препоръчвам	ти	най-добрата	инвестиция	за	твоя	камък.

	 На	всеки	истински	поет
	 дай	по	късче	за	късмет.
	 																												Татко“
—	Много	ли	ти	оставя?	—	попита	пак	лелята.
—	Дори	не	можеш	да	си	представиш	колко	—	отговорих,	като	я	погле-

днах	право	в	очите.
Два	дни	след	това,	без	никаква	мисъл	в	главата	си,	седнах	на	най-го-

рното	стъпало	на	стълбището	за	втория	етаж.	В	къщата	не	бе	останал	
никой.	Лелите	бяха	измили,	каквото	имаше	за	миене,	и	подредили,	каквото	
имаше	за	подреждане.	Само	за	въдиците	на	баща	ми	не	бяха	намерили	
място	—	те	си	стояха	в	ъгъла,	до	вратата.

Отворих	си	една	бира	и	отпих	от	нея.	Тя	кипна,	пяната	излезе	от	
бутилката	и	тръгна	по	стъпалата.

Беше	тихо.	Толкова	тихо,	че	се	усещах	като	нарисуван	на	картина	—	
заобиколен	от	червени	покриви,	зелени	тополи	и	синкави	далечни	върхове.

Загледах	се	натам,	миг	след	това	чух	свиренето	на	влака	за	Подкова.	
Предупреждаваше,	че	наближава	най-дългия	тунел	по	тази	линия	—	този	
при	гара	Мост.

—	Александър!	—	мина	ми	изведнъж	през	ума.	—	Нещо	трябваше	да	се	
сетя...	—	но	какво,	какво	беше	то?

Влакът	изсвири	пак.	И	пак.	След	това	писъкът	заглъхна	в	непроглед-
ния	мрак	на	оня	тунел,	отвъд	който	светеха	нежно	златните	шапки	на	
върховете.
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ЕМИЛ МИШЕЛ ЧОРАН

ЕМИЛ МИШЕЛ ЧОРАН (8 април 
1911, Рашинари, окръг Сибиу, Румъния 
— 17 юни 1995 Париж, Франция /или 
Сьоран, както го наричаха французи-
те, беше един от блестящите пред-
ставители на голямата румънска 
диаспора в Париж (Бранкузи, Йонеско, 
Цара, Елиаде, Ана дьо Ноай, Енеску). 
От 1921 до 1924 година учи в елитния 
лицей „Георге Лазар“ в Сибиу, където се 
преселва семейството му. От 1928 до 1932 следва литература и философия 
в Букурещ. От 1932 почва да пише за големите румънски литературни и 
философски списания („Календар“, „Време“, „Мисъл“, „Днес“ и др.) През 1934, 
вече известен литератор в Букурещ, издава първата си книга — сборника 
със статии и есета „От върховете на отчаянието“ — разсъждения върху 
лудостта и смъртта, абсурдността на съществуването и агонията на 
съзнанието. От тъмните глъбини на своите страхове младият Чоран се 
заклева да продължи да живее, съзирайки абсурдния комизъм и несъстоя-
телност на това свое решение Тогава е само на двадесет и четири и пър-
вата му книга го представя изцяло, напълно. В нея има една утешителна 
съкровеност и известна доза цинизъм: налице е религиозната му страст, 
бореща се със самата себе си, както и неговите екстравагантни представи 
за достойнство и чест, неговата скрита чувственост и лиризъм...

През 1937 Чоран заминава за Париж с идеята да защити докторат по 
философия, но остава завинаги там — до смъртта си през 1995 (покосен 
от страшната и нелечима болест Алцхаймер).

Във Франция започва да пише на френски — езика, който по всеобщо 
признание, владееше до съвършенство; обявиха го за един от малцината 
големи стилисти на ХХ век. Французите го приеха дори в своята непри-
стъпна академия. Но Чоран бе преди всичко философ — един от големите 
моралисти и хуманисти на века.

Краят на нашата епоха е времето на Емил Чоран и неговата филосо-
фия. Ние се нуждаем, преди да е станало прекалено късно, да достигнем до 
парадоксите на неговата горчивина и ожесточеност към света и самия 
себе си, за да открием и част от себе си.
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НА ТОЗИ СВЯТ ИÌА СТРАНИ. . .
На	този	свят	има	страни,	които	се	радват	на	някакво	особено	благо-

воление	—	на	тях	всичко	им	се	удава,	дори	паденията,	дори	катастрофите!	
Но	има	и	други,	които	не	могат	нищо	да	постигнат	—	техните	триумфи	
са	всъщност	провали.	Поискат	ли	да	се	утвърдят	и	да	направят	скок,	
някаква	външна	неизбежна	сила	се	намесва,	сломява	ги,	връща	ги	в	начал-
ното	им	положение.	На	тези	страни	са	им	отнети	всички	възможности,	
дори	и	шанса	да	се	проявят	като	комични!

Да,	да	бъдеш	французин	е	само	един	неоспорим	факт:	човек	не	страда	
от	него,	не	може	и	да	му	се	зарадва	—	той	просто	разполага	с	една	увере-
ност,	оправдаваща	стария	въпрос:	„Как	е	възможно	човек	да	бъде	персиец?“	
(Монтескьо).

Парадоксът	да	 бъдеш	персиец	 (в	нашия	 случай	румънец)	 си	 е	 едно	
мъчение,	което	човек	би	трябвало	да	умее	да	използва	добре,	един	недос-
татък,	от	който	да	има	изгода.	Аз	признавам,	че	преди	години	изпитвах	
срам	от	факта,	че	принадлежа	към	някаква	си	националност,	към	една	
общност	на	неуспели	хора,	за	чиито	произход	никой	не	хранеше	никакви	
илюзии.	Аз	вярвах,	а	може	би	и	се	лъжех,	че	ние,	румънците,	произлизаме	
от	утайката	на	 варварските	народи,	 от	 сметта	на	 великите	Завое-
ватели,	от	онези,	които	неуспели	да	продължат	напред,	към	Запада,	са	
останали	между	Карпатите	и	Дунава,	за	да	се	натикат	там,	тълпа	от	
предатели-дезертьори	от	края	на	Империята,	измет,	поръсена	с	пудрата	
на	латинщината.	Да,	каквото	миналото,	такова	и	настоящето!	Такова	
и	бъдещето.	Какво	изпитание	за	моята	нагла	и	безпардонна	младост!

„Как	е	възможно	човек	да	бъде	румънец?“	беше	за	мен	въпрос,	на	който	
не	можех	да	отговоря,	без	да	се	почувствам	унизен.	Тогава	мразех	свои-
те,	своята	страна,	тези	селяни,	дошли	сякаш	извън	Времето,	вцепенени	
и	затъпели...	И	аз	се	изчервявах	при	мисълта,	че	идвам	от	тях,	отричах	
ги,	отказвах	се	от	тяхната	„под	вечност“,	от	тяхната	увереност	на	
вкаменени	ларви,	от	тяхната	геологическа	задрямалост.	Напусто	тър-
сех	в	техните	черти	някакъв	трепет,	някаква	поза	за	бунт.	Уви!	В	тях	
съзирах	залеза	на	маймуната.	Дали	не	произхождаха	те	от	минералите?

Като	не	знаех	как	да	ги	помръдна,	да	ги	съживя,	започнах	да	мечтая	
за...	тяхното	унищожение.	Камъните	не	ги	убиват.	Представлението,	
което	те	ми	предлагаха,	оправдаваше	и	смущаваше,	подхранваше	и	отвра-
щаваше	моята	истерия.	Непрестанно	проклинах	жестоката	случайност	
—	да	се	родя	сред	тях.	А	те	бяха	обсебени	от	една	велика	идея:	Съдбата.	Аз	
пък	я	прогонвах	с	всички	сили,	защото	виждах	в	нея	само	някакви	хитрини	
на	измамници,	извинения	за	всички	бягства,	израз	на	здравия	смисъл	и	на	
неговата	злокобна	философия.

Да,	 за	какво	трябваше	да	се	захвана?	Моята	родна	страна,	чието	
съществуване	очевидно	нямаше	никакъв	смисъл,	ми	напомняше	за	нещо	
като	резюме	на	Небитието	или	на	материализация	на	Невъзможното,	
като	някаква	Испания,	но	без	своя	златен	век,	без	конквистадорите	и	за-
воеванията	£,	без	лудостите	и	без	Дон	Кихот	на	нашите	разочарования.	
Да	принадлежа	на	тази	страна	(Румъния),	да	съм	част	от	нея,	какъв	урок	
по	унижение	и	по	сарказъм,	каква	беда,	каква	болест!
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Да,	бях	доста	самоуверен,	доста	дързък,	за	да	проумея	голямата	идея,	
която	властваше	там,	да	разбера	произхода	£,	опита	или	дълбочината,	
системата	от	беди,	 които	тя	предполагаше.	Доста	по-късно	разбрах	
всичко	това.	И	когато	най-сетне	успях	трезво	да	я	усетя,	аз	се	помирих	
със	своята	родина	и	тя	изведнъж	престана	да	ме	обсебва.

За	да	си	спестят	действието,	поробените	народи,	като	моя,	се	ос-
тавят	на	произвола	на	Съдбата	—	това	е	едно	спасение,	но	заедно	с	това	
и	начин	да	се	тълкуват	събитията:	философия	на	историята	за	всеки	
ден,	детерминистичен	поглед	върху	сензитивна	основа,	метафизика	на	
обстоятелствата...

Мисля,	че	ако	германците	също	са	чувствителни	към	Съдбата,	те	
сигурно	не	виждат	в	нея	някаква	външна	сила,	а	сили,	излъчващи	се	от	
тяхната	собствена	воля.	И	тези	сили	накрая	се	изскубват	от	властта	
им,	обръщат	се	срещу	самите	тях,	готови	да	ги	смажат	и	унищожат.	
Т.е.,	с	други	думи,	всичко	това	зависи	донякъде	и	от	самите	тях.

Отчаянието,	което	аз	някога	изпитвах,	когато	пред	мен	споменаваха	
(независимо	по	какъв	повод!)	думата	„съдба“,	сега	ми	се	струва	смешно	и	
детинско.	Но	тогава	не	знаех,	че	ще	стигна	дотам	да	реагирам	по	същия	
този	начин,	когато,	скрит	за	този	звук,	ще	му	отдавам	успехите	и	неуспе-
хите	си,	а	също	и	всички	подробности	на	щастието	и	нещастието,	че	ще	
се	захвана	още	по-здраво	в	Неизбежността	с	екстаза	на	корабокрушенец,	
и	че	ще	£	отправям	първите	си	мисли,	преди	да	се	изправя	пред	ужаса	на	
новия	ден.	„Ти	ще	изчезнеш	в	Пространството,	о,	моя	Русия“,	писал	поетът	
Фьодор	Тютчев	през	ХІХ	век.	Аз	бих	могъл	да	използвам	същите	думи	и	с	
още	по-голямо	основание	за	моята	страна,	създадена	да	изчезне	по	друг	
начин,	 перфектно	организирана,	 за	 да	 бъде	 унищожена,	притежаваща	
всички	качества	на	анонимната	жертва.	Навикът	на	непрекъснатото	
страдание,	завършеността	на	упадъка	—	само	какъв	стаж	в	училището	
на	смазаните	племена!

Първият	румънски	историк	започва	своята	прочута	хроника	с	ду-
мите:

„Не	човекът	заповядва	на	Времето,	а	Времето	заповядва	на	човека...“	
Глупава	формулировка,	програма	и	надгробен	надпис	за	един	далечен	край	
на	Европа.	За	да	се	определи	тона	на	народната	чувствителност	от	дър-
жавите	на	Югоизтока,	мисля	че	трябва	да	си	припомним	оплакванията	
на	Хора	в	древногръцките	трагедии.	По	една	странна	традиция	едно	цяло	
етническо	пространство	е	белязано	от	нея.	Рутина	на	воплите,	на	не-
щастието,	плач	на	малките	народи	пред	зверството	на	големите	народи!

Но	да	не	се	оплакваме	толкова!	Утешително	е,	все	пак,	че	можем	
да	противопоставим	на	хаоса	по	света	компактността	на	нашите	
страдания	и	провали.	Нали	притежаваме	утехата,	че	по	отношение	
на	 болката	 ние	 сме	 компетентни	 като	 анатомичните	манекени	 и	
ерудитите?

УСЕЩАНЕТО ЗА ТРАГИЧНОТО В РУÌÚНИЯ
Една	от	причините	за	моята	дълбока	тъга	е,	че	не	мога	да	оценя	

нашата	действителност	по	друг	начин,	освен	негативно.	Ентусиазмът	
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и	лековатостта	намират	оправдание	само	в	обществен	и	политически	
аспект;	докато	в	духовен	план	една	тотална	празнота	води	след	себе	си	
дълбок	песимизъм	и	сериозно	недоверие.	Затова	е	ясно,	че	сега	аз	не	бих	
могъл	да	говоря	за	едно	чувство	—	за	трагичното	у	всички	в	Румъния	(което	
днес	ни	владее	изцяло	и	създава	определена	атмосфера),	а	да	имам	предвид	
само	някои	личности.	А	това	е	много	тъжно	и	може	да	компрометира	
всяко	благородно	усилие.	

Без	съмнение,	плодовитостта	и	продуктивността	на	едно	явление	
зависят	от	дълбоките,	ирационални	сфери,	от	които	то	произлиза,	а	не	
от	енергията	и	динамизма	на	отделни	индивиди,	формирали	се	(по	тяхно	
желание)	от	други	култури.

Рязкото	разграничаване	между	 образованите	 лица	и	 селяните,	 не	
е	резултат	от	превъзходството	на	първите	 (за	което	можем	само	да	
съжаляваме!);	напротив,	невежеството	на	нашето	селячество	се	дължи	
по-скоро	на	незаинтересоваността	и	самодоволството	на	интелектуал-
ците	в	днешна	Румъния.	

В	Испания	този	момент	на	разделение,	на	диференциране	на	социални	
слоеве	предизвика	неособено	благоприятна	ситуация,	въпреки	твърдения-
та	на	философа	Ортега	—	И	—	Гасет,	свикнал	да	говори	за	непрекъснатия	
упадък	на	своята	страна,	от	основаването	£	до	днес.	За	всеки,	който	има	
поне	малко	усет	за	историята,	е	напълно	ясно,	че	тъкмо	ние,	румънците,	
сме	живели	в	едно	непрекъснато	небитие.

Моето	дълбоко	убеждение	(на	което	държа	много),	е	че	различията	в	
историческата	еволюция	могат	да	се	обяснят	от	някои	специфични	със-
тавни	и	структурни	елементи.	При	еднакви	условия	и	социални	конфигу-
рации	Испания	е	дала	на	света	Свети	Йоан	(Хуан)	де	ла	Крус	(от	Кръста)	
и	Света	Тереса,	докато	нашата	Румъния	все	още	не	е	„произвела“	нито	
един	светец.

Нежеланието	на	румънеца	да	проумее	живота	като	трагедия,	е	ре-
зултат	от	един	важен	негов	недостатък	—	вродена	слабост	и	определена	
психическа	нагласа.	

Трагизмът	на	нашето	положение	е	в	това,	че	ние	не	можем	да	гово-
рим	за	духовно	течение	или	за	морална	позиция,	без	да	се	преброим,	без	
да	сумираме	броя	на	отделните	личности	и	стойности.	Това	обяснява	
факта,	че	явлението	се	преживява	чрез	отделни	лица,	които	са	изолирани,	
и	че	то	има	„прекъснат	характер“,	че	е	без	„общозначимо	участие“.	Тук	
все	пак	ще	трябва	да	спомена	няколко	важни	имена:	Лучиан	Блага,	Мирча	
Елиаде,	Петре	Манолиу,	Йоан	Холбан.	Затова	мисля,	че	не	бихме	могли	да	
определим	трагичното	като	нещо	същностно.	Тук	става	дума	само	за	
индивидуални	изрази,	частни	форми	на	реализация.

И	ако	в	предвоенното	поколение	трагичното	бе	резултат	от	безпо-
койството	и	комплекса	от	антиномии,	свързани	с	историческото	битие	
на	човека,	с	обществените	конфликти	и	антагонизми,	с	неприспособи-
мостта,	в	нашата	генерация	това	чувство	се	дължи	на	доста	по-сериозни	
конфликти;	неговата	метафизична	оцветеност	е	по-отчетлива	и	по-ярка,	
а	структурата	му	може	да	се	свърже	с	универсалността	на	нашия	живот.

Но	трагедията	на	старото	поколение	беше	до	известна	степен	външ-
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на,	защото	се	основаваше	предимно	върху	дуализма	на	индивида	и	обще-
ството,	при	безспорен	превес	на	второто	от	тези	понятия,	защото	на	
него	бе	отредена	по-истинската	реалност	и	плътност,	докато	в	нашите	
разбирания	 същността	на	трагедията	 (резултат	от	парадоксалното	
напрежение	и	сила	на	дуализма	на	Човека	и	Битието!)	се	обяснява	с	драма-
тизма	на	метафизичната	екзистенция	на	личността.	Ще	подчертая,	че	
тази	трагедия	се	преживява	само	от	онези,	които	са	способни	да	усетят	
присъствието	на	невъзвратимото	в	диалектиката	на	живота,	и	които,	
при	все	че	съзнават	това,	не	искат	да	се	откажат.	Да,	животът	може	да	
бъде	преживян	като	драма	и	трагедия	само	от	онези,	за	които	неговите	
негативни	страни	не	са	проблем;	онези,	които	считат,	че	фатална	е	не	
самата	смърт,	а	мисълта	и	пътят	водещи	до	нея...
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АНРИ ДЬО МОНТЕРЛАН

През септември 1972, в деня на есенното 
равноденствие, се самоубил Анри дьо Мон-
терлан (1896-1972), прочутият френски беле-
трист, есеист и драматург, като предвари-
телно се е снабдил с пистолет, остър бръснач 
и малко цианкалий. Мотивите? Отвращение-
то му от посредствеността на съвременния 
свят, с който не можел да се примири. Според 
своите близки, той често е изразявал своето 
отвращение от съвременния му свят — плод на 
което е и този текст от февруари 1969, изда-
ден в сборника „Третият цезар“ на „Галимар“, 
Париж, 1970.

В последното си писмо до един приятел, 
Монтерлан писал: „Аз, който не съм вярващ, сега мога да се опра един-
ствено на вярващите“. 

СÌÚРТТА НА КАТОН 
ИЛИ АПОЛОГИЯ НА САÌОУБИЙСТВОТО

ОТ	ТРИ	ИЛИ	ЧЕТИРИ	ВЕКА,
от	Ренесанса	до	началото	на	нашето	столетие,	смъртта	на	Катон	

е	нещо	като	сладкиш	във	френската	идеология.	Наполеон	искал,	при	това	
неведнъж,	 да	му	четат	написаното	от	Плутарх	 за	 смъртта	на	този	
достоен	мъж,	за	да	не	се	самоубие	самият	той.

Но	кой	е	бил	този	Катон,	когото	културните	французи	и	днес	счи-
тат	за...	гръцки	философ?	А	той	съвсем	не	е	бил	грък,	а	римски	политик	
от	края	на	Републиката	—	повече	или	по-малко	обладан	от	доктрината	
на	стоицизма.	Аз	няма	сега	да	резюмирам	неговия	живот	—	не	е	толкова	
интересен.	Ще	споделя	единствено,	че	е	бил	от	десния	център	—	смел	и	
винаги	готов	да	закриля	и	поучава	другите.	Подробностите	от	живота	
му	се	губят	в	историята	на	Републиката.	За	този	момент	аз	написах	
пиесата	„Гражданската	война“.

Като	гледа	надясно,	гледа	наляво,	поглежда	нагоре	и	надолу	и	вижда	
само	„ужасни	неща“...	Той	избира	лагера	на	Помпей,	защото	приема,	че	е	
„най-малко	ужасен“.	На	онези,	които	го	упрекват,	че	е	мълчалив,	отвръща:	
„Ще	говоря	само	когато	имам	какво	да	кажа“.	За	лагера	на	Помпей	той	
има	какво	да	каже:	ще	критикува,	ще	предрича	катастрофата,	ще	вярва	в	
каузата,	която	го	защитава,	но	не	и	в	хората,	които	я	поддържат,	а	още	
по-малко	в	успеха	£.	„Не	вярваше	в	случайността“,	пише	за	него	Плутарх.	
Като	е	прав	за	себе	си,	но	прав	е	и	Помпей	и	това	го	отчайва.	Отдавна	е	
решил,	че	ще	умре,	в	случай	че	Цезар	победи...	Отначало	е	бил	малко	при-
теснен	от	някои	класически	аргументи	против	акта	на	самоубийството:
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1)	Да	не	го	вземат	за	неудачник	в	живота.
2)	Да	не	озадачи	близките	си.
3)	Удоволствието,	което	ще	достави	на	„приятелите	си“.
4)	Днес	мнозина	се	самоубиват.	Ще	кажат,	че	е	имитирал	някого.

Преодолял	тези	предразсъдъци,	той	следва	римското	правило,	че	не	е	
чак	толкова	хубаво	да	умреш	от	естествена	смърт.	Префектът	Спендиус	
твърди,	че	за	римляните	вече	всичко	е	загубено	и	няма	смисъл	да	им	се	дават	
уроци	—	никой	няма	да	ги	разбере.	Затова	е	по-добре	да	не	изясняваш	мотивите	
за	самоубийството	си.	Дали	ги	приемаме	от	природата,	дали	от	нас,	самите,	
тайната	и	лъжата	охраняват	портите	на	Смъртта.	Самият	Спендиус	се	
самоубива	под	предлог,	че	е	болен	от	неизлечима	болест,	а	всъщност	го	прави,	
защото	не	може	да	се	примири,	че	родината	му	е	в	безнадеждно	положение.	
А	Катон	иска	да	бъде	големият	пример.	Готов	е	да	умре	заради	свободата.	
„Вярвам	единствено	в	мъчениците,	които	отиват	на	смърт“.	Спендиус	се	
самоубива	от	отчаяние,	докато	Катон	го	прави	от	вяра...

ПОМПЕЙ	Е	ПОБЕДЕН	ВЪВ	ФАРСАЛА,
побягва	и	е	убит	в	Египет.	Катон	—	тогава	е	на	четиридесет	и	четири	

години	—	събира	остатъците	от	Помпеевата	армия	и	стига	чак	до	Тунис.	
Заедно	с	Метелус	Сципион,	тъста	на	Помпей,	победен	при	Тапсус,	той	
се	барикадира	в	Утика,	на	север	от	Картаген	и	чака	войските	на	Цезар...

Катон	 умира	 при	тягостни	 обстоятелства,	 в	 чужд,	 населен	 от	
финикийци	град,	а	те	са	известни	със	своята	нечестност.	Съветът	на	
Тристата	мъже	е	сформиран	от	римляни	—	предимно	търговци,	хора	не-
постоянни	във	възгледите	си,	дори	непочтени.	

Офицерите	на	Помпей,	 които	 сега	 са	под	неговото	командване	 се	
боричкат	помежду	си	и	направо	му	пречат.	Но	благородният	Катон	ги	
гледа	снизходително...

Той	вече	е	решил	да	умре	—	пази	се	от	римските	сенатори,	които	са	с	
него.	Трябва	да	осигури	необходимите	провизии	за	града.	

Обикаля	пристанището,	наблюдава	корабите,	контролира	товарите.	
В	ситуацията,	в	която	е	Катон,	един	съвременен	човек	би	избрал	екс-
патриацията.	Но	тогавашният	—	доста	ограничен	(не	само	в	размерите	
си)	цивилизован	свят	не	го	позволява.	С	изключение	може	би	на	няколко	
града	от	Гърция	и	Анатолия	(Мала	Азия)...	Там,	все	пак,	Катон	би	намерил	
убежище.	Но	той	не	иска	да	мисли	за	подобно	решение.	Ще	се	прослави	
чрез	самоубийството	си.	Няма	да	се	реши	да	избяга.	Разбира	се,	той	не	
помисля,	че	и	двата	начина	са	вид	дезертьорство.	Да,	ще	остане	доста	
разочарован,	ако	му	попречат	да	се	убие.

Като	всеки	добър	римлянин,	вечеря	с	много	приятели.	Разговаря	на	
философски	теми	(по	римската	мода,	която	е	всъщност	гръцка!).	Но	това	
е	по-скоро	размяна	на	софизми	и	баналности.	След	време	повечето	от	съ-
трапезниците	му	ще	бъдат	убити	или	ще	се	самоубият.	Оттеглил	се	в	
своята	стая,	Катон	ще	чете	„Фаедон“.	Ще	търси	причината	за	безсмър-
тието	на	душата.	Този	мъж,	доста	смел	и	благороден,	няма	да	може	да	
намери	покой	и	опора	в	някой	друг	текст...
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„Фаедон“	се	счита	за	един	от	шедьоврите	на	човешката	мисъл	от	
античността.	Смъртта	на	Сократ	всъщност	е	красива	смърт.	Щаст-
ливи	са	онези,	които	умират	без	угризения	и	хленч	в	свещената	самота,	
в	която	си	отиват	животните	или	войниците.

Като	повиква	робите	си,	като	им	нарежда	да	му	донесат	меча,	който	
неговият	син	е	скрил.	Но	слугите	се	бавят.	Първият	от	тях	най-сетне	
влиза	в	стаята	и	получава	юмрук	от	господаря	си	—	от	носа	му	потича	
кръв.	Сцената	е	неприятна,	но	доста	римска...

Скарва	се	със	сина	и	приятелите,	които	се	опитват	да	го	разубедят...	
Накрая	му	връщат	меча.	Той	го	разглежда	внимателно.	После	взема	„Фа-
едон“,	чете	малко	от	него	и	заспива.	Чуват	го	как	похърква.

Към	полунощ	изпраща	един	роб	до	пристанището,	за	да	се	убеди,	че	
там	всичко	е	наред.	Робът	се	връща	и	докладва,	че	има	буря.	Изпраща	го	
отново,	за	да	види	дали	някой	има	нужда	от	помощ.	Обикновено	сме	вни-
мателни	към	онези,	които	ще	умрат.	А	и	умиращият	е	внимателен	към	
онези,	които	ще	го	надживеят.	За	него	след	миг	вече	няма	да	съществува	
никой,	но	той,	Катон,	се	интересува	от	хората...	

Когато	„птичките	започват	да	пеят“,	заспива	за	няколко	мига.	Ро-
бът	се	завръща,	за	да	съобщи,	че	на	пристанището	всичко	е	в	ред.	Тогава	
Катон	се	опитва	да	се	прободе	в	корема	с	меча.	Пада	с	шум.	Хората	от	
къщата	се	затичват	да	му	помогнат.	Още	е	жив.	Лекарят	му	дава	първа	
помощ.	Слугите	и	робите	се	оттеглят.	Тогава	Катон	отваря	раната,	
изважда	вътрешностите	си/!/	и	умира.

Зората	пуква.	Тази	сутрин	птичките	не	пеят...
След	шест	години	неговата	дъщеря	Парция,	съпругата	на	Брут	(когато	

Брут	е	победен	при	Филипи),	ще	са	самоубие,	поглъщайки	горещи	въглени...
Ако	в	Утика	беше	под	командването	на	някой	генерал,	и	ако	Катон	

трябваше	да	изпълнява	заповедите	му,	той	сигурно	щеше	да	се	откаже	
от	мисълта	за	смъртта.	Той	е	бил	(преди	всичко	човек	на	дълга...)

Самоубийството	ни	предлага	бягство	от	живота,	но	не	може	да	ни	
спаси	от	посмъртната	карикатура,	от	подигравката,	от	неуважението...	
Понякога	хората	са	толкова	жестоки...

Вярващите	не	 бива	 да	 оставят	послание	 след	 самоубийство	—	то	
винаги	може	да	се	изопачи.

ПОЧИТАМ	ДЪЛБОКО	САМОУБИЙСТВОТО	—
още	от	трийсетгодишна	възраст.	Хората	се	самоубиват	от	страх	за	

бъдещето,	когато	ги	заплашва	болест,	банкрут	или	старост.	Самоубиват	
се	и	от	уважение	към	живота,	когато	собственият	им	живот	започва	да	
губи	достойнството	или	смисъла	си.	А	кое	е	по-важно:	животът	или	дос-
тойнството?	Хората	се	самоубиват	без	обяснения.	Понякога	без	определен	
мотив	—	това	е	право,	изконно	право	на	всеки	от	нас:	да	се	откажем	от	
света	в	мига,	когато	сами	пожелаем.

Да,	след	като	си	видял	добре	света,	не	ти	остава	нищо	друго	освен	
самоубийството	или	вярата	в	Бога.	

Да,	но	за	разлика	от	нас,	християните,	римляните	са	нямали	нашия	Бог...
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ЖАН-МАРИ РУАР

През младостта си Жан-Мари Руар (род. 
1943 г.), носител на наградата „Гонкур“, прежи-
вява тежка криза от екзистенциален характер. 
Преодолява я с каторжен книжовен труд. Сборни-
кът „Избралите нощта“, публикуван от париж-
кото издателство „Грасе“, е размисъл — дълбок и 
нюансиран — за самоубийството и причините, 
подбуждащи твореца към фаталната крачка. 
Руар е изследвал живота и творчеството на 

редица бележити автори. Есеистичният откъс, който ви предлагаме, е 
опит да се изясни тяхната драма.

ИЗБРАЛИТЕ НОЩТА

КОГАТО	МИСЛИМ	ЗА	СМЪРТТА,	винаги	то	правим	с	израз	на	примире-
ние.	Появява	се	образът	на	старостта	заедно	с	лицата	на	нашите	баби	и	
дядовци.	Виждаме	се	като	тях,	пристъпващи	бавно	и	тежко,	сред	семейни	
реликви,	край	запалената	камина	или	приседнали	на	пейка	в	гробищата.	
Тази	повтаряща	се	толкова	пъти	смърт	се	е	превърнала	в	нещо	делнично,	
обикновено.	Тя	укротява	духа,	нашепва	ни	спокойни	слова.	Да	умре	като	
нашите	близки,	 които	обичаме,	на	които	приличаме	—	това	ни	 вдъхва	
някаква	вяра,	утешава	ни.	Подобно	на	Голмунд	на	Херман	Хесе	тръпнем	
при	мисълта	да	се	приберем	във	вечния	корем	на	нашата	прамайка...	Да,	
виновно	е	само	времето...	Но	можем	ли	да	го	осъдим?	Не	е	ли	то	ритъмът	
на	живота,	неговото	дихание,	неговата	музика;	и	ако	случайно	ни	открадне	
любовта,	нали	пак	то	ще	ни	помогне	да	забравим	нещастията.	Гледаме	на	
смъртта	като	на	неизбежно	падане,	като	промяна	в	календара.	Като	на	
пето	годишно	време,	дошло	след	зимата,	като	на	някаква	нова	непозната	
пролет,	която	ни	зове.

Струва	ми	се,	че	за	един	евреин	е	по-трудно	да	си	представим	спо-
койна	смърт.	И	щастлива	да	е	била	съдбата	му,	той	винаги	предчувства	
заплахата.	Знае	—	по-добре	от	всеки	друг,	че	радостта	е	нещо	кратко-
трайно.	Навсякъде	го	преследва	бруталността	на	света.	Откъде	идват	
тези	бури?	Кой	вятър	ги	довява?	Той	не	знае	къде	ще	умре,	както	не	знае	
къде	са	умрели	и	родителите	му.

Къде	 е	прахът	им?	Някъде	 в	 околностите	на	Тбилиси,	Самарканд,	
Новосибирск,	Измир,	 Братислава	 или	Одеса,	 в	 изгорялата	 земя	на	Мо-
стангинем,	в	степите	на	Сибир,	по	полетата	на	Бесарабия,	край	река	
Амур	или	в	големите	фабрики	на	смъртта	в	Дахау,	Матхаузен,	Бухенвалд,	
Ораниенбург?	Може	ли	да	им	осигури	някакво	спокойствие	заобикалящият	
свят?	Толкова	често	той	вижда	как	най-хубави	гледки	се	превръщат	в	пе-
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пелища,	как	гостоприемни	земи	стават	омразни.	Паметта	му	е	наранена	
от	образа	на	някоя	леля,	тръгнала	през	нощта	с	вързоп	в	ръка,	на	чичо,	
затворен	в	пломбиран	конски	вагон,	на	братовчед	с	татуиран	номер	на	
ръката.	Ако	той	лично	не	е	преживял	това,	сигурно	са	го	преживели	други	
негови	близки,	познати,	сънародници.	Как	би	могъл	да	забрави	страха?	Има	
усещането,	че	е	закован	с	гвоздеи	и	няма	накъде	да	мръдне.

Онова,	което	все	още	е	съхранил	—	с	цената	на	мъката,	и	което	веко-
вете	на	страх	са	пречистили	у	него	—	е	способността	да	улавя	вълните,	
които	движат	околния	свят.	Това	е	неговото	високоразвито	шесто	чув-
ство.	Нищо	не	се	случва,	без	той	да	разбере.	Предчувства	ситуациите,	
думите,	клеветите,	интригите.	Никой	не	забелязва	по-добре	от	него	ом-
разата:	той	познава	лицето,	дъха	£,	часа,	в	който	тя	ще	излезе.	Само	от	
един	шепот	може	да	се	чуе	вулкана,	от	един	поглед	да	се	види	предстоящия	
пожар.	Душата	му	трепери	при	най-малкия	шум;	и	най-дребната	обида	
засвирва	като	алармена	система.	Колко	пъти	сърцето	му	е	подскачало	при	
фалшива	тревога,	при	тракнал	от	вятъра	капак	на	прозорец,	при	трясък	
на	паднала	от	покрива	керемида?	Фалшивите	тревоги	усилват	въобра-
жаемите	страхове,	поддържат	напрежението.	Понякога	предизвикват	у	
теб	желанието	да	срещнеш	реален	противник	вместо	фантом.	Когато	се	
събужда	от	някой	кошмар,	се	изкачва	стъпало	след	стъпало	по	стълбата	
на	съвестта.	Вярва,	че	е	настъпил	часът,	когато	ще	излезе	срещу	онова,	
което	е	очаквал	досега.	Не	защото	за	него	смъртта	не	е	въпрос	на	време.	
Той	знае,	че	един	близък	ден	непременно	ще	срещне	конника	с	маската.	
Може	би	тук	се	е	зародил	така	нареченият	„Идиш	Ангст“	—	известният	
еврейски	страх.	Защото	страх	не	е	когато	се	питаш	„Защо?“	—	изследвайки	
звездите,	слънцето	и	старите	текстове	на	Талмуда,	Кабала,	а	когато	се	
питаш	„Как?“.	Страх	те	е	не	от	този,	който	ще	те	удари,	ще	те	шпио-
нира	или	ще	отнеме	живота	ти,	макар	да	си	сигурен,	че	той	е	наблизо.	
Съмняваш	се,	че	е	твой	враг,	престорил	се	на	приятел.	А	е	по-добре	да	го	
погледнеш	право	в	очите...	Нима	това	е	мотивът,	принудил	някои	евреи	
—	Берл,	Робер,	Арон	и	други	в	най-опасните	времена	да	се	доближат	до	ан-
тисемитите,	да	им	говорят,	да	се	опитат	да	ги	разберат.	Поне	лицето,	
което	познаваш	като	враждебно,	да	не	те	изненада...

СТЕФАН	ЦВАЙГ	НЕ	ИСКАШЕ	ДА	ВИДИ	ТОВА	ЛИЦЕ.	С	помощта	на	
отровата	постави	крайната	точка	на	своето	бягство	—	от	Виена	до	Лон-
дон,	а	после	и	до	далечна	Бразилия,	той,	влюбеният	в	свободата.	Погледна	
опасността	право	в	очите	и	не	се	извърна	страхливо.	Потърси	славата	в	
лагера	на	онези,	които	обичаше	повече	—	победените.	Деликатно	отклони	
поканите	да	отиде	там,	където	му	предлагаха	спокойно	убежище.	Къде	
можеше	да	отиде	този	евреин,	адаптирал	се	така	добре	в	продължение	на	
две	столетия	в	имперска	Виена?	Неговата	родина,	Австрия	на	Хабсбурги-
те,	беше	заличена	от	картата.	Почитан	като	национален	герой,	трябва-
ше	да	напусне	страната	като	криминален	престъпник;	книгите	му	бяха	
изгорени,	имуществото	му	—	конфискувано.	Европа,	която	го	обожаваше,	
се	бе	превърнала	в	гнездо	на	национализма	и	тоталитаризма.	Смятан	за	
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чужденец	в	родната	Австрия,	подозиран	във	вражеска	Англия,	той	откри	
за	себе	си	с	изумление	горчивия	корен	на	един	юдаизъм,	който	преди	това	
като	че	ли	не	съществуваше	за	него.	Този	човек,	тъй	деликатен	и	фин,	
акумулирал	цялата	стара	култура	на	Европа,	вече	можеше	да	напише,	
подобно	на	Хайнрих	фон	Клайст	(като	когото	се	самоуби),	следните	думи:	
„Душата	ми	е	толкова	измъчена,	че	от	дневната	светлина	ми	прилошава	
веднага	щом	отворя	прозореца!“

Не	само	изгарящата	светлина	на	деня	срещна	Стефан	Цвайг.	И	насилие-
то	на	тази	варварска	епоха.	Единствен	Господ	знае,	че	той	не	беше	подготвен	
за	това.	Този	пацифист	не	беше	способен	да	оцелее	по	време	на	война.

Роден	в	семейство	на	търговци,	еврейски	буржоа	от	богата	и	кул-
турна	Виена,	в	своята	младост	той	беше	познал	само	спокойния	живот	
на	своята	среда,	далече	от	ветровете	и	вълните.	Единствените	бурни	
моменти,	които	бе	преживял,	му	бяха	доставени	от	писателите,	които	
обожаваше:	Балзак,	Толстой,	Хьолдерлин,	Ницше.	Сънищата,	с	които	го	
бе	залъгвала	литературата	без	граници,	се	разпръснаха	като	дим	от	гру-
бостта	на	фактите.	Разбра,	че	кълновете	на	тоталитаризма	могат	да	
пускат	корен	и	при	писатели,	които	е	обожавал.	По	този	повод	Толстой	
писа:	„Преди	десетина	години	бях	готов	да	го	канонизирам,	а	сега	разбрах,	
че	искат	да	променят	света	именно	хората,	разочаровани	от	собстве-
ната	си	самоличност,	готови	да	прехвърлят	недоволството	от	самите	
себе	си	върху	целия	свят“.	

Нацизмът	бе	особено	брутален	към	Стефан	Цвайг.	Нали	тъкмо	той	
бе	човекът,	който	трябваше	да	бъде	погубен:	евреин,	интелектуалец,	сво-
боден	дух?	През	1934	г.	книгите	му	бяха	публично	изгорени.	Напусна	Залц-
бург,	преследван	от	полицията,	доста	унизен:	библиотеката	—	неговата	
изключителна	библиотека,	в	която	бе	събрал	с	толкова	любов	безценни	
ръкописи	и	редки	стари	книги,	беше	конфискувана.	Започна	изгнанието.

Оттук	нататък	той	ще	узнае,	че	духът	не	може	да	воюва	с	насилие-
то,	с	грубостта,	с	омразата.	Това	ще	го	свърже	по-здраво	с	братството	
на	победените,	които	винаги	е	обичал:	„Интересуват	ме	само	персонажи,	
които	падат	под	ударите	на	съдбата:	Еразъм,	а	не	Мартин	Лутер,	Мария	
Стюарт,	а	не	Елизабет	Английска“.

Избягал	 в	Петрополис,	 близо	 до	Рио	де	Жанейро,	той	ще	 остане	 с	
единственото,	което	не	може	да	му	бъде	отнето	—	литературата.	И	с	
едно	оръжие	—	смъртта.	Колко	пъти	в	творчеството	му	са	се	докосвали	
тези	две	теми:	изкуството	и	смъртта?	Като	два	тона	изграждат	те	
мелодията	на	неговия	вътрешен	свят.	Често	е	размишлявал	за	смъртта	
на	Сократ,	Сенека,	за	Клайст,	за	когото	пише:	„Той	издигна	смъртта	до	
стълбата	на	страстта,	лудостта	до	оргията,	екстаза.	Краят	му	не	е	
напускане,	а	блаженство,	което	не	е	познал	приживе,	това	е	радост,	за-
майване,	възторг!	С	песен	се	хвърля	в	пропастта“.
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Тази	радост,	това	веселие	не	ги	срещаме	у	Цвайг,	когато	той	подгот-
вя	своя	скок	в	отвъдното.	Откриваме	единствено	решимостта	на	човек,	
осъзнал	своята	„кауза	пердута“,	който	не	желае	да	омърси	съвестта	си	в	
този	недостоен	свят.	На	23	февруари	1942	г.,	когато	нацизмът	стига	своя	
апогей,	писателят	напуска	живота,	оставяйки	последното	си	послание:	
„Да	започна	отново	живота	си	на	шейсетгодишна	възраст	—	за	това	са	
необходими	особени	сили.	А	моите	вече	се	изчерпаха	през	дългите	години	
на	бездомни	скиталчества.	Ето	защо	смятам,	че	е	най-добре	да	напусна	
своевременно	и	 достойно	живота,	 в	 който	върховно	благо	 за	мен	бяха	
личната	свобода	и	доставящият	ми	огромна	радост	умствен	труд.	Поз-
дравявам	всички	свои	приятели.	Възможно	е	те	да	видят	утринната	зора	
след	тази	дълга	нощ.	Аз,	най-нетърпеливият,	си	отивам	по-рано	от	тях...“

Страхът	на	Стефан	Цвайг,	който	извира	от	неговата	идентичност	
—	без	съмнение	е	израз	и	на	отвращението	му	от	света	и	на	нежеланието	
му	да	се	лиши	от	свободата	си,	да	избяга	от	грубостта	и	бруталността,	
застрашаващи	живота	му	в	неговата	любима	Виена.	През	1916	г.	в	писмо	до	
приятел-евреин	той	пише	няколко	реда	по	повод	юдаизма:	„Всичко,	което	
съм	мислил,	чувал,	чел	за	юдаизма,	би	трябвало	да	ми	внуши	чувство	за	
малоценност.	Но	повярвайте	ми,	аз	не	се	усещам	по-различен,	нито	по-
добър,	нито	по-лош	—	поради	факта,	че	съм	евреин.	Това	не	ме	измъчва,	
разбира	се,	не	ме	прави	и	по-горд...“

Цвайг	избягва	от	оварварена	Европа,	сякаш	поразена	от	чумата	на	
средновековната	инквизиция,	защото	разбира,	че	не	може	да	£	противо-
стои.

ПРЕДИ	ВОЙНАТА	МНОГО	ЕВРЕИ	ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ	ОТ	ЗАЛЯЗВАЩА	
ЕВРОПА	са	в	подобно	положение.	В	Германия	—	която	е	тъй	затворена	в	
себе	си	—	те	са	успели	да	намерят	убежище.	Приели	са	нейната	богата	
култура,	музика,	литература,	нейния	интелектуален	и	социален	конфорт.

Валтер	Бенямин	 се	 отрови	на	 26	 септември	 1940	 г.,	 след	 като	 бе	
арестуван	при	опит	да	премине	Пиринеите.	Животът	на	този	интелек-
туалец	с	малки	очила	с	метални	рамки	е	поредица	от	бягства	и	раздели:	
от	годеницата	му,	съпругата	му,	Германия.	Самоубийството	на	приятел	
от	детството	го	преследва	през	целия	му	живот.	Блазни	се	от	идеята	да	
се	срещне	с	евреите	от	Палестина,	но	Берлин	го	привлича	неудържимо.	
Решава	да	тръгне	едва	след	като	е	застрашен	животът	му.	Няма	сили	
да	стигне	до	Америка,	стига	до	океана	на	смъртта.

Курт	Тухолски,	написал	„Да	се	учиш	да	се	смееш,	без	да	плачеш“,	също	
предчувства	опасността.	Отвратен	от	милитаризма,	напуска	Герма-
ния	през	1927	г.	Ще	се	опита	да	получи	френско	гражданство,	но	няма	да	
успее.	Ще	отиде	в	Швеция,	където,	останал	без	средства,	на	21	декември	
1935	г.	ще	погълне	отрова.	Неговият	„Идиш	Ангст“,	страхът,	че	ще	се	
„присади“	върху	това	„Зелбст-Хас“	(омраза	към	самия	себе	си),	доскоро	е	
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дремел	в	душата	на	евреина	от	централна	Европа,	за	да	бъде	отприщен	
от	тоталитарната	истерия.

Но	тази	„Зелбст-Хас“,	водеща	до	сигурно	саморазрушение,	не	е	харак-
терна	единствено	за	евреите.	В	определени	моменти	всеки	може	да	мине	
през	нея.	Тя	е	толкова	отвратителна	—	корените	£	може	да	открием	още	в	
детството,	дори	в	глъбините	на	подсъзнателното.	Неприятното	чувство,	
което	оставя	у	нас,	ни	кара	да	потреперваме	от	ужас.	От	онова,	което	не	
обичаме	у	самите	себе	си,	което	мразим,	ненавиждаме,	което	отвращава!

Тази	сила	притежава	огромен	арсенал	от	оръжия,	способни	да	сразят	
всеки.	А	когато	едно	цяло	общество	разполага	с	нея,	опасността	е	още	
по-голяма.	Евреите	винаги	са	били	застрашени.	Винаги	е	било	възможно	
да	принудиш	един	евреин	да	се	накаже	сам.

Това	опустошително	чувство	е	накарало	доста	евреи	интелектуалци	
да	се	обърнат	към	католицизма.	Хана	Аренд	пише	за	трагичната	фигура	
на	Рахел	Левин	Варнхаген,	оставила	в	началото	на	XIX	век	интересни	пис-
ма.	Нейният	живот	преминава	под	знака	на	непрекъснатото	усилие	да	се	
освободи	от	юдаизма,	превърнал	се	за	нея	в	нещо	като	ризата	на	митичния	
Несус,	която	стяга	и	изгаря.	Рядко	юдаизмът	е	бил	преживяван	с	толкова	
ужас	и	страх:	„Никога,	дори	за	секунда,	аз	не	забравям	този	срам;	пия	го	
с	водата,	с	виното,	поглъщам	го	с	въздуха,	при	всяко	вдишване“.	И	Рахел	
Левин	Варнхаген	прави	заключението	си:	„Евреинът	вътре	в	нас	трябва	
да	бъде	премахнат	дори	с	цената	на	живота	ни!“	До	същото	заключение	
стига	през	краткия	си	32-годишен	живот	друг	немски	писател	от	края	
на	XIX	век	—	Ото	Вайнингер:	макар	да	се	покръства,	той	не	успява	да	се	
освободи	от	това	гнетящо	чувство	и	се	самоубива.

Християнското	наследство	не	предлага	на	евреите	друга	алтернати-
ва	освен	Юда,	самоубиеца.	предател.	Защо	за	символ	на	еврейския	народ	
през	Средновековието	е	бил	избран	(от	християните!)	скорпионът,	това	
животно,	олицетворяващо	коварството	и	подлостта,	но	заедно	с	това	
притежаващо	и	удивителна	сила	да	са	самовъзражда,	да	побеждава,	ала	и	
да	се	самоунищожава	—	като	никое	друго	същество?

Към	този	край	лесно	може	да	те	подтикне	обществото.	Постепенно	се	
превръщаш	в	онова,	за	което	са	те	определили	предварително.	Приготвяш	
се	да	приемеш	образа,	който	другите	вече	са	изградили	за	теб.	В	своето	
отчаяние	евреинът	е	готов	да	избяга,	да	стигне	чак	до	пустинята,	за	да	
се	спаси	от	омразата	и	презрението.

Има	нещо	от	черния	скорпион	и	в	Ромен	Гари,	този	чувствителен	раз-
бойник,	обърнал	оръжието	към	себе	си.	От	страх	той	бягаше	в	света	на	
думите,	слагаше	си	маски,	сякаш	искаше	да	се	изгуби	между	съня	и	лъжата,	
да	изтрие	следите	си	под	някое	взето	назаем	име;	истинското	му	име	е	
всъщност	най-малко	известно	сред	тях.	Псевдонимите	му	позволяваха	
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да	се	спаси	от	реалността,	да	се	превъплъщава.	Беше	Ромен	Гари,	Фоско	
Синбалди,	Шатан	Богат	и	накрая	Емил	Ажар.	Това	бе	последното	му	убе-
жище.	Неспособен	да	се	предпази	от	злото,	той	избра	този	сложен	път...

Официалното	погребение	на	тленните	му	останки	се	превърна	във	
величествена	церемония,	достойна	за	кавалер	на	 „Почетния	легион“.	В	
студения	декемврийски	ден	френското	знаме	покриваше	ковчега	му.	Изпра-
щаха	го	другарите	му	от	Съпротивата,	от	страната,	за	която	бе	воювал	
и	той.	Гласът	на	нежната	актриса	от	Полша	Ана	Пруцнал*	се	издигна	
над	купола	на	храма,	странен	и	чужд,	но	не	и	необичаен,	с	модулациите	
на	древна	полска	мелодия,	като	къс	от	ранена	славянска	душа...

Размишлявах	над	съдбата	на	този	кавалер,	не	престанал	да	воюва	с	
живота	си	и	със	самия	себе	си,	а	също	и	за	тази	крехка	жена,	крехък	съд	
от	кристал,	чието	пеене	може	би	му	сочеше	пътя	към	Отвъдното...

*	позната ни от филма на Рангел Вълчанов „Слънцето и сянката“ (1962) — 
бел. прев.
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МАРГЬОРИТ ЮРСЕНАР

Това кратко есе на първата жена член 
на Френската академия Маргьорит Юрсенар 
(1903—1987) е вдъхновено от паметната по-
становка на режисьора-реформатор в театъра 
Макс Райнхард на Гьотевия „Фауст“ в Залцбург 
през 1936 година.

„Ф А У С Т“ — ПÚРВАТА ÄРАÌА НА ГОРÄОСТТА

Да	поставиш	на	сцена	„Фауст“	означава	да	одухотвориш	света.	Макс	
Райнхард	се	осмели	да	го	направи,	за	което	бе	възнаграден.	Неговият	„Фа-
уст“,	непълен	и	разклонен,	ни	 задължава	да	препрочетем	шедьовъра	на	
Гьоте:	да	разтворим	брошурата	с	прекрасния	превод	на	Жерар	дьо	Нервал,	
която	продават	в	открития	театър	на	Залцбург,	на	едно	от	онези	предста-
вления	под	звездното	небе,	когато	шумът	на	дъжда,	почукващ	по	сцената,	
съпровожда	неуморната	песен	на	ангелите	и	крясъците	на	магьосниците,	
и	тогава	си	даваш	сметка,	че	това	е	не	само	една	от	най-великите	поеми,	
но	и	една	от	най-патетичните.	Да,	това	е	един	от	най-семплите	декори	
от	естествен	камък,	сред	който	се	движат	актьорите	на	Райнхард,	и	той	
ни	помага	да	разберем,	че	тази	простота	не	е	картина	от	някоя	църква.

Докато	„Хамлет“	е	първата	трагедия	на	съмнението,	„Фауст“	е	пър-
вата	драма	на	гордостта,	на	опасната	непоколебима	гордост,	каквато	
е	гордостта	на	интелигенцията.	

Създадена	на	границата	между	18	и	19	век,	тази	творба	носи	печата	
на	времето,	в	което,	без	съмнение,	човекът	е	отишъл	надалече	от	фило-
софията	на	Мефистофел,	т.е.	от	неговия	непоправим	цинизъм...

Фауст	не	е	просто	разумът,	той	е	интелектът,	онова	дълбоко	огле-
дало,	което	е	готово	всеки	миг	да	отрази	най-сложните	и	противоречиви	
страсти.	Изтощен	от	живота,	въпреки	вулканичния	си	темперамент,	
той	задоволява	своя	глад	за	удоволствия	със	слугиня	от	ферма	или	с	мъртва	
богиня	в	една	територия,	завладяна	от	вълните	на	Балтика.	Този	герой,	
удовлетворяващ	амбициите	си	на	държавен	мъж,	всъщност	не	притежава	
и	капчица	от	лудостта	на	персонажите	на	Кристофър	Марлоу	или	Бен	
Джонсън,	и	докрай	си	остава	кабинетен	учен,	навлякъл	домашен	халат,	
с	който	не	може	да	се	раздели.	И	по	един	странен	и	необясним	начин,	въ-
преки	желанието	си,	ще	си	остане	ограничен	и	посредствен,	объркан	от	
силогизмите	на	своите	сънародници	—	немците...
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Никой	не	е	тъй	далече	от	Духа	на	Земята,	както	е	Фауст,	този	който	
в	първата	сцена	на	трагедията	я	призовава	и	когото	Злото	го	дарява	с	
измамно	величие	и	сила.	До	самия	край,	до	мига	на	смъртта	си,	която	е	
последица	от	неговата	фатална	грешка,	Фауст	така	и	не	разбира	какво	
всъщност	се	е	случило.	И	тъкмо	това	объркване	на	духа	ще	го	спаси,	пре-
връщайки	го	в	един	обикновен,	подобно	на	всички	нас,	объркан	и	притеснен	
човек...

Да,	„Фауст“	на	Волфганг	фон	Гьоте	е	може	би	най-дълбокото	от	всички	
литературни	произведения,	в	които	един	гениален	автор	се	е	сблъскал	с	
проблема	за	Злото.	Но	това	не	е	само	съчинение	за	човек,	сключил	договор	
с	Дявола	заради	Вечността.	Въпреки	всички	магьоснически	сцени	в	тази	
поема	винаги	ще	отсъства	онова	блестящо	отражение	на	погледа,	харак-
терно	за	този	род	произведения.

Магията	е	един	от	основните	моменти	във	„Фауст“.	Но	ситуацията	
през	1790	година,	когато	се	създавали	първите	варианти	на	съчинението,	
Гьоте	е	знаел	за	окултните	авантюри	на	Граф	Калиостро	и	Сен	Жермен,	
за	„адските	открития“	на	Сведенборг.	Може	да	се	напише	цяла	книга	за	
магията	през	18-ти	век	и	тя	да	ни	помогне	да	стигнем	до	изворите	на	
Гьоте.	

Читателят-рационалист	може	да	открие	у	Мефистофел	и	нещо	без-
полезно.	Това	проличава	и	в	дискусията	между	Фауст	и	Духа	на	Земята,	
между	Интелекта	и	Природата.	За	какво	е	нужен	Дяволът?	Оставаме	с	
впечатлението,	че	борбата	между	двамата	противници	се	осъществява	
с	посредничеството	на	едно	криво	огледало,	което	поема	техните	удари.	
Но	твърде	често	се	обръща	внимание,	че	„Фауст“	е	произведение	с	христи-
янска	структура	и	се	забравя,	че	природата,	според	теологията	сама	по	
себе	си	не	е	лоша,	макар	да	може	да	се	прояви	и	като	грешна.	Неспокойната	
фраза	на	Дявола:	„Ще	бъдеш	като	Бог!“	донася	отново	плодовете	на	гнева...

Ако	не	е	светец,	всеки	човек,	лишил	се	от	удоволствията	в	този	свят,	
може	да	си	позволи	утешението	да	ги	презира.	Мефистофел	е	духът,	но	в	
лошия	смисъл,	страшната,	изгарящата	сол,	която	просто	изсмуква	со-
ковете	на	Земята	—	и	без	това	достатъчно	пресолена.	Той	е	точно	онова,	
което	остава	от	едно	същество,	когато	го	лишим	от	душата	и	тялото:	
изчезнат	ли	Слънцето	и	 Земята,	на	Небето	остава	 само	жестоката,	
безмилостна	Луна.	Кастриран	и	лишен	и	от	това,	което	се	нарича	Дух,	
този	маскиран	измамник	трябва	да	се	задоволи	с	обидната	роля	на	шут.	
През	целия	си	живот	Доктор	Фауст	ще	трябва	да	се	движи	с	този	слуга,	
който	се	изплюва	в	ястията	на	своя	господар,	преди	да	му	ги	поднесе.

Да,	удоволствията,	които	предлага	Мефистофел	на	Фауст,	са	винаги	
с	адски	привкус...
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ЙОЖЕН ЙОНЕСКО

Това кратко есе на Йожен Йонеско 
(1909—1994) от прочутата му книга „Ан-
тидоти“ („Противоотрови“) е написано 
в отговор на един въпрос на известния 
френски критик и изследовател на твор-
чеството на великия „румънски францу-
зин“: „Как пишете и защо пишете?“

ПИШЕÌ ЗАЩОТО СÌЕ НЕЩАСТНИ
èëè Беçäíà îò сòрàõ è ãíяâ

Защо	пиша?	 Всъщност	 аз	търся	 един	 пречистен	 свят,	 огрян	 от	
райската	светлина	на	детството,	от	сиянието	на	Първия	ден,	сияние,	
непомрачено	от	нищо	на	този	грешен	свят,	една	чиста	и	непорочна	весе-
лена.	Това	означава,	че	бих	искал	да	присъствам	на	Сътворението	преди	
Грехопадението.	Но	това	Събитие	го	търся	у	себе	си,	сякаш	бих	могъл	да	
обърна	хода	на	Историята	чрез	моите	герои,	моето	алтер-его...

Оказва	се,	че	доста	често	говоря	за	моите	страхове.	А	аз	мисля,	че	
говоря	по-скоро	за	страха,	от	който	всички	ние	искаме	да	избягаме	с	по-
мощта	на	неподходящи	средства,	потъвайки	в	ужаса	на	баналността	на	
ежедневието	или	в	безизходицата	на	политическите	борби,	на	репресиите	
и	дори	на	войните...

В	моята	душа	детството	и	светлината	се	срещат	и	преоткриват.	
Казват,	че	всичко,	което	не	е	светлина,	е	страх	и	тъмнина.	Пиша,	за	да	
намеря	отново	светлината	и	да	я	покажа	на	другите.	Тя	се	намира	на	
границата	Абсолютното,	което	аз	непрекъснато	откривам	и	изгубвам.	
Тя,	светлината,	ме	смущава.	Гледам	снимките	си	като	дете	—	момченце	
с	кръгли	като	монети	очи,	удивено	от	факта,	че	съществува,	че	е	на	този	
свят.	Не,	не	съм	се	променил	много	оттогава!	Способността	ми	да	се	
удивлявам	на	всичко	на	този	свят	се	е	съхранила.	И	сега,	за	да	преодолея	
страховете	 си,	 стоя	 сякаш	се	намирам	извън	 света,	 и	 го	наблюдавам	
внимателно	—	като	че	ли	го	виждам	за	първи	път	през	живота	си...

Понякога	ми	се	случва	да	бъда	много	радостен.	Когато	удивлението	
ми	е	стигнало	до	своя	предел,	не	се	съмнявам	в	нищо.	Тогава	имам	усеща-
нето,	че	съм	се	родил	за	вечността,	че	смъртта	изобщо	не	съществува,	
че	всичко	на	този	свят	е	чудесно.	Наистина,	славно	усещане!

Да,	пиша,	за	да	си	обясня	това	мое	удивление.	Но	радостта,	разбира	се,	
е	краткотрайна.	Както	голяма	част	от	небето	е	мрачна,	така	и	голяма	
част	от	времето,	в	което	живея,	е	тревожна.	И	аз	съм	свикнал	с	това	
състояние.	Често	се	опитвам	да	си	спомня	за	детството,	за	неговата	
светлина,	но	за	съжаление,	не	винаги	успявам...
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Живеем,	привикнали	със	страха	и	нещастието,	и	ако	някога	забеле-
жим,	че	животът	е	и	празник,	не	можем	да	го	осъзнаем	и	да	се	отпуснем,	
да	му	се	порадваме.

Събитията	от	историята	твърде	често	затрудняват	радостта	и	
удивлението.	Но	какво	можем	да	направим,	за	да	избегнем	страшната	
действителност,	да	стигнем	до	вратите	на	Загадъчното,	до	чудото	на	
екзистенцията?

Мисля,	че	най-напред	се	е	появило	първото	учудване:	от	екзистенци-
ята	—	бих	го	нарекъл	метафизично	—	смайване,	радостно	и	светло,	чисто,	
без	предупреждение	 към	 света.	Учудване,	 което	 откриваме	 в	 редките	
моменти	на	Божията	благодат.

Второто	учудване	е	различно	от	първото.	Констатацията,	че	съ-
ществува	Злото,	че	нещата	могат	да	вървят	и	зле.	Идеята,	че	Злото	е	сред	
нас,	че	може	да	ни	унищожи,	да	ни	попречи	да	опознаем	чудото.	Като	че	ли	
Злото	не	е	част	от	това	чудо	—	нещо	обичайно	като	ежедневната	храна.	

Екзистенцията	не	може	да	се	обясни.	Тя	е	загадка.	Велика	загадка...
Искам	да	потвърдя,	доколкото	ми	позволява	положението	като	писа-

тел,	че	нещастието	в	световен	мащаб	ме	засяга	лично!	Дори	ме	наранява.	
Трябва	да	се	боря	с	него,	за	да	го	отстраня,	доколкото	е	възможно.

Намирам	загадката	на	екзистенцията	за	нещо	приемливо,	но	не	прие-
мам	загадката	на	Злото.	То	става	още	по-неприемливо,	когато	е	издигнато	
до	закон.	Достатъчно	е	да	се	огледаме	наоколо,	да	разгърнем	вестниците,	
за	да	се	уверим,	че	доброто	е	безсилно.	Достатъчно	е	да	погледнем	капка	
под	под	микроскоп,	за	да	видим	как	микроорганизмите	се	блъскат,	уни-
щожават	и	поглъщат	взаимно.	Това,	което	можем	да	забележим	в	тази	
миниатюрна	вселена,	се	повтаря	във	вселенски	мащаб.	

Стъписващо	и	дори	трагично	е	„пространството“	между	раждането	
и	смъртта,	но	да	убиваш	или	да	бъдеш	убиван		не	е	едно	и	също.

Ние,	хората,	не	сме	в	състояние	да	си	представим	Безкрайността.	
Не	знаем	какво	всъщност	правим	на	този	свят.	Принудени	сме	да	вършим	
много	неща,	които	не	можем	да	проумеем	и	за	които	не	сме	в	състояние	
да	поемем	някаква	отговорност.	

Като	убиваме	другите,	убиваме	и	себе	си.	Да	живееш	отвъд	Доброто	
и	 Злото,	 както	искаше	Фридрих	Ницше,	 е	 далече	над	нашите	 скромни	
възможности.	Говорят,	че	самият	той	направо	бил	откачил	при	вида	на	
някакъв	стар	кон,	който	паднал	пред	него	и	умрял.	Да,	все	пак,	милосър-
дието	съществува.	И	то	е	Божи	дар...

На	този	свят	нито	един	човек	не	прилича	на	ближния	си,	различаваме	
се,	както	се	различават	отпечатъците	на	палците	ни.	И	това	също	ме	
удивлява!	В	Америка	хората	на	съвременната	наука	са	разбрали,	че	над	
всичко	все	пак	има	една	висша	сила,	която	ни	управлява.	Може	би	този	
живот	е	фарс,	създаден	за	нас,	хората...

За	света,	в	който	живеем	вече	толкова	години,	аз	имам	две	противопо-
ложни	усещания.	Той	наистина	е	чудесен,	но	от	друга	страна	е	и	ужасен.	
Да,	той	е	едно	чудо,	но	в	същото	време	е	и	един	ад.	И	тези	две	усещания	
са	в	основата	на	цялото	ми	литературно	творчество...

Пиша,	за	да	изясня	тези	фундаментални	истини.	Защо	екзистенция-
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та,	или	по-точно	как	екзистенцията	и	Злото	могат	да	съжителстват	и	
как	по-точно	Злото	се	вписва	в	чудото	на	екзистенцията...

Бих	искал	сега	да	се	върна	на	първите	импулси,	които	ме	накараха	
да	пропиша.	Бих	желал	отново	да	потвърдя	моето	удивление	пред	чудото	
на	екзистенцията.	Да	подчертая	факта,	че	изпитвам	удоволствие	от	
писането,	радост	от	възможността	да	се	изразявам,	да	разказвам	исто-
рии	и	неща,	които	някога	съм	преживял.	С	една	дума	—	удоволствието	да	
създавам	различни	светове.	Нима	всеки	писател,	всеки	художник	не	желае	
това	—	да	създава	нещо,	да	бъде	като	малък	бог,	да	бъде	свободен,	да	твори?

Така,	в	удивлението	си	пред	този	огромен,	хубав,	страшен	и	пъстър	
свят	започнах	да	преоткривам	—	съзнателно,	полусъзнателно	и	съвсем	
несъзнателно	—	писането,	творчеството.

А	има	и	нещо	друго:	лесно	е	да	се	отгатне.	Да	се	опиташ	да	извадиш	
от	забравата	всичко,	което	си	преживял	—	детството,	срещи	с	хора	и	
различни	места	—	все	неща,	на	които	държиш.	(Защото	лошото	всеки	иска	
да	го	забрави,	нали?)	

Да	пишеш,	за	да	продължиш	всичко	това,	да	продължиш	себе	си,	да	
победиш	смъртта.	Ние	всички	—	в	нашите	книги,	пиеси,	картини,	музи-
кални	опуси.	Всички,	в	крайна	сметка,	търсим	някакво	безсмъртие,	макар	
малцина	да	го	признават.	Пишем,	защото	не	искаме	да	умрем,	макар	да	
знаем,	че	сме	смъртни.	Пишем,	защото	сме	нещастни.	Но	аз	мисля,	че	сред	
тези	мотиви	има	и	два	много	важни:	да	споделиш	с	някого	учудването	си,	
удивлението	си	от	екзистенцията,	от	чудото	на	света	и	да	нададеш	вик	
пред	Бог	и	пред	останалите	хора.	Да	покажеш,	че	съществуваш.	

Всичко	друго	е	без	значение...

Бележки за авторите и превод от френски:
Огнян СТАМБОЛИЕВ



248 ÏËÀÌÚÊ

ПЛАМЪК
ЕДИНСТВЕНОТО	БЪЛГАРСКО	СПИСАНИЕ
ЗА	ЛИТЕРАТУРА,
НАДЖИВЯЛО	ДЕСЕТИЛЕТИЯТА!
95 ГОÄИНИ —
   ТВОРЧЕСКИ ПЛАÌÚК!

ГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	32	лева
ПОЛУГОДИШЕН	АБОНАМЕНТ	—	16	лева

ВАÆНО СÚОБЩЕНИЕ

Съобщаваме	на	нашите	читатели,	че	абонаментът	за	списание	„Пламък“
за	2020	година	ще	бъде	без	помощта	на	Български	пощи.
Може	да	се	абонирате	в	редакцията	на	адрес:	София	1142,	
бул.	„Васил	Левски“	60,	списание	„Пламък“,	а	така	също	и	във	фирма	„Доби“	
(тел.	02-9632047).
Или	на	банковата	сметка	на	списание	„Пламък“:
БДСК,	РК	„Батенберг-1“
BIC:	STSABGSF
IBAN:	BG67STSA93000001682901

Издателска	къща	„Сïèсàíèе Пëàìúê“
Главен	редактор	Геîрãè Кîíсòàíòèíîâ
Редакционна	колегия	Пàрóш Пàрóшеâ, ïрîф. Йîрäàí Кàëàéêîâ,  
Рóìеí Шîìîâ, Ирèíà Веëеâà, Хрèсòî Сë. Кàрàсëàâîâ, 
Геîрãè Н. Нèêîëîâ, Нèêîëàé Äîéíîâ, Бîяí Бîé÷еâ 
Редактор	на	броя	Рóìеí Шîìîâ
Коректор	Гàíêà Пеòêîâà
Предпечатна	подготовка	Ìàрèàíà Хрèсòîâà
Редакция	и	администрация	—	бул.	„Васил	Левски“	60
II	етаж,	тел.	02/981-42-76
Формат	16/70/100.	Печатни	коли	15,5
Интернет	страница	на	„Пламък“:
www.spisanieplamak.com
E-mail:	haini@bgcell.net
Авторски	материали	не	се	връщат	и	не	се	хоноруват.


